
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
VICEPREŞEDINTE 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special  
şi special integrat de nivel preşcolar, primar, gimnazial, profesional, 

 liceal şi postliceal, pentru anul şcolar 2020 - 2021 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna februarie 2020; 
  Luând în dezbatere : 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a 
unităţilor de învăţământ special şi special integrat de nivel preşcolar, primar, gimnazial, 
profesional, liceal şi postliceal, pentru anul şcolar 2020– 2021; 
   - avizul conform nr. 7864/79/12 decembrie 2019 al Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Alba, înregistrat la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 27928/16 decembrie 2019; 
 Având în vedere prevederile : 

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

- art. 61 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special 
integrat aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării tineretului şi sportului nr. 5573 
din 7 octombrie 2011; 

- Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului 
Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, 
cercetării tineretului şi sportului nr. 5555 din 7 octombrie 2011; 

- Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul 
preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de 
învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei 
unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021 aprobată prin Ordinul 
ministrului educației naționale nr. 5090 din 30 august 2019 pentru aprobarea; 

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 Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ special şi special integrat de 
nivel preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal, pentru anul şcolar 2020- 
2021, conform anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 
bugete şi a Compartimentului unităţi de asistenţă medicală, socială şi învăţământ special din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 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 şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, Centrului 
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba, 
unităţilor de învăţământ nominalizate în anexa hotărârii, Direcției juridică și administraţie 
publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Compartimentului unităţi de asistenţă medicală, socială, 
învăţământ special și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba.       

                             Avizat pentru legalitate 
     VICEPREŞEDINTE,                          SECRETAR GENERAL, 

                             Dumitru FULEA                                     Vasile BUMBU 
Înregistrat cu nr. 16 
Alba Iulia, 22 ianuarie 2020 



Anexa la Proiectul de hotărâre a  
Consiliului Județean Alba nr. 16/22 ianuarie 2020 

 
 
 
 

Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ special şi special integrat  
de nivel preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal,  

pentru anul şcolar 2020 – 2021 
 
 
 
 
Nr. 
crt. 

 
Unitatea de învăţământ 

Invăţământ special, 
Clase integrate de învăţământ 

special  
 

1. 
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă 

Alba Iulia 
 

X 
 

2. 
Liceul cu Program Sportiv 

„Florin Fleşeriu” Sebeş 
 

X 
 

3. 
Şcoala Gimnazială  

„Axente Sever” Aiud 
 

X 
 

4. 
Liceul Tehnologic  

„Timotei Cipariu” Blaj 
 

X 
 

5. 
Liceul  

„Horea, Cloşca şi Crişan” Abrud 
 

X 
 

6. 
Şcoala Gimnazială  
„Singidava” Cugir 

 
X 

 
7. 

Liceul Tehnologic Agricol  
„Alexandru Borza” Ciumbrud 

 
X 

 
8. 

Liceul Tehnologic  
„Dorin Pavel” Alba Iulia 

 
X 

9. Colegiul Tehnic  
„Ion D. Lăzărescu” Cugir 

- Şcoala Profesională Cugir 

 

 
                             Avizat pentru legalitate 

     VICEPREŞEDINTE,                          SECRETAR GENERAL, 
                             Dumitru FULEA                                     Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 

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

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

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

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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

Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 
Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
VICEPREŞEDINTE 
Nr. 1777 / 22 ianuarie 2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor  

de învăţământ special şi special integrat de nivel preşcolar, primar, gimnazial,  
profesional, liceal şi postliceal, pentru anul şcolar 2020 - 2021 

 
 
 

    I. Expunere de motive 
Inspectoratele şcolare judeţene în cooperare cu autorităţile administraţiei publice, asigură 

condiţiile necesare ca elevii cu cerinţe educaţionale speciale să frecventeze cursurile preşcolare, 
primare şi gimnaziale, de regulă, în localităţile în care aceştia domiciliază, cu satisfacerea 
cerinţelor de educaţie adaptată şi de intervenţie specifică prin reabilitare/recuperare, prin 
acordarea serviciilor de sprijin şi a celor  de asistenţă educaţională, acolo unde acest lucru este 
posibil.   

Potrivit prevederilor art. 61 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările 
şi completările ulterioare, reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular 
preuniversitar, respectiv învăţământ special, se organizează de către autorităţile administraţiei 
publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare şi reprezintă procesul de stabilire a 
unităţilor de învăţământ autorizate/acreditate de stat şi particular, care vor funcţiona în anul 
şcolar următor pe raza unităţii administrativ teritoriale.  

Actul administrativ prin care se stabileşte reţeaua şcolară judeţului este hotărârea 
consiliului judeţean adoptată în baza prevederilor legislaţiei în vigoare. 
  

    II. Descrierea situaţiei actuale  
Anual, conform legii, se aprobă prin hotărâre de consiliu judeţean Reţeaua şcolară a 

unităţilor de învăţământ special şi special integrat de nivel preşcolar, primar, gimnazial, 
profesional, liceal şi postliceal, pentru anul şcolar următor. 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 9  din 31 ianuarie 2019 au fost cuprinse în 
reţeaua şcolară judeţeană şi aprobate următoarele unităţi de învăţământ: 

- 5 structuri educaţionale cu clase speciale integrate în învăţământul de masă respectiv: 
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba Iulia, Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleşeriu” 
Sebeş, Şcoala Gimnazială „Axente Sever” Aiud, Liceul „Horea, Cloşca şi Crişan”Abrud, Şcoala 
Gimnazială „Singidava” Cugir,  şi 

- 3 structuri din învăţământul special profesional şi tehnic: Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” 
Alba Iulia, Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud, Liceul Tehnologic „Timotei 
Cipariu” Blaj. 

În vederea cuprinderii unităţilor de învăţământ special şi special integrat de nivel 
preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal şi organizării acestora în reţeaua 
şcolară judeţeană, sunt respectate anumite etape, conform prevederilor art. 24 alin. 3 din 
Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de 
stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, 
precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021 aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei 
naţionale nr. 5090/2019. 

Astfel, în luna ianuarie anul curent, Consiliul Judeţean Alba a întocmit, în urma 
consultării cu unităţile de învăţământ din judeţ, în structura cărora funcţionează clase de 
învăţământ special şi special integrat, precum şi clase de învăţământul special profesional şi 
tehnic,  Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ special şi special integrat de nivel preşcolar, 
primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal, pentru anul şcolar 2020 – 2021. 



În baza centralizării informaţiilor referitoare la cifra de şcolarizare pentru anul 2020-2021 
comunicate de către unităţile de învăţământ, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba avizează Reţeaua 
şcolară a unităţilor de învăţământ special şi special integrat de nivel preşcolar, primar, gimnazial, 
profesional, liceal şi postliceal pentru anul şcolar 2020 – 2021, sens în care a acordat Avizul 
conform cu nr. 7864 /79/12.12.2019. 

Faţă de anul precedent, pentru anul şcolar 2020 – 2021 Reţeaua şcolară judeţeană va 
cuprinde 4 structuri din învăţământul special profesional şi tehnic, în urma aprobării cererii 
Colegiului Tehnic „Ion D. Lăzărescu” Cugir - Şcoala Profesională Cugir. 

 
III. Reglementări anterioare 
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 38 din 22 februarie 2018 privind aprobarea 

Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special şi special integrat de nivel preşcolar, primar, 
gimnazial, profesional, liceal şi postliceal, pentru anul şcolar 2018 – 2019;                                              

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 9 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea 
Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special şi special integrat de nivel preşcolar, primar, 
gimnazial, profesional, liceal şi postliceal, pentru anul şcolar 2019 – 2020; 
 

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

modificările şi completările ulterioare; 
- art. 61 alin. 2  din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Ordinul ministrului educaţiei, cercetării tineretului şi sportului nr. 5573 din 7 

octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
învăţământului special şi special integrat; 

- Ordinul ministrului educaţiei, cercetării tineretului şi sportului nr. 5555 din 7 
octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor 
judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională; 

- Ordinul ministrului educației naționale nr. 5090 din 30.08.2019 pentru aprobarea 
Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de 
stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, 
precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021. 
 

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

Nu este cazul 
 
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 
Nu este cazul 
 
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Nu este cazul. 
 
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Nu este cazul 
 
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
În urma consultării cu unităţile de învăţământ din judeţ, a centralizării informaţiilor 

referitoare la cifra de şcolarizare pentru anul 2020-2021 comunicate de către aceştia, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba avizează propunerea Consiliului Judeţean privind Reţeaua 
şcolară a unităţilor de învăţământ special şi special integrat de nivel preşcolar, primar, gimnazial, 
profesional, liceal şi postliceal pentru anul şcolar 2020 – 2021 şi acordă Avizul conform cu nr. 
7864 /79/12.12.2019. 

 



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

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

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 
condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 16 din 22 ianuarie 2020. 

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

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

 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
DUMITRU FULEA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA                                 APROB, 
JUDEŢUL ALBA                                      PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN                         Ion DUMITREL 
SECRETAR  GENERAL                                                                                     
Nr. 1778 / 22 ianuarie 2020 

 
 
 
 

Către 
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

Doamnei Liliana NEGRUŢ - director executiv 
 
 

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

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special  
şi special integrat de nivel preşcolar, primar, gimnazial, profesional, 

 liceal şi postliceal, pentru anul şcolar 2020 - 2021 
 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 7 februarie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 
estimată a avea loc în data de 14 februarie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 16/22 ianuarie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a 
unităţilor de învăţământ special şi special integrat de nivel preşcolar, primar, gimnazial, 
profesional, liceal şi postliceal, pentru anul şcolar 2020– 2021; 
   - avizul conform nr. 7864/79/12.12.2019al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, 
înregistrat la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 27928/16 decembrie 2020; 

 Cu deosebită consideraţiune, 
  
 

SECRETAR GENERAL 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia Juridică şi Administraţie Publică 
Compartimentul Unitaţi de asistenţă  
medicală, socială şi învăţământ special 
Nr. 1660/21 ianuarie 2020 

 
 
 

Raport de specialitate 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special  

şi special integrat de nivel preşcolar, primar, gimnazial, profesional, 
 liceal şi postliceal, pentru anul şcolar 2020 - 2021 

 
 

Potrivit prevederilor art. 173 alin. 1 lit. d) coroborat cu art. alin.5 lit. a) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în exercitarea 
atribuţiilor privind gestionarea serviciilor publice din subordine, consiliul judeţean asigură, 
potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 
publice de interes judeţean privind educaţia. 

Conform art. 61 din Legea nr. 1/2011, a educaţiei naţionale, cu modificările şi 
completările ulterioare, reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular 
preuniversitar, respectiv învăţământ special, se organizează anual de către autorităţile 
administraţiei publice, cu avizul conform al  inspectoratelor şcolare. 

Reţeaua şcolară reprezintă totalitatea unităţilor de învăţământ preuniversitar autorizate să 
funcţioneze provizoriu/acreditate, a unităţilor de învăţământ preuniversitar înfiinţate în structura 
universităţilor de stat şi a furnizorilor de educaţie autorizaţi să funcţioneze provizoriu, la nivelul 
unui judeţ. 

În vederea cuprinderii unităţilor de învăţământ special şi special integrat de nivel 
preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal şi organizării acestora în reţeaua 
şcolară judeţeană, se respectă următoarele etape, conform art. 24, alin. 3 din Ordinul 
Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 5.090/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind 
fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa 
efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi 
emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar 
pentru anul şcolar 2020-2021: 

a)  realizarea proiectului de reţea şcolară de către consiliul local/consiliul judeţean;  
b) transmiterea proiectului de reţea şcolară, realizat de către consiliul local/consiliul 

judeţean, de către primar/preşedinte al consiliului judeţean, către inspectoratul şcolar/Ministerul 
Educaţiei Naţionale, cu solicitarea de emitere a avizului conform, potrivit prevederilor legale;  

c) transmiterea către autorităţile administraţiei publice locale (primarul şi consiliul local, 
respectiv preşedintele consiliului judeţean şi consiliul judeţean) a listei unităţilor de învăţământ 
pentru care se acordă aviz conform, precum şi a listei unităţilor de învăţământ pentru care nu se 
acordă aviz conform (însoţită de un raport care conţine motivele neacordării avizului conform şi 
propuneri privind organizarea/reorganizarea acestora);  

d) aprobarea, prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a consiliului judeţean, a 
reţelei şcolare judeţene pe baza avizului conform al inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei 
Naţionale. 

Conform art.102 din Ordinul 5.573 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat: 
“Finanţarea învăţământului special şi special integrat se asigură de la consiliile judeţene/ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti”, respectiv finanţare de bază şi finanţare complementară în 
baza contractelor de management administrativ financiar, finanţare a navetei şi a unor drepturi 
materiale prevăzute de lege. 
  Finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în 
bani ale personalului din învăţământ, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, 
se asigură prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale în conformitate cu prevederile art. 104 



din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale şi ale art. I alin. 7 din Legea nr. 201/2018 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei. Prin urmare, începând cu 
anul 2018, finanţarea cheltuielilor cu salariile personalului din învăţământ se asigură din bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale prin inspectoratele şcolare. 

În urma consultării cu unităţile de învăţământ din judeţ, a centralizării informaţiilor 
referitoare la cifra de şcolarizare pentru anul 2020-2021 comunicate de către aceştia, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba aprobă propunerea Consiliului Judeţean privind Reţeaua 
şcolară a unităţilor de învăţământ special şi special integrat de nivel preşcolar, primar, gimnazial, 
profesional, liceal şi postliceal pentru anul şcolar 2020 – 2021 şi acordă Avizul conform cu nr. 
7864         /79/12.12.2019. 

Astfel, în anul 2020 vor fi cuprinse în reţeaua şcolară judeţeană un număr de: 
-  5 structuri educaţionale cu clase speciale integrate în învăţământul de masă respectiv: 

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba Iulia, Liceul Sportiv Sebeş, Şcoala cls. I-VIII „Ax. 
Sever” Aiud, Liceul „Horea, Cloşca şi Crişan”Abrud, Şcoala Singidava Cugir,  

- 4 structuri din învăţământul special profesional şi tehnic: Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” 
Alba Iulia, Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud, Liceul Tehnologic „Timotei 
Cipariu” Blaj, Colegiul Tehnic „Ion D. Lăzărescu” Cugir – Şcoala Profesională Cugir. 

Având în vedere considerentele şi textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 
raport de specialitate, considerăm a fi oportună şi legală iniţierea şi aprobarea proiectului de 
hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special şi special integrat de 
nivel preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal, pentru anul şcolar 2020 – 
2021, înregistrat cu nr.           din           ianuarie 2020. 
 

Director Executiv, 
Liliana Negruţ 

 
 
 
 
 
 
 

Compartiment Unităţi de asistenţă medicală,  
socială şi învăţământ special, 

        Mirela Camelia Ţimonea 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare  

a unor bunuri proprietate privată a UAT - Județul Alba, concesionate operatorului  
regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba 

 
 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna februarie 2020; 
 Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea scoaterii din 
funcțiune și valorificării prin casare a unor bunuri proprietate privată a UAT - Județul Alba, 
concesionate operatorului regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba; 

- solicitarea nr. 8792/16 decembrie 2019 a Societăţii Comerciale Apa CTTA SA Alba, 
înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 28075/17 decembrie 2019, privind  
casarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al UAT - Judeţul Alba şi concesionate către SC 
APA CTTA SA Alba; 

- adresa nr. 155/17 ianuarie 2020 a S.C. Apa CTTA SA Alba prin care transmite Nota de 
constatare tehnică pentru mijloacele fixe ce urmează a fi casate, înregistrată la registratura 
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1474/20 ianuarie 2020. 

Luând în considerare prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de 

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

canalizare nr. 1969-12770/2008. 
Având în vedere prevederile: 

 -  art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. d, alin. 4 lit. b, art. 354-357 şi art. 327 alin. 1 lit. b 
coroborate cu art. 362 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- art. 871 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

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

- Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 
necorporale, cu modificările și completările ulterioare;; 

- O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 
instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele 
normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului 
imobilizat în active corporale şi necorporale aprobate prin H.G. 909/1997, cu modificările și 
completările ulterioare; 

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

- Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice 
nr. 2861/2009. 

 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 scoaterea din funcțiune și valorificarea prin casare, în condițiile legii, de 
către Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba a mijloacelor fixe, bunuri proprietate privată 
a UAT - Județul Alba, identificate în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri, concesionate 
operatorului regional SC APA CTTA SA Alba. 

Art. 2. Se aprobă scoaterea din uz și valorificarea prin casare, în condițiile legii,  de către 
Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba a obiectelor de inventar, bunuri proprietate privată 
a UAT - Județul Alba, concesionate operatorului regional SC APA CTTA SA Alba, în valoare 
totală de 28.107,97 lei. 

Art. 3. Se mandatează Operatorul regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba, 
să îndeplinească toate formalitățile legale de scoatere din funcțiune și valorificare prin casare a 
bunurilor imobile identificate la art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre.  

Art. 4. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008 prin act 
adițional. 

Art. 5. 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. 6. 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, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„APA ALBA”, Societăţii Comerciale APA-CTTA S.A. Alba, Direcției juridică și administraţie 
publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 
           Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,     SECRETAR GENERAL                    
            Ion DUMITREL              VASILE BUMBU 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 17  
Alba Iulia, 22 ianuarie 2020 
 

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

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

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

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

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

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

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

gestionarea patrimoniului județului 



Anexa la Proiectul de hotărâre a   
Consiliului Județean Alba nr. 17 /22 ianuarie 2020 

 
LISTA 

cu mijloacele fixe achiziționate de către Societatea APA–CTTA S.A. Alba 
din Fondul de Întreţinere, Înlocuire și Dezvoltare, concesionate,   

cuprinse în Inventarul proprietății private a Județului Alba, 
care vor fi scoase din funcțiune și valorificate prin casare 

 

Nr. 
crt. Denumirea mijlocului fix U.M. Cantit

atea 

Preț 
unitar 
(lei) 

Valoare de 
inventar (lei) 

1. MFC Xerox PH 3635 NFP A4 buc. 1 3.391,94 3.391,94 
2. Calculator buc. 1 4.911,90 4.911,90 
3. Copiator Xerox WORKCENTRE 

3655V buc. 1 4.530,00 4.530,00 
4. Laptop ASUS +Lic 

Windows+LicOffice buc. 1 7.341,00 7.341,00 
5. Calculator INTEL I 2400+ Lic 

WIN7 HP buc. 1 2.425,00 2.425,00 
6. Calc. DELL OPTI+ Monitor+Lic 

WIN 7 buc. 1 3.546,40 3.546,40 
7. Dulap cu 2 uşi TOSCANE buc. 2 2.800,42 5.600,84 
8. Aparat de sudura cu electrofuz+acc buc. 1 10.796,20 10.796,20 
9. Generator HX 6000 buc. 1 5.239,95 5.239,95 
10. Sist. Intel I3 2130/HDD DDR 3+ 

Monitor buc. 1 2.717,74 2.717,74 
11. Imprimanta seriala pt aparat sudura buc. 1 2.290,15 2.290,15 
12. Aparat clorinare buc. 1 4.234,30 4.234,30 
13. Instalaţie clorinare buc. 1 6.012,71 6.012,71 
14. Baie de nisip buc. 1 2.773,62 2.773,62 
15. Calculator PC+LicWin7 HP buc. 1 2.872,73 2.872,73 
16. Calculator DELL 

Optiplex+Lic+monitor 
buc. 

1 3.546,40 3.546,40 
17. Calculator laptop DELL buc. 1 5.035,05 5.035,05 
18. Aparat de sudura cu electrofuz 

Qbox  
buc. 

1 9.624,12 9.624,12 
19. Calculator Laptop ASUS G 75 buc. 1 4.708,72 4.708,72 
20. CalculatorPC +Lic Win 7 HP  buc. 1 2.872,73 2.872,73 
21. Sistem Intel 

I52400HDD500GBDDR+M 
buc. 

1 3.056,45 3.056,45 
22. Calculator Laptop ASUS G 75 buc. 1 4.708,72 4.708,72 
TOTAL: 102.236,67 

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

 
 Preşedinte:   Secretar general,   Membri:  
Ion DUMITREL   Vasile BUMBU   Voichița Maria COMAN  

                   
         Marian Florin AITAI  

            
         Ioan BODEA  
           
         Liliana NEGRUȚ 
 
Secretari ai comisiei: Andreea Maria BABIN 
                                    Radu Octavian NEAG



JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr.  1792/22 ianuarie 2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării  

prin casare a unor bunuri proprietate privată a UAT - Județul Alba,  
concesionate operatorului regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba 

 
 
 

I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea scoaterii din funcțiune și 

valorificării prin casare a unor bunuri proprietate privată a UAT - Județul Alba, concesionate 
operatorului regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba. 

 Întrucât, în urma inventarierii patrimoniului Societăţii Comerciale APA CTTA SA Alba, 
în perioada 14.10.2019-15.11.2019, Comisia de inventariere a constatat starea tehnică degaradată 
a unor bunuri proprietate privată a UAT - Judeţul Alba, concesionate către APA CTTA SA, se 
propune aprobarea  scoaterii din funcţiune şi casarea acestora.  

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Operatorul regional al serviciului de alimentare cu apă potabilă în Județul Alba, S.C. 

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

Conform Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a 
mijloacelor fixe, aprobat prin H.G. nr. 2139/2004, duratele normale de funcţionare ale 
mijloacelor fixe pentru codurile 2.1.6.1.2, 2.1.16.1.2, 2.1.16.3.1.2, 2.2.6.2, 2.2.9, 3.1.6, 3.2.1 sunt 
expirate, fiind complet amortizate şi nu mai sunt în stare de funcţionare la capacitate optimă, 
având o stare de uzură de 100%. De asemenea, obiectele de inventar sunt nefuncţionale şi 
prezintă un grad de uzură de 90%. 

Societatea Comercială APA CTTA SA solicită aprobarea scoaterii din funcţiune şi casării 
mai multor mijloace fixe si obiecte de inventar, achiziţionate din Fonful IID, aparţinând 
domeniului privat al Judeţului Alba si concesionate catre SC Apa CTTA SA.  

 
III. Reglementări anterioare 
Nu este cazul 
 

 IV. Baza legală 
 -  art. 173 alin. 1 lit. c şi  lit. d, alin. 4 lit. b, art. 354-357 şi art. 327 alin 1 lit. b 

coroborate cu art. 362 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale, cu modificările și completările ulterioare;; 
- art. 871 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- O.G. nr. 112/200 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi 

valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 
administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 
246/2001; 

- O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 
instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 



- H.G. 909/1997 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele 
normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare către Societatea Comercială  APA–CTTA S.A. Alba; 

- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare nr. 1969-12770/2008. 

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

Nu este cazul 
 
VII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Nu este cazul 
 
VIII. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
- adresa Societăţii Comerciale APA CTTA SA Alba nr. 155/17.01.2020 de prezentare a 

Notelor de constatare tehnică ( Anexa nr. 4), răspuns la Adresa Consiliului Judeţean Alba nr. 
461/08.01.2020.  

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

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 
condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 17  din 22  ianuarie  2020. 

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

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

PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA            APROB 
JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN               Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL           
Nr.  1793/22 ianuarie 2020 
 

 
 

Către 
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 
 
 
 

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

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

 
PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare  
a unor bunuri proprietate privată a UAT - Județul Alba, concesionate operatorului  

regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba 
 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 7 februarie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 
estimată a avea loc în data de 14 februarie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 17/22 ianuarie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea scoaterii din 
funcțiune și valorificării prin casare a unor bunuri proprietate privată a UAT - Județul Alba, 
concesionate operatorului regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba; 

- solicitarea nr. 8792/16 decembrie 2019 a Societăţii Comerciale Apa CTTA SA Alba, 
înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 28075/17 decembrie 2019, privind  
casarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al UAT - Judeţul Alba şi concesionate către SC 
APA CTTA SA Alba; 

- adresa nr. 155/17 ianuarie 2020 a S.C. Apa CTTA SA Alba prin care transmite Nota de 
constatare tehnică pentru mijloacele fixe ce urmează a fi casate, înregistrată la registratura 
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1474/20 ianuarie 2020. 

 Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
 SECRETARUL  GENERAL  

VASILE BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 
Nr.  3012/6 februarie 2020 
 
 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării  
prin casare a unor bunuri proprietate privată a UAT - Județul Alba,  

concesionate operatorului regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba 
 
 

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

Consiliul Judeţean Alba a delegat gestiunea serviciilor de alimentare cu apă şi de 
canalizare către Societatea Comercială APA CTTA SA prin contractul nr. 1969-12770/2008. 
Operatorul regional SC APA CTTA SA are în concesiune mai multe bunuri aparţinând 
domeniului public si privat al Judeţului Alba, printre care mai multe obiecte de inventar si 
mijloace fixe, achiziţionate din fondul IID.  

Prin adresa nr. 8792/16.12.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 
28075/17.12.2019, S.C. APA CTTA SA transmite că, în urma inventarierii patrimoniului 
societății, din perioada 14.10.2019-15.11.2019, comisiile au constatat existența unor bunuri 
(mijloace fixe in valoare totală de 102.236,67 lei si obiecte de inventar în valoare totală de 
28.107,97 lei) care aparțin domeniului privat al Județului Alba, aflate în concesiunea SC APA 
CTTA SA Alba, care nu mai pot fi utilizate din motive de uzura si propune scoaterea din 
funcțiune și casarea acestora, neputându-se atinge parametrii normali de funcţionare. 

De asemenea, prin adresa nr. 155/17.01.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub 
nr. 1474/20.01.2020, SC APA CTTA SA Alba a transmis Note de constatare tehnică pentru 
mijloace fixe propuse spre casare. 

Propunerile pentru scoaterea din funcţiune, s-au făcut de către comisiile de inventariere 
numite de SC Apa CTTA SA Alba prin Decizia nr. 126/03.10.2019, necesitatea fiind 
determinată de gradul avansat de uzura morală şi/sau fizică a acestora. Toate mijloacele fixe 
propuse spre casare au duratele normale de funcționare expirate. 

 
Nr.
crt. 

Denumire mijloc fix UM Ca
nt 

Pret unitar 
(lei) 

Valoare 
de 

inventar 
(lei) 

Cod de 
clasifica

re 

Gra
d 

uzu
ra 
% 

Observaţii 

1. MFC Xerox PH 3635 NFP 
A4 buc. 1 3.391,94 3.391,94 3.2.1. 100 Nefuncţional, uzat 

fizic şi moral 
2. Calculator 

buc. 1 4.911,90 4.911,90 2.2.9. 100 Placă de bază 
defectă 

3. Copiator Xerox 
WORKCENTRE 3655V buc. 1 4.530,00 4.530,00 3.2.1. 100 Cuptor defect 

4. Laptop ASUS +Lic 
Windows+LicOffice buc. 1 7.341,00 7.341,00 2.2.9. 80 Placă de bază 

defectă 
5. Calculator INTEL I 2400+ 

Lic WIN7 HP buc. 1 2.425,00 2.425,00 2.2.9. 100 Placă de bază 
defectă 

6. Calc. DELL OPTI+ buc. 1 3.546,40 3.546,40 2.2.9. 100 Echipament defect, 



 
Mijloacele fixe şi materialele de natura obiectelor de inventar în folosinţă se scot din 

funcţiune şi se casează dacă şi-au îndeplinit durata normală de utilizare şi îndeplinesc una dintre 
următoarele condiţii: 
a) au devenit inutilizabile ca urmare a gradului avansat de uzură, nu mai pot primi o altă 
destinaţie sau utilizare şi nici nu pot fi reparate, recondiţionate, adaptate sau modernizate; 
b) exploatarea lor nu mai este eficientă din punct de vedere operativ datorită uzurii morale şi nici 
nu au putut fi valorificate sau transferate; 
c) costul unei reparaţii sau recondiţionări depăşeşte 60% din valoarea de achiziţie pentru un bun 
similar nou; 
d) depăşesc costurile normate de combustibil şi lubrifianţi, iar transformarea acestora în vederea 
încadrării în consumurile stabilite nu este eficientă sau posibilă; 
e) sunt avariate prin accidente, catastrofe, incendii, calamităţi naturale sau ca urmare a unor 
activităţi operative sau administrative, iar costul reparării depăşeşte nivelul stabilit la lit. c) sau 
repararea lor nu se mai justifică din punct de vedere economic; 
f) aparatura şi instalaţiile de măsură, control şi reglare pentru care organele de metrologie 
autorizate nu mai avizează folosirea lor întrucât parametrii funcţionali au devenit 
necorespunzători; 

Monitor+Lic WIN 7 hardware, procesor 
defect 

7. Dulap cu 2 uşi TOSCANE 
buc. 2 2.800,42 5.600,84 3.1.6. 90 Uşi şi părţi laterale 

distruse 
8. Aparat de sudura cu 

electrofuz+acc 

buc. 1 10.796,20 
10.796,2

0 

2.1.16.3.
1.2. 

85 Circuite 
electronice 

distruse, risc de 
electrocutare 

9. Generator HX 6000 
buc. 1 5.239,95 5.239,95 

2.1.16.1.
2. 

90 Motor defect, 
carcasa deteriorată 

10. Sist. Intel I3 2130/HDD 
DDR 3+ Monitor 

buc. 1 2.717,74 2.717,74 
2.2.9. 

100 Uzat moral, 
neutilizabil în 

producţie 
11. Imprimanta seriala pt 

aparat sudura buc. 1 2.290,15 2.290,15 
2.1.6.1.2

. 
90 Componente 

distruse 
12. Aparat clorinare 

 1 4.234,30 4.234,30 2.2.6.2. 95 Grad de coroziune 
accentuat 

13. Instalatie clorinare 
 1 6.012,71 6.012,71 2.2.6.2. 90 Grad de coroziune 

accentuat 
14. Baie de nisip 

 1 2.773,62 2.773,62 2.2.6.2. 95 Carcasa si 
rezistenţa distruse 

15. Calculator PC+LicWin7 
HP  1 2.872,73 2.872,73 2.2.9. 100 Uzat moral 

16. Calculator DELL 
Optiplex+Lic+monitor  1 3.546,40 3.546,40 2.2.9. 100 Uzat moiral, 

neutilizabil 
17. Calculator laptop DELL 

 1 5.035,05 5.035,05 2.2.9. 100 Placă de bază 
defectă 

18. Aparat de sudura cu 
electrofuz Qbox   1 9.624,12 9.624,12 

2.1.16.3.
1.2. 

90 Placa, circuite 
electronice distruse 

19. Calculator Laptop ASUS 
G 75  1 4.708,72 4.708,72 2.2.9. 100 Placa de bază 

defectă 
20. CalculatorPC +Lic Win 7 

HP   1 2.872,73 2.872,73 2.2.9. 100 Procesor defect 

21. Sistem Intel 
I52400HDD500GBDDR+
M  1 3.056,45 3.056,45 

2.2.9. 
100 Placa de bază 

defectă 

22. Calculator Laptop ASUS 
G 75  1 4.708,72 4.708,72 2.2.9. 100 Placa de bază 

defectă  



g) construcţiile şi instalaţiile aferente sau părţi din acestea, au devenit improprii exploatării în 
condiţii normale sau nu mai pot fi folosite în scopul pentru care au fost destinate şi nici în alte 
scopuri; 
h) construcţiile şi instalaţiile împiedică executarea lucrărilor de sistematizare, dezvoltare, 
construcţie sau reconstrucţie, legal aprobate, şi nu pot fi evitate sau mutate pe alt amplasament; 
j) nu au putut fi valorificate, în condiţiile stipulate de actele normative în vigoare.  
  Scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe și declasarea bunurilor materiale de natura 
obiectelor de inventar, înainte de expirarea duratei normale de utilizare sau cu o durată normală 
de utilizare consumată, aflate în proprietate U.A.T. Județul Alba, se aprobă de ordonatorul 
principal de credite în baza unei justificări temeinic argumentate. 
 Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe/declasarea unor bunuri materiale reprezintă 
sistarea utilizării acestora ca urmare a îndeplinirii duratelor normale de funcționare stabilite 
potrivit legii sau a prezentării unui grad avansat de uzură fizică sau morală ori a degradării și a 
faptului că nu mai pot primi o altă destinație sau utilizare și nici nu mai pot fi recuperate, 
recondiționate, adaptate sau modificate. 
 Casarea presupune demolarea sau dezmembrarea unui mijloc fix, valorificarea 
ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente şi materialelor rezultate din dezmembrarea 
lor, precum şi radierea mijlocului fix din evidenţele contabile. 
 Declasarea reprezintă operațiunea prin care bunurile materiale, altele decât activele fixe, 
se scot din uz în vederea casării sau valorificării, potrivit dispozițiilor legale. 

Mijloacele fixe propuse a fi casate au duratele normale de funcționare expirate, sunt 
depăşite moral sau depreciate, nu mai sunt în stare de funcţionare şi nu pot fi reparate sau 
repararea acestora nu se mai justifică, drept pentru care s-a propus scoaterea din funcţiune a 
acestora, casarea şi valorificarea lor. 

Conform Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a 
mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004, duratele normale de 
funcţionare ale mijloacelor fixe pentru codurile 2.1.6.1.2, 2.1.16.1.2, 2.1.16.3.1.2, 2.2.6.2, 2.2.9, 
3.1.6, 3.2.1 sunt expirate, fiind complet amortizate şi nu mai sunt în stare de funcţionare la 
capacitate optimă, având o stare de uzură de 100%.  

Astfel, se impune scoaterea din funcțiune și valorificarea prin casare, în condițiile legii, de 
către Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba a unor mijloace fixe și obiecte de inventar, 
bunuri proprietate privată a Județului Alba, identificate în Anexa nr. 1 la prezentul proiect de 
hotărâre, concesionate operatorului regional SC APA CTTA SA. 

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. în vedere prevederile art. 173 alin. 1 
lit. c şi  lit. d, alin. 4 lit. b, art. 182 alin.(1) si alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), din Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în urma aprobării scoaterii din funcțiune și 
valorificării prin casare, în condițiile legii, a unor mijloace fixe si obiecte de inventar uzate, 
Operatorul regional APA CTTA SA Alba va putea să realizeze o mai bună gestionare a 
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, la nivelul județului.  

 
DIRECTOR EXECUTIV,               DIRECTOR EXECUTIV, 

                  Ioan BODEA                     Marian Florin AITAI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, Andreea Maria Babin 
     Ioan Popa 
 



 
 
 



 
 



 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliul Local  
al Comunei Livezile a unor tronsoane din drumul județean DJ 107M:  

limită Judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 
107I),  aflate  în intravilanul satelor aparținătoare Comunei Livezile, în vederea realizării 

de lucrări de  reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare 
 

 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna februarie 2020; 
 Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea predării temporare în 
administrarea Consiliul Local al Comunei Livezile a unor tronsoane din drumul județean DJ 
107M: limită Judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 
107I),  aflate  în intravilanul satelor aparținătoare Comunei Livezile, în vederea realizării de 
lucrări de  reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare;  

- adresa nr. 477/28 ianuarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Livezile, înregistrată la 
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2108/28 ianuarie 2020. 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Livezile nr. 8/23 
ianuarie 2020 privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru 
aprobarea preluării temporare în administrarea Consiliului Local Livezile  a unui tronson din 
drumul județean DJ 107M: limită jud. Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - 
Aiudul de Sus (DJ 107I), în vederea realizării de lucrări de reparare, întreţinere și modernizare. 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 297 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ;  
- art. 221 alin. 3 și alin. 4  din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  
 - art. 861 alin. 3, art. 867 - 870 din Legea 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; 

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 predarea temporară în administrarea Consiliului Local al Comunei 
Livezile, a unor tronsoane din drumul județean DJ 107M: limită Judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti 
- Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I), aflat în intravilanul satelor aparţinătoare 
Comunei Livezile, în vederea realizării unor lucrări de reparare, întreţinere, reabilitare și 
modernizare, identificat conform anexei nr. 1 -  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Consiliul Județean Alba își exprimă acordul cu privire la lucrările de reparare, 
întreţinere, reabilitare și modernizare.  

Art. 3. Se aprobă Modelul Contractului - cadru de administrare care se va încheia între 
UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Județean Alba și UAT - Comuna Livezile prin Consiliul Local 
al Comunei Livezile, conform anexei nr. 2 -  parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 4. După recepţia finală a lucrărilor de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare, 
tronsonul din drumul județean menționat la art. 1 se retransmite UAT - Judeţul Alba prin 
Consiliul Județean Alba.  

Art. 5. Predarea, respectiv preluarea, tronsoanelor din drumul județean DJ 107M  
menționat  la art. 1 se va face pe bază de Protocol de predare - primire, încheiat atât la predarea 
către Consiliul Local al Comunei Livezile, cât și la preluarea de către Consiliul Județean Alba, 
după recepția finală a lucrărilor de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare. 

Art. 6. Președintele Consiliului Judeţean Alba, prin Direcția gestionarea patrimoniului, 
Direcţia dezvoltare şi bugete și Direcția juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 7. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, 
Consiliului local al comunei Livezile, Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției 
gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba.      

 
                                                  Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 
                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 18 
Alba Iulia, 4 februarie 2020 
 

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

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

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

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ: Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

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

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

gestionarea patrimoniului județului 



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a  
Consiliului Județean Alba nr. 18/4  februarie 2020   

 
 
 

Datele de identificare 
a tronsoanelor de drum  din drumul județean DJ 107M: limită Judeţul Cluj - Rimetea - 

Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I) care se predau  
temporar în administrarea Consiliului Local al Comunei Livezile 

 
 

 
 

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  
 
            Paul Silviu Todoran  
 

        Liliana NEGRUȚ 
 
 
 
 
 
   Secretarul comisiei: Radu Octavian NEAG 
                                                                     Andreea Maria BABIN

Indicativ 
 

Denumirea 
drumului Localizare Poziţie 

kilometrică 
Lungime 

km 
DJ 107M: limită 

Judeţul Cluj - 
Rimetea - Colţeşti 

- Vălişoara - 
Poiana Aiudului - 
Aiudul de Sus (DJ 

107 I) 

Drum 
judeţean 

Intravilan 
Comuna Livezile 

- 
Sat aparţinător 

Livezile 
 

Km 61+977 – 
64+231 

 
 

2,254 
  

DJ 107M: limită  
Judeţul Cluj - 

Rimetea - Colţeşti 
- Vălişoara - 

Poiana Aiudului - 
Aiudul de Sus (DJ 

107 I) 

Drum 
judeţean 

Intravilan 
Comuna Livezile 

- 
Sat aparţinător 

Poiana Aiudului 

Km 59+380-
60+371 

 
 

0,991 



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a  
Consiliului Județean Alba nr. 18/4  februarie 2020   

 
 
 

MODEL 
CONTRACT CADRU DE ADMINISTRARE 

 
 

Capitolul I - Părţile contractante 
  Art. 1. Părţile contractante 

UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, cu sediul în Municipiul Alba Iulia, 
Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, Judeţul Alba, telefon 0258/813380, fax 0258/813325, reprezentat 
de domnul Ion DUMITREL - Preşedinte, în calitate de titular al dreptului de proprietate 
publică 

și 
UAT - Comuna Livezile prin Consiliul Local al Comunei Livezile, cu sediul în 

localitatea Livezile, strada ….., nr….., telefon ……….., fax……………., reprezentat de 
domnul ……….. - Primar,  

au convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea următoarelor clauze: 
 

Capitolul II - Temeiul legal al contractului 
Art. 2. Prezentul contract are următorul temei legal: 

  - art. 136 din Constituţia României, republicată; 
 - art. 861 alin. 3, art. 867 - 870 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - art. 173 alin. 1 lit. c, art. 297 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
 - art. 22 și art. 221 O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr……./…………. privind aprobarea predării 
temporare în administrarea Consiliul Local al Comunei Livezile a unor tronsoane din drumul 
județean DJ 107M: limită Judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul 
de Sus (DJ 107I),  aflate  în intravilanul satelor aparținătoare Comunei Livezile, în vederea 
realizării de lucrări de  reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare. 
 

Capitolul III – Obiectul contractului 
Art. 3. (1) Constituirea dreptului de administrare asupra imobilului -  tronsoane din 

drumul județean DJ 107M: limită Judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - 
Aiudul de Sus (DJ 107I), proprietate publică a U A T  -  J udeţul Alba, situat în intravilanul 
localității Livezile, identificat astfel: tronson din DJ 107B situat între pozițiile kilometrice km 
61+977 - 64+231, cu destinaţia de drum județean și tronson din DJ 107B situat între pozițiile 
kilometrice km 59+380 - 60+371, cu destinaţia de drum județean. 

    (2) Predarea–preluarea imobilului s-a  făcut pe baza  protocolului de  predare 
- primire încheiat între proprietar şi administrator, înregistrat cu nr. …………din…………... 

     (3) Valoarea de inventar a bunului imobil este de: .................. lei. 
 

Capitolul IV – Durata contractului 
Art. 4. Dreptul de administrare se constituie pe perioadă cuprinsă între data predării către 

Consiliul Local al Comunei Livezile și data  preluării de către Consiliul Județean Alba, după 
recepția finală a lucrărilor de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare a tronsonului 
identificat la art. 3 alin. 1. 
 

Capitolul V – Drepturile şi obligaţiile părţilor 
Art. 5. Drepturile proprietarului: 

  (1) să verifice dacă utilizarea imobilului este făcută în conformitate cu prevederile 
contractului de administrare; 
  (2) să controleze modul de exercitare a dreptului de administrare, respectiv, să 



urmărească modul în care administratorul îşi îndeplineşte obligațiile stabilite prin contract; 
  (3) să revoce dreptul de administrare, dacă interesul public o impune sau dacă 
administratorul nu-şi respectă obligaţiile prevăzute în prezentul contract. 

Art. 6. Drepturile administratorului: 
(1) să folosească și să dispună în mod direct de bunul imobil în condiţiile stabilite de lege 

şi de actul de constituire a dreptului de administrare; 
(2) să i se asigure folosinţa asupra imobilului pe toată durata contractului de 

administrare, conform destinației acestuia. 
Art. 7. Obligaţiile proprietarului: 
(1) să asigure folosința asupra imobilului pe toată durata contractului de administrare, 

conform destinaţiei acestuia; 
(2) să controleze periodic, modul în care este folosit şi întreţinut imobilul, cu 

respectarea destinaţiei stabilite prin contract; 
(3) să preia imobilul, liber de sarcini, la încetarea în orice mod a contractului de 

administrare. 
Art. 8. Obligaţiile administratorului 
(1) să folosească imobilul care face obiectul contractului cu respectarea destinaţiei acestuia; 
(2) să menţină destinaţia imobilului şi să nu o schimbe fără aprobarea proprietarului; 
(3) să efectueze lucrări de amenajare, întreţinere, reparaţii sau înlocuire a elementelor de 

construcţii şi instalaţii din folosinţa exclusivă, dacă este cazul, precum şi să repare sau să 
înlocuiască la timp elementele de construcţii şi instalaţii deteriorate, astfel încât să nu aducă 
prejudicii proprietarului; 

(4) să întreţină imobilul ca un bun proprietar şi să obţină toate autorizaţiile sau avizele 
prevăzute de lege în vederea bunei funcţionări; 

(5) să păstreze în bune condiţii bunul încredinţat, precum şi accesoriile acestuia, să 
nu le degradeze sau deterioreze, pe toată durata administrării, în caz contrar obligându-se să 
răspundă de distrugerea totală sau parţială a acestora; 

(6) să nu dezmembreze imobilul fără aprobarea proprietarului sau să instituie sarcini 
sau servituţi asupra acestuia; 

(7) să permită accesul proprietarului pentru a controla starea acestuia şi folosirea sa, 
potrivit destinaţiei stabilite prin contract; 

(8) să restituie imobilul la data încetării din orice cauză a contractului de administrare; 
(9) în cazul efectuării de reparaţii capitale sau curente la bunul primit în administrare,  

proprietarul poate desemna un specialist pentru verificarea execuției lucrărilor, întocmind în 
acest sens un punct de vedere cu privire la cantitatea si calitatea lucrărilor executate; 

(11) să nu modifice traseul drumului şi să nu impună restricţii de circulaţie fără acordul 
proprietarului drumului; 

(12) să respecte normele de proiectare şi de execuţie cel puţin pentru categoria drumului 
care a fost preluat; 

(13) să aibă acordul prealabil de la administratorul iniţial al drumului privind proiectul 
pentru reabilitar sau modernizare; 

(14) să asigure serviciile de deszăpezire pe perioada de iarnă pe tronsonul de drum care 
face obiectul prezentului contract; 

(15) să realizeze, cu avizul administratorului iniţial al drumului, autorizarea 
amplasamentelor şi/sau acceselor la zona drumului; 

(16) să nu modifice încadrarea drumului din punctul de vedere al capacităţii portante, fără 
acordul administratorului iniţial al drumului. 
 

Capitolul VI - Stingerea dreptului de administrare 
Art. 9. Dreptul de administrare încetează: 
(1) Când încetează dreptul de proprietate publică; 
(2) Prin acordul de voinţă al părţilor; 
(3) Prin actul de revocare emis, în condiţiile legii, de către autoritatea care l-a constituit: 

  a.) dacă interesul public o impune; 
  b.) ca sancţiune, în situaţia în care administratorul nu-şi exercită drepturile şi 
nu-şi execută obligaţiile rezultate din actul de constituire a dreptului de administrare. 
 
 



Capitolul VII - Răspunderea părţilor 
Art. 10. Pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă 

datorează celeilalte părţi daune, care se vor determina în funcţie de prejudiciul produs, evaluat 
prin expertiză. 

Art. 11. Titularul dreptului de administrare răspunde faţă de proprietar, în condiţiile legii, 
în solidar cu persoana desemnată să administreze bunul imobil, pentru daunele produse prin 
nerespectarea obligaţiilor prevăzute în contractul de administrare, precum şi în actele normative 
referitoare la dreptul de administrare a bunurilor proprietate publică. 
 

Capitolul VIII - Forţa majoră 
Art. 12. Forţa majoră apără de răspundere în condiţiile prevăzute de lege. 

 
Capitolul IX - Litigii 

Art. 13. Litigiile care decurg din prezentul contract se vor soluţiona pe cale amiabilă, 
inclusiv prin mediere. În cazul în care nu se ajunge la înţelegere, litigiul va fi soluţionat de 
instanţa competentă. 

Art. 14. Apărarea în justiţie a dreptului de administrare revine titularului dreptului. 
Acţiunea confesorie de superficie poate fi intentată împotriva oricărei persoane care împiedică 
exercitarea dreptului de administrare. 

Art. 15. În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului încredinţat, 
administratorul va arăta instanţei de judecată că UAT - Judeţul Alba este titularul dreptului de 
proprietate publică. 
 

Capitolul X - Dispoziţii finale 
Art. 16. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi. 
Art. 17. Modificarea sau completarea prezentului contract se poate efectua cu acordul 

părţilor, prin act adiţional, în condiţiile legii. 
Art. 18. Anexele şi actele adiţionale fac parte integrantă din contract. 
Art. 19. Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru 

fiecare parte. 
Art. 20. Prezentul contract a fost încheiat azi ……………………. 

 
   UAT Judeţul Alba,     UAT Comuna Livezile 
                prin Consiliul Judeţean Alba                        prin Consiliul Local al Comunei Livezile 

       Preşedinte:               Primar: 
              Ion DUMITREL                               ………………. 
                 .......................... 
                Vicepreședinte: 
   Marius Nicolae HAȚEGAN  
                    …….…… 
              Director executiv :        
          Florin Marian AITAI 
                       ..............…    
               Director executiv :                                                  

       Ioan BODEA  
   ……………………..     
   Director executiv:                                                        
   Liliana  NEGRUȚ 
       ………………                               

  Vizat,                                                   
  C.F.P.  

                               ………………                                  
   Vizat, 

                             Consilier juridic: 
       ………………..... 

   Întocmit, 
  Radu Octavian Neag   
      ………………….. 
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REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliul 

Local al Comunei Livezile a unor tronsoane din drumul județean DJ 107M:  
limită Judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 

107I),  aflate  în intravilanul satelor aparținătoare Comunei Livezile, în vederea realizării de 
lucrări de  reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare 

 
 

 
I. Expunere de motive 

 Proiectul de act administrativ inițiat vizează predarea temporară în administrarea Consiliul 
Local al Comunei Livezile a unor tronsoane din drumul județean DJ 107M: limită Judeţul Cluj - 
Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I),  aflate  în intravilanul 
satelor aparținătoare Comunei Livezile, în vederea realizării de lucrări de  reparare, întreţinere, 
reabilitare și modernizare. 
 
 II. Descrierea situaţiei actuale 

Prin Hotărârea nr. 8/23 ianuarie 2020, Consiliul Local al Comunei Livezile solicită 
preluarea temporară în administrare a unor tronsoane din drumul județean DJ 107M: limită 
Judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I), aflat în 
intravilanul satelor Livezile și Poiana Aiudului – sate aparţinătoare ale Comunei Livezile, în 
vederea realizării unor lucrări de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare. 
 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii drumurilor judeţene şi locale, în concordanță 
cu normele europene pentru această categorie de drumuri, constituie o prioritate a Consiliului 
Judeţean Alba. Strategia de dezvoltare a reţelei de drumuri are la bază în primul rând asigurarea 
circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă şi confort, asigurarea circulaţiei între oraşe şi municipii, 
precum şi între acestea şi reşedinţele de comuna.   

Sectoarele de drum județean situate în intravilanul localităţilor se suprapun, în general cu 
străzi ale localităților rurale. Situație similară se regăsește și pe DJ 107M: limită Județul Cluj - 
Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I). Conform Inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, drumul județean DJ 107M: limită 
Județul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I)  se află 
cuprins în domeniul public al Județului Alba, la poziția cu nr. crt. 56, având lungimea de 25,000  
km.     

Starea tehnică generală a spațiilor adiacente străzilor, implicit a tronsoanelor din drumului 
județean DJ 107M: limită Județul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul 
de Sus (DJ 107I), respectiv trotuarele, acostamentele, șanțurile și rigolele din localitățile mai sus 
menționată, denotă o degradare continuă, care în pofida lucrărilor de întreținere executate de 
administratorii străzilor nu satisfac condițiile minime de confort și siguranță a circulației rutiere și 
pietonale impuse de normele naționale și internaționale în vigoare. 
  

III. Reglementări anterioare 
Nu este cazul. 

 
 IV. Baza legală 

- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 297 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ;  

- art. 221 alin. 3 și alin. 4  din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare;  



- Legea nr. 290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind 
organizarea administrativă a teritoriului României; 

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

Nu este cazul 
 

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

 
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Nu este cazul 

 
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Nu este cazul 

 
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Livezile nr. 8/23 ianuarie 2020 privind 

încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea preluării temporare în 
administrarea Consiliului Local Livezile  a unui tronson din drumul județean DJ 107M: limită 
jud. Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I), în vederea 
realizării de lucrări de reparare, întreţinere și modernizare. 
 

XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 
Nu este cazul 

 
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 
Nu este cazul 

 
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 
condiţiile legii, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 18  din 4 februarie 2020. 
 
 

PREŞEDINTE,     
ION DUMITREL                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA             APROB, 
JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL 
Nr. 2745/4 februarie 2020 
 

 
 

Către 
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 
 

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

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

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliul Local  
al Comunei Livezile a unor tronsoane din drumul județean DJ 107M:  

limită Judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 
107I),  aflate  în intravilanul satelor aparținătoare Comunei Livezile, în vederea realizării de 

lucrări de  reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 7 februarie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 
estimată a avea loc în data de 14 februarie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 18/4 februarie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea predării temporare în 
administrarea Consiliul Local al Comunei Livezile a unor tronsoane din drumul județean DJ 
107M: limită Judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 
107I),  aflate  în intravilanul satelor aparținătoare Comunei Livezile, în vederea realizării de 
lucrări de  reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare;  

- adresa nr. 477/28 ianuarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Livezile, înregistrată la 
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2108/28 ianuarie 2020. 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Livezile nr. 8/23 ianuarie 2020 privind 
încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea preluării temporare în 
administrarea Consiliului Local Livezile  a unui tronson din drumul județean DJ 107M: limită 
jud. Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I), în vederea 
realizării de lucrări de reparare, întreţinere și modernizare. 
 Cu deosebită consideraţiune, 
 
 
 

SECRETAR GENERAL, 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
Nr. 3150/4 februarie  2020 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliul 

Local al Comunei Livezile a unor tronsoane din drumul județean DJ 107M:  
limită Judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 

107I),  aflate  în intravilanul satelor aparținătoare Comunei Livezile, în vederea realizării de 
lucrări de  reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare 

 
 Proiectul de act administrativ inițiat vizează predarea temporară în administrarea Consiliul 
Local al Comunei Livezile a unor tronsoane din drumul județean DJ 107M: limită jud. Cluj - 
Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I),  aflate  în intravilanul 
localităților aparținătoare UAT Livezile, în vederea realizării de lucrări de  reparare, întreţinere, 
reabilitare și modernizare. 
 Conform art. 173 art. 297  și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
consiliul judeţean asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind infrastructura alcătuită din podurile şi 
drumurile publice. Aceste atribuţii ale consiliului judeţean intră în sfera de dezvoltare economico-
socială a judeţului. 

Conform O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a judeţului 
şi cuprind drumurile judeţene, care asigură legătura între: 
    a) reşedinţele de judeţ cu municipiile, cu oraşele, cu reşedinţele de comună, cu staţiunile 
balneoclimaterice şi turistice, cu porturile şi aeroporturile, cu obiectivele importante legate de 
apărarea ţării şi cu obiectivele istorice importante; 
    b) oraşe şi municipii, precum şi între acestea şi reşedinţele de comună; 
    c) reşedinţe de comună. 

Consiliul Local al comunei Livezile solicită prin Hotărârea nr. 8/2020 preluarea temporară 
în administrare a unor tronsoane din drumul județean DJ 107M: limită jud. Cluj - Rimetea - 
Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I),  aflate în intravilanul 
localităților Livezile și Poiana Aiudului, în vederea realizării unor lucrări de reparare, întreţinere, 
reabilitare și modernizare. 

Conform art. 11 alin 1 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, „drumurile de interes naţional, judeţene şi comunale îşi 
păstrează categoria funcţională din care fac parte şi sunt considerate continue şi atunci când 
traversează localităţile, servind totodată şi ca străzi”, în consecință tronsoanele de drum județean 
DJ 107M, care traversează intravilanul localităților Livezile și Poiana Aiudului își păstrează 
categoria funcțională de drum județean, dar, în același timp deservește și ca stradă. 

În conformitate cu art. 22^1 alin. 3 din  O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede „pentru realizarea de lucrări 
de reabilitare sau modernizare, sectoarele de drum situate în intravilanul unor localităţi pot fi 
preluate temporar în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, la solicitarea 
acestora, cu acordul administratorului drumului”, Consiliul local al comunei Livezile poate prelua 
în administrare, temporar, tronsoanele din drumul județean DJ 107M: limită jud. Cluj - Rimetea - 
Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I), aflate în intravilanul localităților 
Livezile și Poiana Aiudului în vederea realizării unor lucrări de modernizare. 

Tronsoanele de drum județean care se predă temporar Consiliului local al comunei 
Livezile  sunt situate în intravilanul localității  Livezile  și este cuprins între km 61+977 - 64+231, 
în lungime de 2,254 km. și în intravilanul localității  Poiana Aiudului  și este cuprins între km 
59+380 - 60+371, în lungime de 0,991 km.   

Conform prevederilor art. 22^1  alin. 4 din  O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul local al comunei Livezile are 
obligaţia respectării următoarelor condiţii: să nu modifice traseul drumului şi să nu impună 
restricţii de circulaţie fără acordul administratorului iniţial al drumului; să respecte normele de 



proiectare şi de execuţie, cel puţin pentru categoria drumului care a fost preluat; să aibă acordul 
prealabil de la administratorul iniţial al drumului privind proiectul pentru reabilitare sau 
modernizare; … să realizeze, cu avizul administratorului iniţial al drumului, autorizarea 
amplasamentelor şi/sau acceselor la zona drumului; să nu modifice încadrarea drumului din 
punctul de vedere al capacităţii portante, fără acordul administratorului iniţial al drumului.  

Conform prevederilor art. 22^1  alin. 7 din  O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că „la recepţia lucrărilor vor fi 
cooptaţi ca membri şi reprezentanţi ai administratorului iniţial al drumului, care urmează să preia 
în administrare sectorul de drum”, din comisia de recepție a lucrărilor de reparare, întreţinere, 
reabilitare și modernizare a tronsonului de drum județean identificat mai sus, vor face parte și 
reprezentanți ai  Consiliului Județean Alba. 

Conform prevederilor art. 22^1  alin. 8 din  O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că „după recepţia finală a 
lucrărilor, sectoarele de drum se retransmit administratorului sau autorităţilor administraţiei 
publice locale de care au aparţinut”, după recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare 
a tronsonului de drum județean identificat mai sus, acest tronson va reveni în administrarea 
Consiliului Județean Alba. 

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) și  art. 297  și urm. din 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin proiectul de hotărâre inițiat 
de președintele Consiliului Județean Alba se va aproba predarea temporară în administrarea 
Consiliul Local al Comunei Livezile a unor tronsoane din drumul județean DJ 107M: limită jud. 
Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I),  aflate  în 
intravilanul localităților aparținătoare UAT Livezile, în vederea realizării de lucrări de  reparare, 
întreţinere, reabilitare și modernizare. 

 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Ioan BODEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, Radu Octavian NEAG 
 



 
 
 
 



 
 



 
 



 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE  
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții  

,,Reparație Capitală - Post Trafo Spital” (joasă tensiune) 
la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 

 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna februarie 2020; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reparație capitală - Post Trafo 
Spital” (joasă tensiune) la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. b, art. 173 alin. 1  lit. d și art. 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 
- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

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

 
HOTĂRÂRE  

 
 

 Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reparație 
capitală - Post Trafo Spital” (joasă tensiune) la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, 
conform anexei nr. 1 care cuprinde descrierea investiţiei şi anexei nr. 2 care cuprinde indicatorii 
tehnico-economici - părți integrante ale prezentei hotărâri.  
 Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului investiții, 
dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură şi al Direcţiei 
dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba, 
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției 
dezvoltare și bugete şi Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și 
managementul unităților de cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Alba.  

                                                  Avizat pentru legalitate 
          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 
 
    
 
 
 
Înregistrat cu nr.  19 
Alba Iulia,  4 februarie 2020 



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

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

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

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

Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Alba 

Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de 
cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

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

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

gestionarea patrimoniului județului  
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială. 

  



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a  
Consiliului Judeţean Alba nr. 19 din 4 februarie 2020 

 
 

     DESCRIEREA INVESTIȚIEI 
Extras din Documentatia Tehnică 

 întocmită de S.C. Elio Industrial S.R.L. 
 
 Lucrările privind ,,Reparație Capitală - Post Trafo Spital” (joasă tensiune), constau în 
următoarele: 
  Se va monta tabloul general proiectat echipat conform schemei electrice, astfel că 
sosirile de la transformatoare vor fi echipate cu USOL reglabil 2000A și între aceste trei sosiri se 
vor prevedea 2 cuple, USOL 2000 A reglabil. Se va echipa cu o instalație de AAR cu 
posibilitatea de integrare a 5 surse ( 2 de bază și 3 de  rezervă). 
  Se va monta un generator electric 1000 kVA insonorizat pentru preluarea sarcinii în 
lipsa curentului de la rețea. Acesta se va monta pe o platformă în exteriorul postului trafo. 
  Se vor monta trei baterii de compensare energie reactivă. Fiecare baterie va fi complet 
echipată, iar puterea acesteia va fi de 250 kVAR 

 
Funcţiune principală: Spital Județean de Urgență; 
Funcţini secundare: saloane de spitalizare, săli de tratament, camere pentru 
medici și asistente, spații anexe; 

 
Indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiții: 

 
,,Reparație Capitală - Post Trafo Spital” 

(joasă tensiune) 
MUNICIPIUL ALBA IULIA, B-DUL REVOLUȚIEI 1989, NR. 23, JUDEȚUL ALBA 

 
 

1. Denumirea obiectivului de investiții 
 

 ,,Reparatie Capitală - Post Trafo Spital” (joasa tensiune) la Spitalul Județean de 
Urgență Alba Iulia 
 Municipiul Alba Iulia, B-dul Revolutiei 1989, nr. 23, județul Alba 
 

2. Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul) 
 

Amplasamentul construcției este în intravilanul municipiului Alba Iulia, b-dul Revoluției 
1989, nr. 23, județul Alba. Terenul este înscris în CF nr. 106270 Alba Iulia. Imobilul este 
proprietate publică a UAT - Județul Alba, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență 
Alba Iulia, conform Contractului de administrare nr. 1324-1479/2004, nefiind inclus în Lista 
monumentelor istorice sau în zona de protecție a acestora. 

 
3. Titularul investiţiei: 

 
 Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia  
 MUNICIPIUL ALBA IULIA, B-DUL. REVOLUȚIEI 1989, NR. 23, JUDEȚUL ALBA 

 
4. Beneficiarul investiţiei: 

 
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia  
MUNICIPIUL ALBA IULIA, B-DUL. REVOLUȚIEI 1989, NR. 23, JUDEȚUL ALBA  

COD FISCAL 4613342, REPREZENTAT LEGAL DE CĂTRE DOAMNA MÂRZA SIMONA 
DIANA, ÎN CALITATE DE MANAGER ȘI DOAMNA GORDIȚĂ CARMEN, ÎN CALITATE DE 
DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL. 
 

 



5. Elaboratorul studiului (proiectant general): 
 

  S.C. ELIO INDUSTRIAL S.R.L. 
Str. Nouă, nr.1, Localitatea Sebeș - Lancrăm, Județul Alba 
J01/1248/1991,  CUI RO 1771720 
Reprezentat legal: ing. Alin Ordean 
 

6. Date generale ale clădirilor: 
 

  Clădirea punctului de transformare a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia este din 
anul 1973 cu un Aviz Tehnic de Racordare (ATR) de 400kVA. Aceste instalații sunt într-o stare 
de degradare avansată, existând riscul de producere a mai multor tipuri de incidente care să ducă 
la pierderea alimentării cu energie electrică și chiar accidentarea personalului operativ.  

Având în vedere că echipamentele de comutație aferente tabloului de joasă tensiune sunt 
cu durata de viață depășită și într-o stare avansată de degradare acționarea acestora prezintă un 
pericol pentru personalul operativ. Totodată acționarea se face cu dificultate, existând cazuri în 
care echipamentele nu își îndeplinesc corect funcția (întrerupătorul nu execută comanda de 
conectare/deconectare, cuțitele separatoarelor nu închid/deschid corect calea de curent etc.) fiind 
necesare anumite reparații/ajustări/reefectuarea manevrei la fața locului. 

Modelul învechit al tabloului nu asigură o exploatare ușoară a acestora, lipsind 
componente prezente uzual la tablourile noi cum ar fi: indicator prezență tensiune, indicator stare 
operativă echipamente (schema sinoptică), indicator valori curenți-tensiune pe 0,4 kV. 

De asemenea în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică, cauzat de defecțiunea 
unui echipament, înlocuirea anumitor componente se face cu mare dificultate și cu necesitatea 
realizării unor adaptări întrucât componentele originale nu se mai produc. 

Proiectul tratează doar partea de joasă tensiune, modernizarea tabloului de medie 
tensiune și a transformatoarelor, nefăcând obiectul acestui proiect. 

Racordarea la RED se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012 a 
energiei electrice, Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 
Energiei nr. 59/2 august 2013 privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes 
public şi Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 
nr.  128/2008 privind Codul Tehnic al Retelelor Electrice de Distributie Revizia I. 

Conform datelor primite de la beneficiar s-au luat în calcul următoarele date de intrare: 
Situație Existentă 

  P max sim abs = 600 kW 
  Cos  = 0,9 

 U =  0.4 kV 
Situație Proiectată 

P max sim abs = 1500 kW 
  Cos  = 0,9 

 U =  0.4 kV 
Pe proprietatea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia se află un post de transformare 

de tip abonat și anume PTz 49, alimentat din LES 20kV direcția PT124 în Stația 220/110/20kV 
Alba, intercalat în bucla intrare-ieșire între PTz 81 și PTz 55. 

PTz 49 existent se află într-o clădire special construită pentru acest obiectiv.  
Echipamentele și clădirea sunt proprietatea consumatorului. Clădirea este 

compartimentată astfel: 
1. Camera tablou medie tensiune în care se află celulele de medie tensiune.  
2. Trei boxe trafo, două dintre acestea (trafo 1 și trafo 2) au câte un trafo cu o putere 

400kVA, iar compartimentul pentru trafo 3 este neocupat. 
3. Camera tablou joasă tensiune în care se află tabloul general, tabloul grupului de măsură 

și tabloul generatorului. 
4. Camera generatorului în care se află un grup electrogen cu o putere de 400 kVA.  
Tâmplăria întregii clădiri este învechită și necesită înlocuirea ușilor exterioare, a 

geamurilor și a grilelor de ventilare. 
 Postul de transformare este echipat astfel:  

- trei celule de linie cu separator (din care o celulă nu este utilizată) 



- o celulă de măsură cu transformatoare de tensiune și 2 transformatoare de curent (în 
prezent nu este utilizată) 

- trei celule de transformator cu separator de bare și întrerupătoare (din care o celulă 
aferentă trafo 3 nu este utilizată) 

- doua transformatoare 20/0.4kV, 400 kVA 
- tablou general 0.4kV, tablou AAR și generator 400kVA   
Măsurarea energiei electrice se realizează pe joasă tensiune prin: contor electronic 2-50A 

activ reactiv în montaj semidirect, prin reductori de curent 600/5A, cu curbă de sarcină, interfața 
RS 485 și cutie de comunicație pe trafo I și contor electronic 2-50A activ reactiv în montaj 
semidirect, prin reductori de curent 600/5A, cu curbă de sarcină, interfața RS 485 și cutie de 
comunicație pe trafo II. 

Punctul de delimitare a instalațiilor este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la 
CAPETELE TERMINALE LES 20KV INTRARE DINSPRE PTZ 81 ȘI CAPETELE 
TERMINALE LES 20 KV IEȘIRE SPRE PTZ 55 - Conform ATR 70401110301/15.07.2011 
(anexat). 

Schema normală de funcționare este următoarea: 
 
 Alimentarea din rețelele distribuitorului de energie electrică se face pe 20 kV în sistem 

de buclă, intrare-ieșire, existând posibilitatea ca la apariția unei avarii în instalațiile 
distribuitorului, restabilirea alimentării să se facă prin manevre și alimentare din celălalt capăt al 
buclei.  

Pe joasă tensiune Spitalul este alimentat din transformatorul nr. 1 cu o putere de 400 
kVA, acesta fiind conectat în tabloul general de joasă tensiune (sosire trafo 1). Similar trafo 2, 
aflat în rezerva rece, este racordat în tabloul general de joasă tensiune (sosire trafo 2).  

Ambele surse (sosire trafo 1 și sosire trafo 2)  sunt apoi conectate printr-un cablu racordat 
după întrerupătoarele generale, cablu care permite alimentarea în caz de necesitate și de pe trafo 
2. De pe această bară comună 0.4kV trafo 1-2 se intră în dulapul AAR aferent generatorului care 
consideră această sursă (rețeaua) ca fiind sursa de bază. Cealaltă intrare în dulapul AAR este 
sosirea de la generator, considerată sursa de rezervă. 

Ieșirea din tabloul AAR alimentează bara de distribuție a tabloului general prin 
racordarea în tabloul general de joasă tensiune la intrarea aferentă trafo 3 (sosire trafo 3).  

În caz de avarie la trafo 1 consumul va fi preluat de trafo 2 prin: 
- deconectarea trafo 1 
- aducerea Trafo 1 în stare separat vizibil prin deschiderea separatorului pe 20kV și 

scoaterea fuzibilelor MPR aferente LES 0.4kV trafo 1 
- aducerea Trafo 2 în stare deconenctat prin introducerea fuzibilelor MPR aferente LES 

0.4kV trafo 2 și închiderea separatorului pe 20kV 
- aducerea acestuia în funcțiune a trafo 2 
Ca urmare a celor specificate mai sus am propus o soluție de de modernizare a tabloului 

de joasă tensiune. 
 
A. Lucrări de provizorat 
Având în vedere că obiectivul este în funcțiune și că este un consumator sensibil care 

necesită continuitate în alimentarea cu energie electrică se impune ca pe perioada executării 
lucrărilor să se asigure condiții astfel încât consumatorul să nu fie afectat. 

Lucrările prevăzute în acest proiect pot fi executate integral într-o perioadă de 3 luni, 
respectiv 90 de zile. Prin urmare se propune ca pe această perioadă alimentarea cu energie 
electrică să se facă prin intermediul unui generator, capabil să preia întreg consumul spitalului. 
Generatorul se va racorda temporar în tabloul general de joasă tensiune la intrarea aferentă trafo 
2. Acest generator va fi considerat sursa de bază pe perioada execuției lucrărilor.  

Sursa de rezervă pe perioada execuției lucrărilor va fi generatorul electric al spitalului cu 
o putere de 400 kVA care prin intermediul unei instalații AAR va intra în funcțiune și va reveni 
la schema normală la apariția tensiunii în rețeaua de alimentare. 

 
B. Lucrări de modernizare 
Lucrările constau în: 
 Se va demonta tabloul de joasă tensiune existent. 



 Se vor demonta cablurile 0,4 kV dintre  TG și cele două transformatoare de putere 
existente de 400 kVA 

 Se vor deconecta circuitele de plecare spre consumatori 
 Se vor realiza lucrări de contrucții și recondiționare internă (reparații, zugrăveli, 

adaptare canele de cabluri) 
 Se va realiza instalația electrică de iluminat și prize în încăperile TG și a 

transformatoarelor 
 Se va demonta întreaga tâmplărie: uși, geamuri, respectiv grile de ventilare, iar acestea 

se vor înlocui cu altele noi  care vor respecta normativele în vigoare pentru acest tip de 
construcție ( Camera TG) 

 Se vor igieniza, verifica și măsura plecările de cabluri existente, spre consumatori 
 Se va monta tabloul general proiectat echipat conform schemei electrice, astfel că 

sosirile de la transformatoare vor fi echipate cu USOL reglabil 2000A și între aceste trei sosiri se 
vor prevedea 2 cuple, USOL 2000 A reglabil. Se va echipa cu o instalație de AAR cu 
posibilitatea de integrare a 5 surse ( 2 de bază și 3 de  rezervă). 

 Se va monta un generator electric 1000 kVA insonorizat pentru preluarea sarcinii. 
Acesta se va monta pe o platformă în exteriorul postului trafo. 

 Se vor monta trei baterii de compensare energie reactivă. Fiecare baterie va fi complet 
echipată, iar puterea acesteia va fi de 250 kVAR. 

 Pentru a putea realiza lucrările propuse este nevoie de montarea unui tablou electric 
pentru lucrările de provizorat. Acesta va funcționa pe durata operațiunilor de demontare TG 
existent și de montare TG proiectat. 

 Se va monta un tablou electric pentru generatorul proiectat. Acesta va conține partea 
de analiză a rețelei (analizor + AAR generator). Componenta principală va fi inversorul de sursă 
dimensionat corespunzător generatorului. 

 Se vor realiza 50m de LE 0.4kV între Generatorul proiectat, tablou generator proiectat 
și tabloul general proiectat. LE 0,4 kV se va realiza cu cablu FG 1x250 mmp cu câte 3 
conductoare pe faza și 2 pe nul. 

 Se vor realiza 100m de LE 0.4kV între transformatorul nr 1, 2, 3 de putere și tabloul 
general proiectat. LE 0,4 kV se va realiza cu cablu FG 1x250 mmp cu câte 3 conductoare pe fază 
și 2 pe nul, 

 La postul de transformare se va îmbunătăți priza de pământ,  astfel încât valoarea 
rezistenței de dispersie va fi mai mică de 1 ohm; 

 Realizarea centurii interioare de legare la pământ și legarea tuturor părților metalice 
care nu sunt căi de current la aceasta. 
 

Schema normală de funcționare propusă după modernizare 
 

Alimentarea din rețelele distribuitorului de energie electrică se face pe 20 kV în sistem de 
buclă, intrare-ieșire, existând posibilitatea ca la apariția unei avarii în instalațiile distribuitorului 

restabilirea alimentării să se facă prin manevre și alimentare din celălalt capăt al buclei. Toate 
cele 3 trasformatoare vor fi sub tensiune. 

Pe joasă tensiune spitalul este alimentat din trafo 1 și trafo 3, acestea fiind în funcțiune. 
Transformatorul nr. 1 cu o putere de 800 kVA, va fi conectat în tabloul general de joasă tensiune 
(sosire trafo 1). Similar trafo 3, va fi racordat în tabloul general de joasă tensiune (sosire trafo 3).  

Ambele surse (sosire trafo 1 și sosire trafo 3) vor alimenta câte jumătate din consumatorii 
spitalului. 

Transformatorul nr. 2 va fi conectat pe joasă tensiune în Tabloul trafo 2 proiectat. Trafo 2 
va fi în rezervă caldă. 

În caz de avarie la trafo 1 sau trafo 3 consumul va fi preluat de trafo 2 prin: 
- deconectarea trafo defect 
- aducerea trafo defect în stare separat vizibil prin deschiderea separatorului pe 20kV și 

scoaterea fuzibilelor MPR aferente LES 0.4kV trafo defect 
- conectare întrerupător trafo 2 
- închidere cupla spre trafo defect. 
 
 

 



7. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general 
 

An INV – Lei (cu TVA) C+M – Lei (cu TVA) 
TOTAL investiție 2.425.230 580.492 

 
8. Durata de realizare 

 

Executie PTh +DEE 

Aprovizionare 

echipamente

Montaj celule MT in 

camera special 

Montare trafo de 

putere

Parametrizare relee 

celule 

Montare LE 20kV intre 

cel. 20kV si trafo

Verificare priza de 

pamant

Parametrizari 

echipamente

Receptie,  PIF

3 1 3 41

Luna 1

2 4 1 2

Luna 2

2

Luna 3

3 4

 
  
Durata de realizare a investiției este de 3 luni. 
 
 

 
Întocmit: 

 S.C. ELIO INDUSTRIAL S.R.L. 
          ing. Alin ORDEAN 

 
 
                                                  Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 
                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a  
Consiliului Judeţean Alba nr. 19 din 4 februarie 2020 

 
 
 
 
 
 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 
„REPARAȚIE CAPITALĂ - POST TRAFO SPITAL” (JOASĂ TENSIUNE) 

LA SPITALUL  JUDEŢEAN  DE  URGENŢĂ  ALBA IULIA 
MUNICIPIUL ALBA IULIA, B-DUL REVOLUTIEI 1989, NR. 23, JUDEȚUL ALBA 

 
 
 
 

1. Denumirea obiectivului de investiţii: „Reparație capitală - Post Trafo Spital” (joasă 
tensiune); 

2. Elaborator documentaţie: S.C. Elio Industrial S.R.L. , Lancrăm, Alba; 
3. Beneficiarul obiectivului: Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia; 
4. Amplasamentul obiectivului: 
 - județul Alba, municipiul Alba Iulia, b-dul Revoluției 1989, nr. 23; 
5. Indicatori tehnico - economici:  

  - valoarea totală a investiţiei este de 2.425.230 lei, cu TVA inclus, din care 
valoarea C+M este  de 580.492 lei, cu TVA inclus; 
  - durata de realizare a obiectivului de investiții este de 3 luni. 
 

                                                  Avizat pentru legalitate 
          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 2746/4 februarie 2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  

la obiectivul de investiții „Reparație Capitală - Post Trafo Spital” (joasă tensiune) 
la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 

 
 
 

I. Expunere de motive 
 Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea indicatorilor tehnico-economici la 

obiectivul de investiții „Reparație capitală - Post Trafo Spital” (joasă tensiune) la Spitalul 
Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea continuării prestării serviciilor de proiectare, 
respectiv elaborarea proiectului tehnic de execuție și obținerea autorizației de construire. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 

Clădirea punctului de transformare a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia este din 
anul 1973 cu un Aviz Tehnic de Racordare (ATR) de 400kVA. Aceste instalații sunt într-o stare 
de degradare avansată existând riscul de producere a mai multor tipuri de incidente care să ducă 
la pierderea alimentării cu energie electrică și chiar accidentarea personalului operativ.  

Având în vedere că echipamentele de comutație aferente tabloului de joasă tensiune sunt cu 
durata de viață depășită și într-o stare avansată de degradare acționarea acestora prezintă un 
pericol pentru personalul operativ. Totodată acționarea se face cu dificultate, existând cazuri în 
care echipamentele nu își îndeplinesc corect funcția (întrerupătorul nu execută comanda de 
conectare/deconectare, cuțitele separatoarelelor nu închid/deschid corect calea de curent etc.) 
fiind necesare anumite reparații/ajustări/reefectuarea manevrei la fața locului. 

Modelul învechit al tabloului nu asigură o exploatare ușoară a acestora, lipsind componente 
prezente uzual la tablourile noi cum ar fi: indicator prezență tensiune, indicator stare operativă 
echipamente (schema sinoptica), indicator valori curenți-tensiune pe 0,4 kV. 

Deasemenea în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică cauzat de defecțiunea unui 
echipament, înlocuirea anumitor componente se face cu mare dificultate și cu necesitatea 
realizării unor adaptări întrucât componentele originale nu se mai produc. 

Proiectul tratează doar partea de joasă tensiune, medernizarea tabloului de medie tensiune și 
a transformatoarelor nefacând obiectul acestui proiect. 

Racordarea la RED se va realiza în conformitate cu Legea 123/2012 Legea energiei electrice, 
Ord. 59/2013, privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public şi Ord. 
128/2008 - ANRE - Codul Tehnic al Rețelelor Electrice de Distribuție Revizia I. 

 
III. Reglementări anterioare 
Nu există 
 

 IV. Baza legală 
- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d, art . 173 alin. 3 lit. f și art. 174 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 
- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 
 
 



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

Nu este cazul 
 
 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 
 
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 
Nu este cazul 
 
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Finanțarea obiectivului de investiții se face din bugetul județului Alba, valoarea totală a 

investiției, conform evaluării economice întocmite de proiectant, fiind de 2.425.230 lei, cu TVA 
inclus. 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Nu este cazul 
 
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
- consultări cu beneficiarul proiectului - Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia - în 

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

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

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 
condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  19 din 4 februarie 2020. 

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

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

 PREŞEDINTE, 
ION DUMITREL 
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CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 
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Nr. 2747/4 februarie 2020 
 

 
 
 

Către 
Direcţia dezvoltare şi bugete 

Domnului director executiv  Marian Florin AITAI 
Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și  

managementul unităților de cultură  
Doamnei Cornelia FĂGĂDAR - şef serviciu 

 
 
 

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

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

 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții  

 „Reparație Capitală - Post Trafo Spital” (joasă tensiune) 
 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 7 februarie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 
estimată a avea loc în data de 14 februarie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 19/4 februarie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 
 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reparație Capitală - Post Trafo Spital” (joasă 
tensiune); 
 - descrierea investiției „Reparație Capitală - Post Trafo Spital” (joasă tensiune) - anexa 
nr. 1; 
 - indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reparație Capitală - Post 
Trafo Spital” (joasă tensiune) - anexa nr. 2. 

Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 

  PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba  

prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog,  
în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog” 

 
  

 
 Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna februarie 2020; 
  Luând în dezbatere:  
 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului 
de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională 
Antidrog, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog”; 

 - adresa nr. 4092427/28 noiembrie 2019 a Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 
Antidrog Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 26207/28 noiembrie 
2019;  

Având în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 7 lit. a 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 încheierea Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin 
Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog, în vederea organizării activităților din 
cadrul Proiectului „Educație antidrog”,  conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 18000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă 
care va fi prevăzută şi aprobată în bugetul Judeţului Alba pentru anul 2020), pentru desfășurarea 
activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog”.  

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete, 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, Agenției 
Naționale Antidrog, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea 
patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Alba. 
            

                                                    Avizat pentru legalitate 
     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL, 

                             Ion DUMITREL                                     Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 20 
Alba Iulia,  4 februarie 2020 

 

http://www.cjalba.ro/


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

art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:  

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

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

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii 
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 
Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport 
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REFERAT DE APROBARE  
a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare  

între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog,  
în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog” 

 
 

Prin adoptarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 120/2014, Consiliul Județean 
Alba și-a însușit Strategia Judeţeană Antidrog Alba 2013-2020 şi Planul de acţiune pentru 
implementarea Strategiei Judeţene Antidrog Alba în perioada 2013-2016. 

Fenomenul drogurilor, care prezintă o complexitate deosebită, cu implicaţii în toate 
sferele - sănătate publică, siguranţa cetăţeanului şi securitate naţională - reclamă un răspuns 
instituţional multidisciplinar, pragmatic şi eficient, bazat pe o evaluare realistă a nevoilor, 
resurselor, posibilităţilor de acţiune şi obiectivelor. Răspunsul instituţional la fenomenul dinamic 
al drogurilor nu poate fi limitat la o singură instituţie sau organizaţie, ci trebuie să fie rezultatul 
unei cooperări interinstituţionale reale, constante şi eficiente. În acest sens, mecanismul de 
coordonare instituit anterior şi consolidat prin această strategie continuă să reprezinte elementul 
central în asigurarea sinergiei, coerenţei şi unităţii răspunsului la fenomenul drogurilor, pornind 
de la premisele cooperării autentice, evitării suprapunerilor, asigurării unui schimb eficient de 
informaţii şi date şi utilizării eficiente a resurselor.  

Ca urmare a solicitării înaintate de Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 
Antidrog Alba, prin adresa nr. 4092427/28 noiembrie 2019, înregistrată la registratura Consiliului 
Judeţean Alba cu nr. 26207/28 noiembrie 2019 privind alocarea de fonduri pentru îndeplinirea 
activităţilor asumate în Strategia Judeţeană Antidrog, respectiv capitolul A. Prevenirea consumului 
de droguri, subcapitolul A1. Prevenirea în şcoală, obiectiv specific I. Creşterea nivelului de 
informare, educare şi conştientizare a populaţiei şcolare în vederea neînceperii consumului de 
droguri, în cadrul programelor şcolare, extraşcolare şi petrecere a timpului liber, este necesară 
încheierea unui nou Protocol de colaborare prin care Consiliul Judeţean Alba va contribui, atât 
financiar, cât și cu resurse umane, la organizarea activităților din cadrul proiectului ”Educație 
antidrog”, activități care, într-o proporție covârșitoare, se vor desfășura în unitățile de învățământ 
din județul Alba. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art.182 alin. 2 din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilierii județeni, 
de președintele consiliului județean, de vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni, în 
condițiile legii, a fost inițiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 20/4 februarie 2020. 
 Ținând cont de prevederile legale mai sus menționate, propun analizarea Proiectului de 
hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin 
Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog, în vederea organizării activităților din 
cadrul Proiectului „Educație antidrog, în vederea supunerii lui spre dezbatere și aprobare în 
ședința ordinară a  Consiliului Județean Alba din luna februarie 2020. 
 La redactarea prezentului referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

PREŞEDINTE 
Ion DUMITREL 
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Către 
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE   

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 
 
 

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

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

 
PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare  
între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog,  

în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog” 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 7 februarie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 
estimată a avea loc în data de 14 februarie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 20/4 februarie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului 
de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională 
Antidrog, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog”; 

   - adresa nr. 4092427/28 noiembrie 2019 a Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 
Antidrog Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 26207/28 noiembrie 
2019.. 

 Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Direcţia gestionarea patrimoniului  
Direcția dezvoltare si bugete  
Nr. 3158/7 februarie 2020 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare  

între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog,  
în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog” 

 
 

Strategia județeană antidrog Alba pentru perioada 2013-2020, însușită prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 236/27 iulie 2017, este documentul care înglobează obiectivele 
generale şi specifice pe direcţiile de acţiune asumate de toate instituţiile implicate în reducerea 
amplorii fenomenului drogurilor la nivelul judeţului Alba. Aceasta dezvoltă cadrul de politici, 
necesar implementării unui răspuns proactiv faţă de fenomenul consumului de droguri, alcool şi 
tutun, precum şi a traficului de droguri şi precursori, prin obiective specifice şi acţiuni integrate 
ale instituţiilor judeţene şi locale. Obiectivele specifice propuse sunt de natură a genera până în 
anul 2020 un impact favorabil asupra sănătăţii, ordinii şi siguranţei publice. În acest sens, 
planurile de acţiune aferente strategiei detaliază şi stabilesc concret măsurile şi intervenţiile din 
domeniul reducerii cererii şi ofertei drogurilor, pornind de la o abordare coerentă şi eficientă. 

Problema centrală identificată în fenomenul drogurilor este reprezentată de traficul, 
consumul, dependenţa şi riscurile asociate consumului de droguri. 

În acest context, la nivelul factorilor de decizie locali se urmăreşte adaptarea continuă a 
răspunsului la noile tendinţe ale consumului şi traficului de droguri, la condiţiile socio-
economice actuale, la realităţile concrete, identificându-se nevoile şi stabilindu-se posibilităţile 
de reacţie. În acest demers, sprijinul structurilor societăţii civile şi al comunităţii este deosebit de 
important. 

Astfel, activitățile de bază din cadrul proiectului ”Educație antidrog” se vor canaliza pe 
prevenirea și combaterea consumului de droguri, activități desfășurate în școală, în comunitate și 
în familie, precum și în campanii de reducere a cererii de droguri. 

Având în vedere prevederile art. 173 alin 1 lit. e din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, consiliul judeţean are atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan 
intern şi extern, atribuţii în exercitarea cărora, potrivit art. 173 alin. 7 lit. a, din aceeaşi 
ordonanţă, hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române 
ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun 
a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean coroborate cu prevederile 
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, se 
propune încheierea unui Protocol de colaborare cu Agenția națională Antidrog în vederea 
organizării activităților din cadrul Proiectului ”Educație antidrog” şi alocarea din bugetul local 
pe anul 2020 a sumei de 18.000 lei pentru finanţarea acestor activități, conform anexei. 

Asocierea reprezintă ansamblul acţiunilor pe care le realizează administraţia judeţului cu 
un scop definit, legat de interesele de dezvoltare ale comunităţii pe care acestea o reprezintă, prin 
interacţiune cu persoane fizice sau juridice, principiul de identificare şi realizare a unei astfel de 
asocieri fiind interesul comun, imediat sau de perspectivă mai îndelungată.                                                    

Art. 182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin dispozițiile art. 136 
alin. 3 lit. a, precizează că proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului 
județean 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 unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate în 
vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. 
 Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), art. 182 alin.(1), 
alin. (4) şi art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean Alba va fi 
încheiat un Protocol de colaborare cu Agenția Națională Antidrog în vederea organizării 
activităților din cadrul Proiectului ”Educație antidrog”. 



 
 

 
 
      Director executiv,                                                                      Director executiv, 
                     Ioan BODEA                                                                      Marian Florin AITAI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, Sorina Oprean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
        Anexa la Proiectul de hotărâre a 



Consiliului Județean Alba nr. ……/………    
 

R  O  M  Â  N  I  A                  JUDEŢUL ALBA 
     MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 
                   
 
        
 
 
    AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG 
               
Nr. ___________din ______________                  Nr. ________ din  ____________ 
                      

PROTOCOL DE COLABORARE 
 

Încheiat în temeiul art. 2 alin. 3 din H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog cu modificările și completările ulterioare, raportat 
la Strategia naţională antidrog 2013-2020 aprobată prin H.G. nr.  784/2013, precum și H.G. 
nr. 853/31.10.2018, Hotărâre pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 784/2013 privind 
aprobarea Strategiei Naționale Antidrog (SNA) 2013-2020 

precum şi în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 183/27 
august 2019 privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba și ale art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 7 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ 

între 
 

1. AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG, cu sediul în municipiul Bucureşti, B-dul 
Unirii, nr. 37, bloc A4, parter, sector 3, reprezentată de Î. Director – comisar șef de poliţie 
Cristian DUȚĂ 

şi 
2. UAT JUDEŢUL ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în P-ţa Ion 

I.C. Brătianu, nr. 1, Alba Iulia, judeţul Alba reprezentat de Ion DUMITREL, în calitate de 
Preşedinte  
  

Art. 1. Scopul protocolului 
În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce revin Agenţiei Naţionale Antidrog privind 

desfăşurarea de activităţi în domeniul reducerii cererii de droguri, în conformitate cu prevederile  
art. 2 şi art. 3 din H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 
Antidrog cu modificările și completările ulterioare, părţile consimt să desfăşoare activităţi legate 
de implementarea de proiecte naţionale şi locale de prevenire universală a consumului de droguri 
şi realizarea de activităţi în domeniul asistenţei consumatorilor de droguri, în cadrul Proiectului  
„Educație antidrog”. 

Art. 2. Obligaţiile Agenţiei Naţionale Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Alba 
 Obligaţiile Agenţiei Naţionale Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 
Antidrog Alba sunt: 
 a.) de a desemna un responsabil din partea Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 
Antidrog Alba, ca structură teritorială a Agenţiei Naţionale Antidrog, pentru relaţia permanentă 
cu Consiliul Judeţean Alba şi pentru implementarea Proiectului „Educaţie antidrog”; 
 b.) de a solicita participarea Consiliului Judeţean Alba, la acţiunile organizate de Agenţia 
Naţională Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba în cadrul 
proiectului „Educație antidrog”; 
 c.) de a obține, anterior desfășurării activităților din cadrul protocolului de colaborare, 
acordul scris din partea Inspectoratului Școlar Județean Alba,  pentru desfășurarea în unitățile 
școlare din județul Alba a activităților al căror obiect îl constituie prezentul protocol de 
colaborare; 



 d.) de a implementa proiecte locale de prevenire a consumului de droguri în şcoală, în 
familie şi în comunitate în colaborare cu Consiliul Judeţean Alba; 
 e.) de a realiza activităţi în domeniul asistenţei consumatorilor de droguri pentru 
identificarea, atragerea şi motivarea consumatorilor de droguri în vederea includerii în serviciile 
de asistenţă specializată, în colaborare cu Consiliul Judeţean Alba; 
 f.) de a înscrie pe documentele prin care se realizează programele comune denumirea şi 
sigla Consiliul Judeţean Alba; 
 g.) de a respecta, conform legislaţiei naţionale, principiul confidenţialităţii în 
implementarea proiectelor şi activităţilor desfăşurate în comun cu Consiliul Judeţean Alba; 
 h.) de a contribui la mediatizarea evenimentelor organizate în comun cu Consiliul 
Judeţean Alba şi de a menţiona pe parcursul tuturor acţiunilor şi în colaborarea cu partenerii 
media, sprijinul Consiliului Judeţean Alba; 
 i.) de a distribui materialele de informare și produsele promoționale către publicul țintă. 

Art. 3. Obligaţiile Consiliului Judeţean Alba 
 Obligaţiile Consiliului Judeţean Alba sunt următoarele: 

a.) de a desemna un responsabil din partea  Consiliului Judeţean Alba pentru relaţia cu 
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba; 

b.) de a participa la implementarea programelor şi proiectelor în domeniul reducerii 
cererii de droguri conform sarcinilor asumate în cadrul Planului de Acţiune 2017-2020 pentru 
implementarea Strategiei Judeţene Antidrog Alba 2013-2020, aprobat prin Ordinul Prefectului 
județului Alba nr. 260 din 27 iunie 2017 şi prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Alba nr. 236 din 
27 iulie 2017.  

c.) de a susține organizarea activităților din cadrul proiectelor propuse de către Centrul de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba, respectiv Proiectul ”Educaţie antidrog” și de a 
asigura finanţarea materialelor promoţionale necesare implementării proiectului precum şi a 
articolelor şi echipamentelor sportive pentru premierea câştigătorilor concursului din cadrul 
proiectului, în sumă totală maximă de 18000 lei; 

d.) de a informa Agenţia Naţională Antidrog cu privire la toate acţiunile desfăşurate în 
domeniul prevenirii consumului de droguri desfăşurate fără participarea Centrului de Prevenire, 
Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba; 

f.) de a înscrie pe documentele prin care se realizează programele comune denumirea şi 
sigla Agenţiei Naţionale Antidrog/ Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba; 

g.) de a respecta, conform legislaţiei naţionale, principiul confidenţialităţii în 
implementarea proiectelor şi activităţilor desfăşurate în comun cu Agenţia Naţională Antidrog / 
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba; 

h.) de a contribui la mediatizarea evenimentelor organizate în comun cu Agenţia 
Naţională Antidrog/ Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba şi de a menţiona 
pe parcursul tuturor acţiunilor şi în colaborarea cu partenerii media sprijinul Agenţiei Naţionale 
Antidrog. 

Art. 4. Durata protocolului de colaborare 
Protocolul de colaborare intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi. 

Activităţile ce fac obiectul protocolului de colaborare vor fi derulate până la data de 31 
decembrie 2020. 

Art. 5. Încetarea protocolului de colaborare 
Prezentul protocol de colaborare încetează la expirarea perioadei stabilită de părţi ca 

durată a acestuia, conform art. 4.  
Oricare din părţi poate denunţa unilateral protocolul, cu respectarea unui termen de 

preaviz de 15 zile.  
Din momentul notificării menţionate mai sus, activităţile în derulare vor continua până la 

împlinirea termenului de preaviz. 
Art. 6. Modalităţile de comunicare 
În derularea prezentului protocol de colaborare părţile vor folosi următoarele mijloace de 

comunicare:  telefon,/fax şi e-mail/poştă. 
Responsabil din partea Agenţiei Naţionale Antidrog de urmărirea derulării protocolului 

de colaborare este domnul Claudiu Duşa - coordonatorul Centrului de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Alba. 



Responsabil din partea Consiliul Judeţean Alba este doamna Sorina Oprean - consilier 
superior în cadrul Direcției gestiunea patrimoniului - Compartimentul tineret, învăţământ, sport, 
relaţii interinstituţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

Art. 7. Soluţionarea divergenţelor 
Divergenţele ce pot apărea cu privire la aspectele legate de derularea protocolului vor fi 

soluţionate de către părţi pe cale amiabilă, prin intermediul persoanelor de contact desemnate de 
către părţi ca responsabile de urmărirea derulării protocolului.  

Dacă neînţelegerile nu pot fi soluţionate pe această cale, părţile vor face o comunicare 
scrisă cu privire la aspectele în divergenţă. 

Art. 8. Alte dispoziţii 
 (1) Părţile semnatare se angajează ca orice impediment survenit în aplicarea prezentului 

protocol de colaborare să fie notificat  în timp util celeilalte părţi, iar remedierea acestuia va fi 
făcută având la bază consultarea reciprocă şi dialogul bilateral constructiv. 

 (2) Prezentul protocol de colaborare poate fi modificat sau completat la solicitarea 
oricăreia dintre părţi cu acordul celeilalte, prin semnarea de acte adiţionale, părţi integrante ale 
prezentului protocol de colaborare; 

 (3) Prezentului protocol de colaborare îi sunt aplicabile și prevederile din actele 
normative în materie, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor stabilite în protocol. În 
cazul în care intervin modificări legislative semnificative care conduc la schimbări majore ale 
prevederilor protocolului de colaborare, se vor încheia acte adiționale pentru punerea în acord cu 
legislația în vigoare. 

Prezentul protocol de colaborare a fost încheiat și semnat azi, ________________, în 2 
(două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.  

 
       

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG               CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA                                
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                     Marian Florin AITAI 
 
      
                      Director executiv, 
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                     Liliana NEGRUŢ 
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       Întocmit, 
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                                                                                         Anexa la Protocolul de colaborare 
 

REGULAMENT 
   de organizare a activităților din cadrul proiectului 

„Educație antidrog” 
 

 Preambul 
Consumul şi traficul de droguri constituie, la nivel mondial, un fenomen dinamic, fiind 

puternic influenţat de o multitudine de factori de natură socială şi economică. Fenomen complex, 
caracterizat de mutaţii permanente, consumul şi traficul de droguri a cunoscut şi în România noi 
forme de manifestare, necesitând abordări tot mai variate. Orientarea politicii de răspuns la 
fenomenul drogurilor a fost influenţată în timp de tendinţele acestuia, de concluziile studiilor, de 
rezultatele din practica specialiştilor, precum şi de societatea civilă, fapt care a impus necesitatea 
unei reacţii instituţionale rapide şi eficiente.  

Una din problemele actuale ale societăţii româneşti o constituie creşterea cererii de 
droguri în rândul populaţiei generale, îndeosebi în rândul elevilor. Răspândirea consumului 
abuziv de droguri în rândul populaţiei tinere a dus la apariţia de reţele de trafic ample pe 
teritoriul ţării noastre şi este necesar o intensificare a acţiunilor de prevenire a consumului de 
droguri. 

Strategia Națională Antidrog a fost adoptată prin H.G. nr. 784/2013 privind aprobarea 
Strategiei Naționale Antidrog 2013-2020 precum și H.G. nr. 853/31.10.2018, Hotărâre pentru 
modificarea şi completarea H.G. nr. 784/2013, fiind adoptat în acest sens și un plan de acțiune 
pentru implementarea strategiei; Totodată, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 236/27 
iulie 2017 a fost aprobată însuşirea Planului Judeţean Antidrog Alba 2017-2020 pentru 
implementarea Strategiei Județene Antidrog Alba 2013-2020 şi a Diagnozei locale privind 
situaţia în domeniul drogurilor la nivelul judeţului Alba, ale cărei obiective specifice propuse 
sunt de natură a genera până în anul 2020 un impact favorabil asupra sănătăţii, ordinii şi 
siguranţei publice. În acest sens, planurile de acţiune aferente strategiei detaliază şi stabilesc 
concret măsurile şi intervenţiile din domeniul reducerii cererii şi ofertei drogurilor, pornind de la 
o abordare coerentă şi eficientă, să contribuie la reducerea disponibilităţii drogurilor pe piaţă și 
să promoveze cunoaşterea fenomenului prin evaluarea sistematică a tendinţelor şi provocărilor 
din domeniul drogurilor, în vederea fundamentării răspunsului instituţiilor şi structurilor 
societăţii civile. 

CAPITOLUL I – Cadrul legal 
 Art. 1.  Potrivit art. 2 alin. 3 din H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale Antidrog, raportat la Strategia naţională antidrog 2013-2020 aprobată prin 
H.G.  nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020 precum și H.G. 
nr. 853/31.10.2018, Hotărâre pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 784/2013, pentru 
realizarea atribuţiilor sale Agenţia Națională Antidrog cooperează cu instituţii publice şi 
organizaţii neguvernamentale, române şi străine, precum şi cu organizaţii internaţionale. 
 Art. 2. Potrivit prevederilor art. 173 alin 1 lit. e din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, consiliul judeţean are atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan 
intern şi extern, atribuţii în exercitarea cărora, potrivit art. 173 alin. 7 lit. a, din aceeaşi 
ordonanţă, hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române 
ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun 
a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean. 
 

CAPITOLUL II – Alocarea resurselor financiare 
 Art. 3. Suma aferentă realizării proiectului va fi alocată din bugetul local al Judeţului 
Alba aferent anului 2020.  

CAPITOLUL III – Locul şi perioada desfăşurării proiectului 
 Art. 4.  Județul Alba, în perioada februarie - decembrie 2020. 

CAPITOLUL IV – Activitățile din cadrul proiectului 
 Art. 5.  Concursul Național „Mesajul meu antidrog” - etapa județeană, care are ca scop 
menţinerea la un nivel scăzut a consumului de droguri (prevalenţa), reducerea cazurilor de noi 
consumatori (incidenţa) în rândul populaţiei din învăţământul preuniversitar (gimnazial şi liceal). 
 Ajuns la a XVII-a ediţie, Concursul, care va avea loc în perioada ianuarie - aprilie 2020, 
se va desfășura pe secțiuni:   



  - film scurt metraj, spot video antidrog; 
 - arte vizuale – pictură, grafică, fotografie; 
 - free-style (sport, eseu literar, quilling) 
 Concursul are ca obiectiv general creşterea nivelului de informare, educare şi 
conştientizare a populaţiei şcolare în vederea neînceperii consumului de droguri, în cadrul 
proiectelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber, iar ca obiective specifice: 
dezvoltarea unor atitudini şi practici la nivelul întregii populaţii aflată într-o formă de 
învăţământ, prin intermediul proiectelor şcolare şi de petrecere a timpului liber, în scopul 
adoptării unui stil de viaţă sănătos, fără tutun, alcool şi droguri, și creşterea influenţei factorilor 
de protecţie pentru evitarea sau cel puţin întârzierea debutului consumului de alcool, tutun şi 
droguri. 
 Beneficiarii direcți ai concursului sunt elevii din învăţământul preuniversitar (gimnaziu 
şi liceu), iar beneficiarii indirecții sunt cadrele didactice, familia, prietenii și societatea în 
general. 
 Activitățile din cadrul concursul sunt:   
 a.) desfăşurarea etapei judeţene – ianuarie/aprilie 2020; 
 b.) evaluarea lucrărilor și premierea celor mai bune lucrări la etapa judeţeană – 
aprilie/mai 2020; 
 c.) transmiterea lucrărilor distinse cu premiul I la nivel judeţean, pe secțiuni, pe grupa de 
vârsta (gimnaziu/liceu) către Agenţia Naţională Antidrog – mai 2020.    
  

Descrierea secțiunilor concursului 
 I. Film scurt metraj, spot antidrog: destinat doar elevilor de liceu  
 Condiţii tehnice:  
 Film: sunt acceptate numai producţii de scurt metraj cu durata de 10-15 min., 
circumscrise temei; 
 Filmele sunt creaţii originale, iar autorii sunt prezentaţi pe generic. 
 Nu se acceptă producţii care induc un mesaj verbal sau video violent; 
 Spot: sunt acceptate numai spoturi video originale, cu durata de 30-60 sec, circumscrise 
temei. 
 Producţiile de film şi spot vor fi prezentate juriului pe CD sau DVD, inscripţionate cu 
numele producţie, autorul, unitatea şcolară şi judeţul de provenienţă. 
 
 II. Arte vizuale: destinat  elevilor de gimnaziu şi liceu  
 Condiţii tehnice:  

     Grafică - Sunt acceptate numai producţii originale, conform temei, astfel:  
     Tuş, creion - format A3/A4 

Producţiile se transmit la CPECA în format fizic 
Pictură - Sunt acceptate numai producţii originale, conform temei, astfel:  
Acuarelă, tempera, guaşe, tehnică mixtă - format A3/A4 
Producţiile se transmit la CPECA în format fizic  
Fotografie - Sunt acceptate numai producţii originale, conform temei, astfel:  
Dimensiunea minimă va fi de 1240 X 768 pixeli, format jpeg 
Dimensiunea maximă va fi de 8 MB, format jpeg 
Producţiile se transmit la CPECA pe CD/DVD 

 
 În lucrările de artă vizuală vor fi promovate mesaje pozitive evitându-se pe cât posibil 
cruci, seringi, cranii, moartea cu coasa, etc. 
 
 III. Free-style (sport, eseu literar, quilling) 

 Eseu literar: destinat elevilor de gimnaziu şi liceu  
 Condiţii tehnice:  

Sunt acceptate numai producţii originale, conform temei, astfel: - maxim o pagină A4, cu 
caracter de 12 Times New Roman, pe suport de hârtie şi electronic (CD);  

  La evaluarea lucrărilor vor fi avute  în vedere următoarele criterii: 
      - încadrarea în cerinţe (tematică şi dimensiuni); 
      - promovarea mesajelor pozitive; 
      - originalitatea mesajului şi subiectului ales; 



      - acurateţea stilului, claritatea limbajului;  
 Lucrările elaborate de participanţii aparţinând minorităţilor vor fi în limba maternă şi vor 
fi traduse în limba română. 

Quilling: destinat elevilor de gimnaziu şi liceu – se vor realiza imagini decorative 
utilizând materiale specifice tehnicii quilling 

Sport: Această secţiune se va desfăşura doar la faza judeţeană.  
 Se organizează la disciplinele înscrise în calendarul competiţional sportiv şcolar.  
 În cadrul competiţiilor sportive şcolare pe diferite ramuri sportive, C.P.E.C.A. Alba va 
colabora cu Direcţia pentru Sport şi Tineret Alba şi Inspectoratul Şcolar Județean Alba, pentru 
promovarea practicării sportului şi mişcării în aer liber ca alternativă la consumul de droguri, vor 
susţine şi încuraja implicarea elevilor la competiţiile şi campionatele sportive locale destinate 
elevilor şi vor promova prin mijloace specifice mesaje antidrog, oferind câştigătorilor, în funcţie 
de posibilităţi, diplome, plachete şi cupe.  
 Pentru asigurarea vizibilităţii vor fi mediatizate în presă evenimentele importante înscrise 
în graficul desfăşurării concursului. 
 Comisiile de evaluare a lucrărilor de la nivelul judeţean vor fi formate din 
reprezentanţi ai instituţiilor partenere.  
 La evaluarea lucrărilor se va ţine seama de criteriile generale de evaluare menţionate 
pentru fiecare secţiune în parte.  
 Comisiile judeţene de evaluare a lucrărilor pot stabili, pentru departajarea câştigătorilor, 
şi alte criterii de evaluare a lucrărilor participante la secţiunile concursului, cu condiţia ca acestea 
să fie stabilite înainte de începerea evaluării.  
 În cazul lucrărilor colective premiile sunt decernate coordonatorului echipei, ceilalţi 
membrii primind diplome. 
 Nu vor fi evaluate, fiind eliminate din concurs, lucrările care nu respectă condiţiile 
minimale şi obligatorii stipulate în prezentul regulament, precum şi lucrările primite după data 
de 31 martie 2020.   
 Premierea: în limita bugetului alocat, câștigătorii locurilor I, II și III, pe secțiuni și 
categorii de vârstă din cadrul concursului, vor primi premii constând în diplome și articole 
şi echipamente sportive. 
 Art. 6. „Necenzurat” - un proiect de prevenire a consumului de droguri în şcoli, având la 
bază modelul comprehensiv al influenţei sociale.  
 Desfăşurarea acestuia are în vedere activități ca: implementarea la nivelul judeţului Alba 
de proiecte naţionale şi/sau locale de educaţie nonformală, în vederea dezvoltării personalităţii de 
tip asertiv şi a mecanismelor de coping, necesare în adoptarea deciziilor corecte şi responsabile 
în legătură cu consumul de tutun, alcool, droguri şi substanţe noi cu proprietăţi psihoactive, 
proiecte adresate elevilor de gimnaziu şi  implementarea unor proiecte  locale de tip „Şcoala 
părinţilor” de formare de abilităţi cu rol de factori de protecţie în consumul de droguri din cadrul 
obiectivului specific dezvoltarea rolului proactiv al familiilor în viaţa copiilor în vederea 
formării sau întăririi abilităţilor pentru creşterea influenţei factorilor de protecţie (prevenirea în 
familie). ”Necenzurat” este implementat de către specialişti din cadrul CPECA Alba, formaţi la 
nivel naţional pe acest proiect  şi de către psihologii şcolari din cadrul unităţilor de învăţământ 
formaţi de către formatori autorizaţi din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog – Centrul Regional 
de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba. Specialiştii CPECA Alba asigură şi 
coordonarea şi monitorizarea implementării proiectului în  unităţile de învăţământ.     
 Scopul acestuia este de a dezvolta, în rândul elevilor de 12-14 ani, aptitudini specifice şi 
resurse de care au nevoie pentru a rezista influenţelor sociale, de a înţelege corect cunoştinţele 
despre droguri si efectele lor asupra sănătăţii individuale şi colective.  
 Influenţa socială este cuprinsă în proiecte ca un factor de protecţie în prevenirea 
consumului de droguri.  
 Metodele interactive utilizate sunt axate pe intensificarea abilităţii de a integra relaţiile 
sociale și o puternică reţea socială este antrenată în modul de abordare a drogurilor, a 
consumului de droguri şi a urmărilor acestuia. 
  Beneficiarii direcți sunt adolescenţii cu vârste între 12 şi 14 ani, deoarece aceasta este 
vârsta când adolescenţii pot începe să experimenteze drogurile (în special fumatul, consumul de 
alcool sau consumul de canabis).  
 Proiectul are o componentă pentru elevi şi una pentru părinţi. Componenta pentru elevi constă în 
parcurgerea a 12 lecţii de câte 1-1,5 ore, săptămânal. Curricula are trei părţi:   



– îmbunătăţirea cunoştinţelor legate de factorii de risc şi de protecţie, concomitent cu 
construirea atitudinilor împotriva consumului;  

– concentrarea asupra abilităţilor, credinţelor şi normelor interpersonale şi asupra 
informaţiilor realiste despre prevalenţă;   

– dezvoltarea abilităţilor intrapersonale, cum ar fi competenţele de coping, rezolvarea de 
probleme, luarea deciziilor şi stabilirea obiectivelor.  

Componenta pentru părinţi include o întâlnire de trei ore, focusată pe: 
– abilităţi generale ale părinţilor de a consolida relaţiile de familie, precum şi de a controla 

şi soluţiona conflictele; 
– abilităţi privind prevenirea consumului de droguri, care vor creşte nivelul cunoştinţelor 

părinţilor despre droguri şi îi vor ajuta să comunice copiilor lor minori atitudinile 
potrivite şi modelele de comportament adecvate cu privire la droguri; 

– abilităţi privind exercitarea rolului de părinţi. 
În anul şcolar 2019-2020 programul se va implementa la 35 unități școlare din judeţul Alba, fiind 
angrenaţi un număr de aproximativ 800 elevi, 800 părinţi şi 35 de cadre didactice. 
 În limita bugetului alocat, vor fi achiziţionate materialele promoţionale necesare 
implementării proiectului, constând în caietele pentru elevi, tricouri, pixuri şi baloane 
personalizate. 
 
Art. 7. „ABC –ul emoțiilor” – este un proiect de formare şi consolidare a abilităţilor emoţionale 
cu rol de factori de protecţie în prevenirea consumului de droguri, punând accent pe 
conştientizarea de sine, abilităţile de comunicare asertivă, gestionarea emoţiilor negative, 
abilitatea de a face faţă presiunii grupului şi de adoptare a deciziilor pentru o dezvoltare 
sănătoasă. Proiectul se adresează copiilor din clasele I şi a II-a şi se centrează pe 5 teme 
principale. Proiectul se bazează pe modelul inteligenţei emoţionale. Inteligenţa emoţională din 
viaţa adultă îşi are originea în dezvoltarea competenţelor emoţionale şi sociale în perioada 
preşcolară şi şcolară mică, acestea fiind perioade de achiziţii fundamentale în plan emoţional, 
social şi cognitiv. Copiii care prezintă deficite la nivelul competenţelor emoţionale şi sociale 
riscă să dezvolte probleme serioase, atât în timpul copilăriei, a adolescenţei cât şi a vieţii adulte, 
pe diferite planuri, cum ar fi: sănătatea mentală (anxietate, depresie, tulburări de comportament, 
delicvenţă juvenilă, consum de alcool şi droguri etc.), dezvoltarea cognitivă (atitudini negative 
faţă de şcoală, lipsa încrederii în abilitatea de a rezolva sarcinile şcolare şi refuzul acestora), 
adaptarea şcolară (absenteism, abandon şcolar, dificultăţi în adaptarea la cerinţele mediului 
şcolar etc.) 
În multe cazuri, consumul de droguri compensează incapacitatea de a gestiona, într-un mod mai 
productiv, sentimentele de tristeţe şi lipsă de speranţă. O deficienţă emoţională gravă are ca 
rezultat incapacitatea oamenilor de „a percepe” semnificaţia noilor informaţii şi a experienţelor 
anterioare, ceea ce poate duce la un comportament iresponsabil şi un dezechilibru.  
În anul şcolar 2019-2020 programul se va implementa la 15 unități școlare din judeţul Alba, fiind 
angrenaţi un număr de aproximativ 375 elevi.  
 

În limita bugetului alocat, vor fi  achiziţionate materialele promoţionale necesare 
implementării proiectului, respectiv caietele pentru elevi. 
 
Art. 8. „Eu și copilul meu” – este un proiect în care ne propunem să consolidăm legăturile 
afective dintre membrii familiei (părinte-copil, părinte-părinte, copil-copil), dintre aceştia şi 
şcoală, aplicând sistematic metode fundamentate ştiinţific. Părinţii sunt primii profesori ai 
copilului, ei începând educarea copilului din familie. Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul ei 
bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului. În acest context, consilierea 
părinţilor în scopul îmbunătăţirii relaţiilor cu proprii copii, după principii ştiinţifice de 
psihopedagogie, devine o necesitate. Părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea copiilor, fiind 
datori să le asigure nu numai existenţa materială, ci şi un climat familial afectiv şi moral. Sunt 
situaţii în care familia consideră că este suficient să se ocupe doar de satisfacerea nevoilor 
primare (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, cheltuieli zilnice etc.), subestimând importanţa unei 
comunicări afective, aspect ce se reflectă negativ în dezvoltarea sentimentului de apartenenţă al 
copilului. Rolul de părinte implică foarte multe cunoştinţe şi abilităţi necesare zi de zi. Aceste 
cunoştinţe şi abilităţi nu sunt înnăscute sau nu apar atunci când devii părinte. Fiecare dintre noi 
învăţăm să fim părinţi de la cei din jurul nostru, de la părinţii noştri, din informaţiile pe care le 



auzim sau le citim. Uneori însă ceea ce învăţăm din interacţiunea cu ceilalţi nu este suficient 
pentru a fi părintele de care copilul are nevoie pentru a se dezvolta şi pentru a creşte sănătos fizic 
şi mental. De multe ori părinţii au întrebări la care nu au răspunsuri sau observă comportamente 
ale copilului lor la care nu ştiu cum să reacţioneze. În general, comportamentul este inspirat din 
propria experienţă de viaţă a părinţilor, astfel perpetuându-se atât aspecte pozitive, cât şi negative 
în educaţie, pe parcursul mai multor generaţii. Proiectul conţine nouă activităţi interactive cu 
părinţii, conţinând şi aplicaţii cu caracter ludic, ce necesită un grad mare de implicare din partea 
lor. În anul şcolar 2019-2020 programul se va implementa la 2 unități școlare din judeţul Alba, 
fiind angrenaţi un număr de aproximativ 50 părinți. 
 

În limita bugetului alocat, vor fi  achiziţionate materialele promoţionale necesare 
implementării proiectului, respectiv manualul proiectului și broșura pentru părinți. 
 
 
Art. 9. ,,Cum să creștem sănătoși” presupune formarea de deprinderi de viaţă sănătoasă în 
rândul copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară mică (clasa pregătitoare), punând accent pe 
importanţa adoptării unui stil de viaţă sănătos (alimentaţie, igienă, mişcare), a comportamentelor 
sănătoase (fără fum de ţigară, alcool şi medicamente fără prescripţie medicală) şi a modalităţilor 
adecvate de rezolvare a conflictelor fără violenţă şi de luare a deciziilor. 
Proiectul are şapte activităţi: 

 Activităţile 1-3 vizează adoptarea unui stil de viaţă sănătos („Să facem cunoştinţă”, „Cum 
să ne păstrăm sănătatea”, „Alimente sănătoase”); 

 Activităţile 4-6 abordează consecinţele pentru sănătate ale utilizării substanţelor 
periculoase („Substanţe periculoase”, „Să ne ferim de fumul de ţigară”, „Alcoolul şi 
medicamentele”); 

 Activitatea 7 urmăreşte dezvoltarea încrederii în sine şi prevenirea comportamentelor de 
risc („Rezolvarea conflictelor, fără violenţă”). 

Activităţile sunt concepute în concordanţă cu nivelul de dezvoltare socio-emoţională al copiilor 
de vârstă preşcolară şi şcolară mică, astfel încât să fie atractive şi uşor de înţeles. Copii vor 
învăţa prin joc şi activităţi practice (desenat, decupat, scenete, etc.) care sunt comportamentele 
care îi ajută să se dezvolte sănătos şi cum să se ferească de comportamentele periculoase.  

Proiectul se va implementa pentru un număr de 650 preșcolari și 300 elevi clasa pregătitoare. 
 

În limita bugetului alocat, vor fi  achiziţionate materialele promoţionale necesare 
implementării proiectului, respectiv caietul educatorului și caietul copilului. 
 
 

CAPITOLUL V -  Dispoziţii finale 
 

 Art. 9. Premiile aferente fiecărei activități vor fi achiziționate în limita bugetului total 
alocat acestui proiect. 
 Art. 10. Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 

  PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba  

prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba,  
în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră” 

 
 

 
 Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna februarie 2020; 
  Luând în dezbatere:  
 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii 
Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și 
Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în vederea organizării activităților din cadrul 
Proiectului „Educație rutieră”; 

 - adresa nr. 165980/20 decembrie 2019 a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, 
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 28826/24 decembrie 2019;  

Având în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 7 lit. a 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 încheierea Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin 
Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în vederea organizării 
activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră”,  conform anexei - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 15000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă 
care va fi prevăzută şi aprobată în bugetul Judeţului Alba pentru anul 2020), pentru desfășurarea 
activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră”.  

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete, 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, Inspectoratului de 
Poliție Județean Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea 
patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Alba.        

                                                    Avizat pentru legalitate 
     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL, 

                             Ion DUMITREL                                     Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 21 
Alba Iulia,  4 februarie 2020 

http://www.cjalba.ro/


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

art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:  

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

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

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii 
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 
Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa la Proiectul de hotărâre a 
Consiliului Județean Alba nr. 21/4 februarie 2020   

 
        ROMÂNIA                                                                                    ROMÂNIA 
    JUDEŢUL ALBA                                                                         JUDEȚUL ALBA      
Consiliul Judeţean Alba                                                 Inspectoratul de Poliție Județean Alba 
Nr.______din_________      Nr. _______din_________   
 
 

PROTOCOL DE COLABORARE 
 

 Necesitatea organizării unor activităţi extracurriculare de educaţie rutieră a fost 
determinată în primul rând de faptul că în ultima perioadă, accidentele de circulaţie înregistrate 
pe raza judeţului Alba şi la nivelul întregii ţări, au evidenţiat o creştere semnificativă, în urma 
cărora, se pierd prematur vieţi omeneşti, se pierde definitiv sau temporar capacitatea de muncă, 
rezultând şi importante pagube materiale.  

Proiectul de prevenire a accidentelor rutiere în rândul preșcolarilor și elevilor, intitulat 
„Educație rutieră” vizează consolidarea unui parteneriat, bazat pe încredere şi transparenţă, între 
autorităţile publice şi unităţile de poliţie, în baza art. 3 din Legea nr. 218/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, precum 
şi ale art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 7 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ 
 
 UAT Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, 
Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, reprezentat legal prin domnul Ion 
DUMITREL – preşedinte, în calitate de partener, 
pe de o parte, și 
 Inspectoratul de Poliție Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Piaţa Ion 
I.C. Brătianu, nr. 2, județul Alba, CUI 4331058, reprezentat legal prin domnul comisar șef de 
poliție Florin Constantin DOGARU – șef al inspectoratului, în calitate de partener pe de altă 
parte,  
 au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare  

 
Art. 1. -  Obiectul Protocolului de colaborare 

 (1) Obiectul Protocolului de colaborare îl constituie: 
 a.) Organizarea în anul 2020, în unitățile școlare din județul Alba, inclusiv grădinițe, a 
activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră” pentru prevenirea accidentelor rutiere, 
adresate preșcolarilor și elevilor din județul Alba, activități prevăzute în Regulamentul de 
desfășurare a acestui proiect - anexă la prezentul protocol. 
 b.) Dezvoltarea nivelului de pregătire a preşcolarilor şi elevilor în vederea adoptării unui 
comportament bazat pe respectarea regulilor de circulaţie. 
 c.) Creşterea nivelului de implicare a elevilor în activităţi de prevenire a accidentelor 
rutiere. 
 d.) Optimizarea sistemului de comunicare reală şi eficientă între şcoală, autorităţi şi 
familie pentru prevenirea accidentelor rutiere, prin implicarea tuturor factorilor educaţionali. 
 (2) Prezentul Protocol de colaborare stabileşte cadrul de colaborare între parteneri în 
vederea îndeplinirii scopurilor prezentului Protocol. Activităţile și contribuția fiecărei părți sunt 
definite în prezentul Protocol de colaborare. 

Art. 2. -  Scopul Protocolului de colaborare 
 Prezentul Protocol de colaborare are ca scop prevenirea accidentelor rutiere în rândul 
preşcolarilor şi elevilor din judeţul Alba. 

Art. 3. -  Durata Protocolului de colaborare 
 Prezentul Protocol de colaborare intră în vigoare la data aprobării acestuia prin hotărâre a 
Consiliului Județean Alba și expiră la data de 15 iulie 2020. 

Art. 4. - Sursa fondurilor 
 Bugetul estimativ al acestui proiect este de 15.000 lei. Fondurile necesare finanțării 
acestui proiect provin din bugetul local al Județului Alba.  



Art. 5. - Responsabilitățile părților 
     (1) UAT Județul Alba prin Consiliul Județean Alba  

  va suporta, în limita bugetului alocat, cheltuielile legate de achiziționarea articolelor 
necesare pentru premierea participanților (materiale promoţionale, echipamente IT şi birotică, 
articole şi echipamente sportive, furnituri birou şi articole şcolare), precum și a celor legate de 
achiziționarea de apă și dulciuri, pentru buna desfășurare a activităților din cadrul proiectului; 

  va asigura promovarea activităților din cadrul proiectului în mass media și pe site-ul 
propriu; 

  va asigura, prin responsabilul desemnat, sprijinul de specialitate în organizarea și 
derularea activităților și a festivității de premiere. 
      (2) Inspectoratul de Poliție județean Alba  

  va avea întreaga responsabilitate cu privire la organizarea și desfășurarea activităților 
din cadrul proiectului; 

  va obține, anterior desfășurării activităților din cadrul Protocolului, acordul scris din 
partea Inspectoratului Școlar Județean Alba,  pentru desfășurarea în unitățile școlare din județul 
Alba a activităților al căror obiect îl constituie prezentul Protocol; 

  va asigura promovarea în mass media și pe site-ul propriu a activităților din cadrul 
proiectului; 

  va elabora un Regulament de desfășurare a activităților și a festivității de premiere; 
  va elabora un raport de activitate final, referitor la data și locul desfășurării, număr de 

participanți, rezultate etc. 
Art. 6. - Conflictul de interese 

  Părţile se obligă să ia toate precauţiile necesare pentru a evita orice conflict de interese şi 
vor trebui să informeze partenerul imediat despre orice situaţie care conduce sau poate conduce 
la apariţia unui asemenea conflict de interese. 
 Art. 7. - Amendarea Protocolului de colaborare 
 (1) Orice modificare a Protocolului de colaborare trebuie făcută în scris, printr-un 
amendament care trebuie acceptat de cealaltă parte.  
 (2) Partea care solicită modificarea trebuie să informeze cealaltă parte cu cel puţin 10 zile 
înainte de data la care se doreşte intrarea în vigoare a amendamentului, cu excepţia cazurilor 
foarte bine justificate. 

Art. 8. - Răspunderea părților 
 (1) Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute 
întocmai și cu bună credință. 
 (2) Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui 
Protocol.  

Art. 9. - Forța majoră 
 Prin forță majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face 
imposibilă executarea obligațiilor asumate de către oricare parte și care exonerează de 
răspundere partea care o invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă. 
  Încheiat la Alba Iulia în 2 (două) exemplare originale în limba română. 
 
          UAT Judeţul Alba prin                                 Inspectoratul de Poliție Județean Alba 
        Consiliul Județean Alba                        
                 

     Președinte                           Șeful Inspectoratului 
            Ion DUMITREL                                                      Comisar șef de poliție 
            Florin Constantin DOGARU                                                                       
              Vicepreşedinte,  
      Marius Nicolae HAŢEGAN 
     Director executiv,      Vizat, 
                Marian AITAI          Consilier juridic 
               Director executiv,     Comisar de poliție 
                    Ioan BODEA                                                    Ioana MUNTEAN 
                 Vizat C.F.P.P.       
              Consilier juridic  
 
        Intocmit, Sorina Oprean               

http://www.cjalba.ro/


Anexa la Protocolul de colaborare                                                                                          
   

REGULAMENT 
   de desfășurare a activităților din cadrul  

Proiectului „Educație rutieră” 
 

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale 
 Art. 1.  Dat fiind faptul că în ultima perioadă accidentele de circulaţie înregistrate pe raza 
judeţului Alba şi la nivelul întregii ţări au evidenţiat o creştere semnificativă, se consideră 
necesară organizarea unor activităţi extracurriculare de educaţie rutieră. Urmările acestora sunt, 
de cele mai multe ori, fatale, pierzându-se prematur vieţi omeneşti, definitiv sau temporar 
capacitatea de muncă, precum şi importante pagube materiale.  
 Nesupravegherea copiilor de către persoanele responsabile, asociată cu natura impulsivă 
şi energică a copiilor şi, totodată, lipsa unei educaţii rutiere adecvate în rândul acestora, sunt 
factori care pot conduce la producerea unor reale tragedii. 
 Deoarece, cel mai important factor de prevenire a accidentelor rutiere în rândul tinerilor îl 
reprezintă factorul educaţional, în procesul de educaţie a devenit foarte importantă implicarea cât 
mai multor factori - familie, şcoală, autorităţi, mass-media.  
 În acest sens, proiectul îşi propune realizarea unor activităţi concrete în plan local, 
desfăşurate în colaborare cu alte instituții ale statului, cu atribuţii sau preocupări în domeniul 
prevenirii accidentelor de circulaţie, precum şi prin angrenarea nemijlocită a tinerilor şi a 
familiilor acestora în activităţi educativ-preventive. Prin aceasta se urmăreşte monitorizarea 
permanentă a cauzelor care determină pierderea de vieţi omeneşti, printr-o acţiune comună şi 
coerentă a părţilor implicate încă de la cele mai fragede vârste. 
 

CAPITOLUL II – Cadrul legal 
 Art. 2. (1) Potrivit prevederilor art. 124 lit. a și art. 124 lit. d din O.U.G. nr. 195/2002 
privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
Ministerul Educației, prin inspectoratele școlare, are atribuții în ceea ce privește asigurarea, prin 
programa școlară, a educației rutiere a preșcolarilor și elevilor din învățământul preuniversitar, 
precum și a materialului didactic pentru laboratoarele de educație rutieră și parcurile–școală 
proprii de circulație.  
   (2) Conform prevederilor art. 128 alin. 1 lit. i din același act normativ, 
autoritățile administrației publice locale au atribuții în sprijinirea activităților organizate de 
Ministerul Educației și Ministerul Afacerilor Interne pentru educația rutieră a elevilor. 
 Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 173 alin 1 lit. e din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, consiliul judeţean are atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe 
plan intern şi extern, atribuţii în exercitarea cărora, potrivit art. 173 alin. 7 lit. a, din aceeaşi 
ordonanţă, hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române 
ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun 
a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean. 
 

CAPITOLUL III – Alocarea resurselor financiare 
 Art. 4. Suma aferentă realizării proiectului se va aloca din bugetul local al Judeţului Alba.  
 

CAPITOLUL IV – Locul şi perioada desfăşurării proiectului 
 Art. 5.  Județul Alba, în perioada mai-iunie 2020. 
 

CAPITOLUL V – Activitățile din cadrul proiectului 
 Art. 6.  Concurs cu tematică rutieră pentru preşcolari „Micii Pietoni”:  
  12 echipaje a câte 2 preşcolari din grupa mare, de la grădiniţe din judeţul Alba (24 
preșcolari); 
  vor susține 3 probe de concurs, pentru a demonstra cunoştinţele privind regulile de 
circulaţie pietonală, constând în recitarea unei poezii, interpretarea unui cântec cu tematică 
rutieră şi o probă practică.  
 Toți participanții vor fi premiați cu diplome, materiale promoţionale, articole şi 
echipamente sportive şi/sau furnituri de birou şi articole şcolare. 
 Loc de desfăşurare: Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 16 Alba Iulia. 



 Responsabili activitate:  
  Direcția gestionarea patrimoniului – Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii 
interinstituţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
  Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba; 
  Inspectoratul Școlar Județean Alba. 
 Art. 7. Expoziţie de colaje „Atenţie! Circul şi eu!”  
 Participă preșcolarii grupelor mari de la Grădiniţele din Aiud (aproximativ 150 
preșcolari).  
 Cei mici vor realiza lucrări constând în desene si colaje cu tematică rutieră, lucrări pentru 
care vor primi premii constând în materiale promoţionale, articole şi echipamente sportive şi/sau 
furnituri de birou şi articole şcolare. 
 Loc de desfăşurare: Grădiniţa „Primii paşi” Aiud. 
 Responsabili activitate:  
  Direcția gestionarea patrimoniului – Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii 
interinstituţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
  Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba; 
  Inspectoratul Școlar Județean Alba. 
 Art. 8. Patrule şcolare în acţiune 
  Participă echipajele de patrule de școlare din județ, înființate în baza dispoziţiilor  
Capitolului 9 din Rezoluţia de ansamblu R.E.1 pentru aplicarea Convenţiei asupra circulaţiei 
rutiere, încheiată la Viena în 1968, pe care România a ratificat-o prin Decretul 328/1980, 
precum şi ale art. 29 alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
 Fiecare patrulă are câte 6 membri.  
 Concursul constă în susținerea unei probe scrise și a unei probe practice, sub îndrumarea 
specialiștilor din cadrul Serviciului rutier al Inspectoratului Județean de Poliție Alba. 
 În urma punctajului obținut la cele două probe se va întocmi un clasament, echipajele 
participante fiind premiate cu diplome, materiale promoţionale, articole şi echipamente sportive 
şi/sau echipamente IT și birotică.  
 Loc de desfăşurare: locația nu este fixă; se va alege o zonă circulată dintr-un municipiu 
sau oraș al județului Alba. 
 Responsabili activitate:  
  Direcția gestionarea patrimoniului – Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii 
interinstituţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
  Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba; 
  Inspectoratul Școlar Județean Alba. 
 Art. 9.  Concurs de desene pe asfalt – „O lume de copii - o lume sigură!”, destinat 
preşcolarilor şi şcolarilor (clasele 0-IV), constă în realizarea de desene pe asfalt, cu tematică 
rutieră.  
 Dat fiind faptul că are loc odată cu sărbătorirea Zilei Internaționale a Copilului, 1 Iunie, 
toți participanții primesc diplome, materiale promoţionale, articole şcolare şi furnituri de birou. 

Loc de desfăşurare: locația nu este fixă. Se va alege în fiecare an o altă localitate din 
județul Alba, astfel încât beneficiari să fie copiii din întregul județ. 
 Responsabili activitate:  
  Direcția gestionarea patrimoniului – Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii 
interinstituţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
  Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba; 
  Inspectoratul Școlar Județean Alba. 
 Art. 10. Concursul Național „Educaţie Rutieră – Educaţie pentru Viaţă!” - etapa 
judeţeană, destinat elevilor de gimnaziu și liceu. 
 Se desfășoară în baza Regulamentului emis de către Ministerul Educației, Cercetării, 
Tineretului și Sportului împreună cu Ministerul Administrației și Internelor. 



 Are la bază prevederile Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și 
completările ulterioare  și ale O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
 Concursul se va desfășura pe secțiuni, fiecare echipaj fiind format din elevi din clasele 
primare și gimnazial, obligatoriu mixt (b+f), va avea în componenta sa patru elevi, dintre care 
minimum unu din ciclul primar. Membrii echipajelor vor participa la cele trei probe ale 
concursului după cum urmează: la proba teoretică participă toți cei patru elevi; la proba practică 
1 participă doi elevi; la proba practică 2 participă ceilalți doi elevi, care nu au participat la proba 
practică 1.  
 Participanții trebuie să facă parte din aceeași unitate de învățământ. În cazul în care 
echipajul provine dintr-un palat/club al copiilor, membrii echipajului trebuie să fie elevi la 
aceeași școală..  
 În urma punctajului obținut în cadrul fiecărei secţiuni se va întocmi un clasament, 
echipajele participante fiind premiate cu diplome, materiale promoţionale, furnituri de birou şi 
articole şcolare şi/sau articole şi echipamente sportive şi/sau echipamente IT și birotică.  
 Loc de desfăşurare: locația nu este fixă. Se va alege în fiecare an o alta localitate din 
județul Alba, astfel încât beneficiari să fie elevii din întregul județ. 
 Responsabili activitate:  
  Direcția gestionarea patrimoniului – Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii 
interinstituţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
  Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba; 
  Inspectoratul Școlar Județean Alba. 
 

CAPITOLUL VI -  Dispoziţii finale 
 Art. 11. Premiile aferente fiecărei activități vor fi achiziționate în limita bugetului total 
alocat acestui proiect. 
 Art. 12. La toate activitățile desfășurate în aer liber, elevii şi preşcolarii vor primi apă și 
dulciuri din partea Consiliului Judeţean Alba. 
 Art. 13. Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2020. 
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REFERAT DE APROBARE  
a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii  

Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba  
prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba,  

în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră” 
 
 
 

Dezvoltarea nivelului de pregătire a preșcolarilor și elevilor în vederea adoptării unui 
comportament bazat pe respectarea regulilor de circulație, creșterea nivelului de implicare a 
elevilor în activități de prevenire a accidentelor rutiere, precum și optimizarea sistemului de 
comunicare reală și eficientă între școală, autorități și familie pentru prevenirea accidentelor 
rutiere, sunt, atât pentru Consiliul Județean Alba, cât și pentru Inspectoratul de Poliție Județean 
Alba, principalele obiective în cadrul proiectului „Educație rutieră”, proiect având ca scop 
prevenirea accidentelor rutiere în rândul preșcolarilor și școlarilor din județul Alba. 

Deoarece, cel mai important factor în atingerea acestor obiective este factorul 
educațional, în procesul de educație devine foarte importantă implicarea cât mai multor factori – 
familie, școală, mass-media, autorități etc. Astfel, proiectul își propune realizarea unor activități 
comune și coerente  în plan local, desfășurate în colaborare cu instituțiile cu atribuții în acest 
domeniu, urmărindu-se în acest fel monitorizarea permanentă a cauzelor care determină 
pierderea de vieți omenești încă de la cele mai fragede vârste și adoptarea celor mai bune măsuri 
de prevenire a acestor evenimente. 

Ca urmare a solicitării înaintate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba, prin adresa nr. 
165980/20 decembrie 2019, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 28826/24 
decembrie 2019 privind alocarea de fonduri pentru îndeplinirea activităţilor din cadrul acestui 
proiect este necesară încheierea unui nou Protocol de colaborare prin care Consiliul Judeţean Alba 
va contribui, atât financiar, cât și cu resurse umane, la organizarea activităților din cadrul 
proiectului ”Educație rutieră”, activități care, într-o proporție covârșitoare, se vor desfășura în 
unitățile de învățământ din județul Alba. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art.182 alin. 2 din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilierii județeni, 
de președintele consiliului județean, de vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni, în 
condițiile legii, a fost inițiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 21/4 februarie 2020. 
 Ținând cont de prevederile legale mai sus menționate, propun analizarea Proiectului de 
hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin 
Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în vederea organizării 
activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră” în vederea supunerii lui spre dezbatere și 
aprobare în ședința ordinară a  Consiliului Județean Alba din luna februarie 2020. 
 La redactarea prezentului referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 

PREŞEDINTE 
Ion DUMITREL 
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Către 
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE   

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 
 
 

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

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

 
PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin 
Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba,  

în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră” 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 7 februarie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 
estimată a avea loc în data de 14 februarie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 21/4 februarie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului 
de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție 
Județean Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră”; 

 - adresa nr. 165980/20 decembrie 2019 a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, 
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 28826/24 decembrie 2019. 

 Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 
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JUDEŢUL ALBA 
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Direcţia gestionarea patrimoniului  
Direcția dezvoltare si bugete  
Nr. 3163/7 februarie 2020 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între  

UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba,  
în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră” 

 
Accidentele de circulaţie înregistrate pe raza judeţului Alba şi la nivelul întregii ţări, în 

ultima perioadă evideţiază o creştere semnificativă, accidente în urma cărora, se pierd prematur vieţi 
omeneşti, se pierde definitiv sau temporar capacitatea de muncă, rezultând şi importante pagube 
materiale. Astfel, este necesară organizarea unor activităţi extrașcolare de educaţie rutieră, cel mai 
important factor de prevenire a accidentelor rutiere în rândul tinerilor reprezentându-l factorul 
educaţional. În procesul de educaţie devine foarte importantă implicarea a cât mai multor factori - 
familie, şcoală, autorităţi, mass-media.  
 Programul ”Educație rutieră” îşi propune realizarea unor activităţi concrete în plan local, 
desfăşurate în colaborare cu alte instituții ale statului, cu atribuţii sau preocupări în domeniul 
prevenirii accidentelor de circulaţie, precum şi prin angrenarea nemijlocită a tinerilor şi a familiilor 
acestora în activităţi educativ-preventive.  
 Activitățile de bază din cadrul programului ”Educație rutieră” se vor canaliza pe:  
 cunoaşterea de către elevi și preșcolari a prevederilor legale privind circulaţia pe drumurile 

publice şi consecinţele nerespectării lor;  
 cunoaşterea şi adoptarea de către elevi a măsurilor de prevenire a accidentelor rutiere în vederea 

reducerii riscului victimal;  
 formarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a unor elevi, care să fie capabili să realizeze 

activităţi demonstrative cu caracter preventiv destinate propriilor colegi;  
 monitorizarea situaţiei existente în şcoli din punct de vedere al siguranţei elevilor;  
 stabilirea unor măsuri comune menite să prevină şi să combată astfel de fapte. 
 Având în vedere prevederile art. 173 alin 1 lit. e din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, consiliul judeţean are atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi 
extern, atribuţii în exercitarea cărora, potrivit art. 173 alin. 7 lit. a, din aceeaşi ordonanţă, hotărăşte, 
în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu 
parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, 
servicii sau proiecte de interes public judeţean coroborate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, se propune încheierea unui 
Protocol de colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Alba în vederea organizării activităților 
din cadrul Proiectului ”Educație rutieră” şi alocarea din bugetul local pe anul 2020 a sumei de 
15.000 lei pentru finanţarea acestor activități, conform Anexei. 
 Asocierea reprezintă ansamblul acţiunilor pe care le realizează administraţia judeţului cu un 
scop definit, legat de interesele de dezvoltare ale comunităţii pe care acestea o reprezintă, prin 
interacţiune cu persoane fizice sau juridice, principiul de identificare şi realizare a unei astfel de 
asocieri fiind interesul comun, imediat sau de perspectivă mai îndelungată. 

Art. 182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin dispozițiile art. 136 
alin. 3 lit. a, precizează că proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului 
județean 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 unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate în 
vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. 
 Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), art. 182 alin.(1), 
alin. (4) şi art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean Alba va fi 
încheiat un Protocol de colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Alba în vederea organizării 
activităților din cadrul Proiectului ”Educație rutieră””. 



 
 

 
 
      Director executiv,                                                                      Director executiv, 
                     Ioan BODEA                                                                      Marian Florin AITAI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, Sorina Oprean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
    
 





ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

  PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba  
prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea”  

al Județului Alba, în vederea organizării activităților din cadrul  
Proiectului „Prietenii pompierilor” 

 
 
 Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna februarie 2020; 
  Luând în dezbatere:  
 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii 
Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, în vederea organizării 
activităților din cadrul Proiectului „Prietenii pompierilor”; 

 - adresa nr. 1043829/18 decembrie 2019 a Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
„Unirea” al Județului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 28267/18 
decembrie 2019;  

Având în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 7 lit. a 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 încheierea Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin 
Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului 
Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Prietenii pompierilor”,  
conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 15000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă 
care va fi prevăzută şi aprobată în bugetul Judeţului Alba pentru anul 2020), pentru desfășurarea 
activităților din cadrul Proiectului „Prietenii pompierilor”.  

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete, 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, Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, 
Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Alba.        

                                                    Avizat pentru legalitate 
     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL, 

                             Ion DUMITREL                                     Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 22 
Alba Iulia,  4 februarie 2020 

http://www.cjalba.ro/


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

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

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

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

Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat 

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

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii 
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 
Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              Anexa la Proiectul de hotărâre a 
Consiliului Județean Alba nr. 22/4 februarie 2020    

 
 
 
 

    
 

 
PROTOCOL DE COLABORARE 

 
 Necesitatea organizării unor activități extracuriculare în domeniul apărării împotriva 
incendiilor și protecției civile, cu caracter educativ, tehnico-aplicativ și sportiv este determinată 
de importanța cunoașterii factorilor de  
risc potențial generatori de situații de urgență sau dezastre la care este expusă comunitatea din 
care face parte, adoptarea unui comportament adecvat și cunoașterea modului de acțiune în cazul 
iminenței producerii sau al apariției unei situații de urgență ori dezastru.  

Proiectul având ca domeniu apărarea împotriva incendiilor și protecției civile, cu caracter 
educativ, tehnico-aplicativ și sportiv în rândul elevilor, intitulat „Prietenii pompierilor” vizează 
consolidarea unui parteneriat, bazat pe încredere şi transparenţă, între autorităţile publice şi 
inspectoratele pentru situații de urgență, în baza art. 36 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia 
civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 55 din Legea nr. 307/2006 
privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale 
art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 7 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrative. 

 
 UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, cu sediul în Alba Iulia, Piaţa Ion 
I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, reprezentat legal prin Ion DUMITREL – 
preşedinte, în calitate de partener, pe de o parte,  
 și 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, cu sediul în 
Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 10, județul Alba, CUI 4331376, reprezentat legal prin 
colonel Adrian Marius GUIA – împuternicit şef al Inspectoratului, în calitate de partener, pe 
de altă parte, 

au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare 
  

Art. 1. -  OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 
 (1) Organizarea în anul 2020 la nivelul județului Alba, a activităților din cadrul 
Proiectului „Prietenii pompierilor” pentru dezvoltarea capacităților de înțelegere și de apreciere a 
pericolelor generate de situațiile de urgență pentru viață și mediu precum și promovarea 
atitudinilor și comportamentelor corespunzătoare în rândul elevilor, din județul Alba, activități 
prevăzute în Regulamentul de desfășurare al acestui Proiect  - anexă la prezentul protocol. 

(2) Formarea și dezvoltarea unor trăsături moral volitive, cum sunt inițiativa, spiritul de 
echipă, curajul, disciplina și spiritul de fair-play. 

(3) Dezvoltarea capacității de percepție a protecției civile ca ansamblu de activități cu 
caracter exclusiv umanitar. 

(4) Dezvoltarea atitudinii de solidaritate și de implicare voluntară în acțiunile de 
prevenire și de intervenție în situații de urgență sau dezastre. 

(5) Prezentul Protocol de colaborare stabileşte cadrul de colaborare între parteneri în 
vederea îndeplinirii scopurilor prezentului Protocol. Activităţile și contribuția fiecărei părți sunt 
definite în prezentul Protocol de colaborare. 

Art. 2. -  SCOPUL PROTOCOLULUI 
 Prezentul Protocol are ca scop asigurarea pregătirii unitare la nivel județean a elevilor din 
învățământul gimnazial și liceal pentru formarea unui comportament adecvat în cazul producerii 
situațiilor de urgență. 

Art.  3. -  DURATA PROTOCOLULUI 
 Prezentul Protocol intră în vigoare la data aprobării acestuia prin hotărâre a Consiliului 
Județean Alba, și expiră la data de 30 iulie 2020. 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 

Consiliul Judeţean Alba 
        Nr.______din_________ 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 

Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență “Unirea” al Județului Alba 

Nr. _______din_________ 



Art. 4. - SURSA FONDURILOR 
Bugetul estimativ al acestui proiect este de maxim 15.000 lei. Fondurile necesare 

finanțării acestui proiect provin din contribuția Județului Alba.  
Art. 5. - RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR 

     (1) Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba:  
 va suporta, în limita bugetului alocat, cheltuielile legate de achiziționarea articolelor şi 

echipamentelor sportive necesare pentru premierea participanților, precum și a celor legate de 
achiziționarea de apă și dulciuri, pentru buna desfășurare a activităților din cadrul proiectului; 
 va asigura promovarea activităților din cadrul proiectului în mass media și pe site-ul 

propriu; 
 va asigura, prin responsabilul desemnat, sprijinul de specialitate în organizarea și derularea 

activităților și a festivității de premiere. 
     (2) Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba: 
 va avea întreaga responsabilitate cu privire la organizarea și desfășurarea activităților din 

cadrul proiectului; 
 va obține, anterior desfășurării activităților din cadrul Protocolului, acordul scris din partea 

Inspectoratului Școlar Județean Alba,  pentru desfășurarea în unitățile școlare din județul Alba a 
activităților al căror obiect îl constituie prezentul Protocol; 
 va asigura promovarea în mass media și pe site-ul propriu a activităților din cadrul 

proiectului; 
 va elabora un Regulament de desfășurare a activităților și a festivității de premiere; 
 va elabora un raport de activitate final, referitor la data și locul desfășurării, număr de 

participanți, rezultate etc. 
Art. 6. - CONFLICTUL DE INTERESE 

Părţile se obliga să ia toate precauţiile necesare pentru a evita orice conflict de interese şi 
va trebui să informeze partea parteneră imediat despre orice situaţie care conduce sau poate 
conduce la apariţia unui asemenea conflict de interese.  

Art. 7. - AMENDAREA PROTOCOLULUI  DE COLABORARE 
(1) Orice modificare a Protocolului de colaborare trebuie făcută în scris, printr-un 

amendament care trebuie acceptat de cealaltă parte.  
(2) Partea care solicită modificarea trebuie să informeze cealaltă parte cu cel puţin 10 zile 

înainte de data la care se doreşte intrarea în vigoare a amendamentului, cu excepţia cazurilor 
foarte bine justificate. 

Art. 8. - RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 
(1) Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute 

întocmai și cu bună credință.  
(2) Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui 

Protocol. 
Art. 9. - FORȚA MAJORĂ 

Prin forță majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face 
imposibilă executarea obligațiilor asumate de către oricare parte și care exonerează de 
răspundere partea care o invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă. 
  Prezentul document se întocmește în 2 (două) exemplare originale. 
 
     Judeţul Alba, prin                        Inspectoratul pentru Situații de Urgență  
Consiliul Județean Alba                                                      „Unirea” al Județului Alba                  
  

    Președinte                      Împuternicit şef al Inspectoratului 
            Ion DUMITREL                                                   Colonel Marius Adrian  GUIA       

Vicepreşedinte, 
Marius Nicolae HAŢEGAN        
            Director executiv, 
       Marian Florin AITAI 
               Director executiv,  
                   Ioan BODEA     
                Vizat C.F.P.            
              Consilier juridic     
Intocmit, Sorina Oprean  

http://www.cjalba.ro/


Anexa la Protocolul de colaborare    
 
 

REGULAMENT 
   de desfășurare a Proiectului „Prietenii pompierilor” 

 
 

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale 
Art. 1.  Dat fiind faptul că în ultima perioadă incendiile înregistrate pe raza judeţului Alba 

şi la nivelul întregii ţări au evidenţiat o creştere semnificativă, se consideră necesară organizarea 
unor activităţi extracurriculare  în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile. 
Urmările acestora sunt, de cele mai multe ori, fatale, pierzându-se prematur vieţi omeneşti, 
definitiv sau temporar capacitatea de muncă, precum şi importante pagube materiale.  

 Nesupravegherea copiilor de către persoanele responsabile, asociată cu natura impulsivă 
şi energică a copiilor şi, totodată, lipsa unei educaţii adecvate în domeniul apărării împotriva 
incendiilor și protecției civile, sunt cauze care pot conduce la producerea unor reale tragedii. 

Deoarece, cel mai important factor de prevenire al situațiilor de urgență ori dezastrelor în 
rândul elevilor îl reprezintă factorul educaţional, în procesul de educaţie a devenit foarte 
importantă implicarea cât mai multor factori - familie, şcoală, autorităţi, mass-media.  

În acest sens, proiectul îşi propune realizarea unor activităţi concrete în plan local, 
desfăşurate în colaborare cu alte instituții ale statului, cu atribuţii sau preocupări în domeniul 
apărării împotriva incendiilor și protecției civile, precum şi prin angrenarea nemijlocită a 
tinerilor şi a familiilor acestora în activităţi educativ-preventive. Prin aceasta se urmăreşte 
monitorizarea permanentă a cauzelor care determină pierderea de vieţi omeneşti, printr-o acţiune 
comună şi coerentă a părţilor implicate încă de la cele mai fragede vârste. 
 

CAPITOLUL II – Cadrul legal 
Art. 2. (1) Potrivit prevederilor art. 36 alin. 1 din Legea nr. 481/2004 privind protecția 

civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, informarea şi educarea preventivă 
a populaţiei privind protecţia civilă sunt obligatorii şi se asigură prin: instituţiile de învăţământ şi 
educaţie de toate gradele, mijloacele de informare în masă şi serviciile profesioniste pentru 
situaţii de urgenţă. 

(2) Potrivit prevederilor art. 55 alin.1 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, anual se organizează concursuri ale 
cercurilor de elevi „Prietenii pompierilor”. 

(3) Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 3825/2013 privind aprobarea 
regulamentelor concursurilor naționale „Prietenii pompierilor” și „Cu viața mea apăr viața”. 

Art. 3. Potrivit art.173 alin. 1 lit. e din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
consiliul judeţean are atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern 
atribuţii în exercitarea cărora, potrivit art. 173 alin. 7 lit. a, din aceeaşi ordonanţă, hotărăşte, în 
condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu 
parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, 
lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean 

 
CAPITOLUL III – alocarea resurselor financiare 

Art. 4. Suma aferentă realizării proiectului se va aloca din bugetul local al Judeţului Alba.  
 

CAPITOLUL IV – Locul şi perioada desfăşurării proiectului 
Art. 5.  Județul Alba, în perioada aprilie-iunie 2020. 

 
 
 

CAPITOLUL V – Activitățile din cadrul proiectului 
Art. 6. Concurs cu caracter educativ, tehnico-aplicativ și sportiv în domeniul apărării 

împotriva incendiilor „Prietenii pompierilor” - etapa județeană : 
 
Fiecare echipaj este format din 9 concurenți, 1 rezervă și conducătorul echipajului (cadrul 

didactic coordonator), şi poate fi constituit exclusiv din băieți, exclusiv din fete sau mixte, cu 



vârsta elevilor cuprinsă între 11 și 15 ani, împliniți în anul calendaristic în care se desfășoară 
concursul. 

Concursul cuprinde următoarele probe: teoretică, pista cu obstacole, ştafeta de 400 m cu 
obstacole.  

Participanții, în funcție de locurile obținute, vor fi premiați cu diplome, medalii, cupe, 
materiale și echipamente sportive. 

Loc de desfăşurare:  Stadionul Municipal „Cetate” din Alba Iulia. 
Responsabili activitate: Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii interinstituţionale 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, Serviciul Pregătire pentru 
Intervenție și Reziliența Comunităților din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
„Unirea” al județului Alba. 
 

Art. 7. Concursul cu tematică de protecție civilă „Cu viața mea apăr viața” – etapa 
județeană:                   

Fiecare echipaj participant la concurs este format din 5 persoane (4 elevi și conducătorul 
echipajului-cadrul didactic coordonator). Echipajele pot fi de băieți/mixte sau de fete având 
vârsta cuprinsă între 10 și 15 ani pentru clasele V-VIII, respectiv între 15-18 ani pentru clasele 
IX-XI, împliniți în anul calendaristic desfășurării concursului.  

Concursul cuprinde următoarele probe: teoretică, „Deplasarea cu masca pe figură într-un 
raion cu obstacole, contaminat”, „Transportul asistat al unui accidentat aşezat pe targă, pe 
distanţa de 50 m”. Participanții, în funcție de locurile obținute, vor fi premiați cu diplome, 
medalii, cupe, materiale și echipamente sportive. 

Loc de desfăşurare:  Stadionul Municipal „Cetate” din Alba Iulia. 
Responsabili activitate: Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii 

interinstituţionaledin cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, Serviciul 
Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii 
de Urgenţă „Unirea” al județului Alba. 
 

CAPITOLUL VI -  Dispoziţii finale 
Art. 8. Premiile aferente fiecărei activități se vor achiziționa în limita bugetului total 

alocat acestui proiect. 
Art. 9. La toate activitățile desfășurate în aer liber, elevii vor primi apă plată și dulciuri. 
Art. 10. Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 2762/4 februarie 2020 
 

REFERAT DE APROBARE  
a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii 

Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba  
și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, 

în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Prietenii pompierilor” 
 

Dat fiind faptul că în ultima perioadă incendiile înregistrate pe raza judeţului Alba şi la 
nivelul întregii ţări evienţiază o creştere semnificativă, se consideră necesară organizarea unor 
activităţi extracurriculare  în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile. Urmările 
acestora sunt, de cele mai multe ori, fatale, pierzându-se prematur vieţi omeneşti, definitiv sau 
temporar capacitatea de muncă, precum şi importante pagube materiale. 

Necesitatea organizării unor activități extracuriculare în domeniul apărării împotriva 
incendiilor și protecției civile, cu caracter educativ, tehnico-aplicativ și sportiv este determinată 
de importanța cunoașterii factorilor de risc potențial generatori de situații de urgență sau dezastre 
la care este expusă comunitatea din care facem parte, adoptarea unui comportament adecvat și 
cunoașterea modului de acțiune în cazul iminenței producerii sau al apariției unei situații de 
urgență ori dezastru.  

 Deoarece, cel mai important factor de prevenire al situațiilor de urgență ori dezastrelor în 
rândul elevilor îl reprezintă factorul educaţional, în procesul de educaţie a devenit foarte 
importantă implicarea cât mai multor factori - familie, şcoală, autorităţi, mass-media.  

 În acest sens, proiectul îşi propune realizarea unor activităţi concrete în plan local, 
desfăşurate în colaborare cu alte instituții ale statului, cu atribuţii sau preocupări în domeniul 
apărării împotriva incendiilor și protecției civile, precum şi prin angrenarea nemijlocită a 
tinerilor şi a familiilor acestora în activităţi educativ-preventive. Prin aceasta se urmăreşte 
monitorizarea permanentă a cauzelor care determină pierderea de vieţi omeneşti, printr-o acţiune 
comună şi coerentă a părţilor implicate încă de la cele mai fragede vârste. 

Ca urmare a solicitării înaintate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al 
Județului Alba, prin adresa nr. 1043829/18 decembrie 2019, înregistrată la registratura Consiliului 
Judeţean Alba cu nr. 28267/18 decembrie 2019 privind alocarea de fonduri pentru îndeplinirea 
activităţilor din cadrul acestui proiect este necesară încheierea unui nou Protocol de colaborare 
prin care Consiliul Judeţean Alba va contribui, atât financiar, cât și cu resurse umane, la 
organizarea activităților din cadrul proiectului ”Prietenii pompierilor”, activități care, într-o 
proporție covârșitoare, se vor desfășura cu participarea unităților de învățământ din județul Alba. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art.182 alin. 2 din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilierii județeni, 
de președintele consiliului județean, de vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni, în 
condițiile legii, a fost inițiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 22/4 februarie 2020. 
 Ținând cont de prevederile legale mai sus menționate, propun analizarea Proiectului de 
hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin 
Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, în 
vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Prietenii pompierilor” în vederea 
supunerii lui spre dezbatere și aprobare în ședința ordinară a  Consiliului Județean Alba din luna 
ianuarie 2020. 
 La redactarea prezentului referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 
PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 
 
 



ROMÂNIA             APROB 
JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL 
Nr. 2763/4 februarie 2020 
 

 
 
 

Către 
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE   

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 
 
 

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

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

 
PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin 
Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului 

Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Prietenii pompierilor” 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 7 februarie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 
estimată a avea loc în data de 14 februarie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 22/4 februarie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului 
de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, în vederea organizării activităților din cadrul 
Proiectului „Prietenii pompierilor”; 

 - adresa nr. 1043829/18 decembrie 2019 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență 
Unirea” al Județului Alba,, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 
28267/18 decembrie 2019. 

 Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Direcţia gestionarea patrimoniului  
Direcția dezvoltare si bugete  
Nr. 3164/7 februarie 2020 

RAPORT DE SPECIALITATE 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între  

UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba,  
în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului ”Prietenii pompierilor” 

 
Nesupravegherea copiilor de către persoanele responsabile, asociată cu natura impulsivă şi 

energică a copiilor şi, totodată, lipsa unei educaţii adecvate în domeniul apărării împotriva 
incendiilor și protecției civile, sunt cauze care pot conduce la producerea unor reale tragedii. 
Deoarece, cel mai important factor de prevenire al situațiilor de urgență ori dezastrelor în rândul 
elevilor îl reprezintă factorul educaţional, în procesul de educaţie a devenit foarte importantă 
implicarea cât mai multor factori - familie, şcoală, autorităţi, mass-media.  

Necesitatea organizării unor activităţi extrașcolare  în domeniul apărării împotriva 
incendiilor și protecției civile este dată de faptul că în ultima perioadă incendiile înregistrate pe 
raza judeţului Alba şi la nivelul întregii ţări au evidenţiat o creştere semnificativă. Urmările 
acestora sunt, de cele mai multe ori, fatale, pierzându-se prematur vieţi omeneşti, definitiv sau 
temporar capacitatea de muncă, precum şi importante pagube materiale.  

 Proiectul ”Prietenii pompierilor” îşi propune realizarea unor activităţi concrete în plan 
local, desfăşurate în colaborare cu alte instituții ale statului, cu atribuţii sau preocupări în 
domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile, precum şi prin angrenarea nemijlocită 
a tinerilor şi a familiilor acestora în activităţi educativ-preventive. Prin aceasta se urmăreşte 
monitorizarea permanentă a cauzelor care determină pierderea de vieţi omeneşti, printr-o acţiune 
comună şi coerentă a părţilor implicate încă de la cele mai fragede vârste. 

 Desfășurat sub forma a două concursuri, ”Prietenii pompierilor” și ”Cu viața mea apăr 
viața”, activitățile de bază din cadrul proiectului ”Prietenii pompierilor” se vor canaliza pe:  

- cunoaşterea de către elevi a prevederilor legale privind apărarea împotriva incendiilor și 
protecției civile şi consecinţele nerespectării lor;  

 - formarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a unor elevi, care să fie capabili să 
realizeze activităţi demonstrative cu caracter preventiv destinate propriilor colegi;  

 - monitorizarea situaţiei existente în şcoli din punct de vedere al siguranţei elevilor;  
 - stabilirea unor măsuri comune menite să prevină şi să combată astfel de fapte. 
 Având în vedere prevederile art. 173 alin 1 lit. e din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, consiliul judeţean are atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan 
intern şi extern, atribuţii în exercitarea cărora, potrivit art. 173 alin. 7 lit. a, din aceeaşi 
ordonanţă, hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române 
ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun 
a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean coroborate cu prevederile 
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare se 
propune încheierea unui Protocol de colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
“Unirea” al județului Alba în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului ”Prietenii 
pompierilor” şi alocarea din bugetul local pe anul 2020 a sumei de 15.000 lei pentru finanţarea 
acestor activități, conform Anexei. 

 Asocierea reprezintă ansamblul acţiunilor pe care le realizează administraţia judeţului cu 
un scop definit, legat de interesele de dezvoltare ale comunităţii pe care acestea o reprezintă, prin 
interacţiune cu persoane fizice sau juridice, principiul de identificare şi realizare a unei astfel de 
asocieri fiind interesul comun, imediat sau de perspectivă mai îndelungată. 

Art. 182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin dispozițiile art. 136 
alin. 3 lit. a, precizează că proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului 
județean 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 unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate în 
vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. 



 Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), art. 182 alin.(1), 
alin. (4) şi art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean Alba va fi 
încheiat un Protocol de colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Unirea” al 
județului Alba în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului ”Prietenii pompierilor”. 
 
 

 
 
      Director executiv,                                                                      Director executiv, 
                     Ioan BODEA                                                                      Marian Florin AITAI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, Sorina Oprean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 

 
 
 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 

  PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea încheierii unui Acord de Asociere între UAT - Judeţul Alba,  

prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,  
în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2020 

 
  

 
 Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna februarie 2020; 
  Luând în dezbatere:  
 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord 
de Asociere încheiat între UAT - Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 
Decembrie 1918” din Alba Iulia, în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2020; 
   - adresa nr. 29693/18 decembrie 2019 a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 28243/18 decembrie 2019; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 7 lit. a 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 încheierea Acordului de Asociere între UAT - Judeţul Alba, prin 
Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în vederea 
organizării manifestărilor științifice din anul 2020, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 120.000 lei din bugetul local al Județului Alba, (sumă 
care va fi prevăzută și aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2020), Universității „1 
Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru organizarea la Alba Iulia, în anul 2020, a manifestărilor 
științifice prevăzute în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete, 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, 
Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Direcţiei juridică şi administraţie publică, 
Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Alba. 
            

                                                    Avizat pentru legalitate 
     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL, 

                             Ion DUMITREL                                     Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 23 
Alba Iulia,  4 februarie 2020 

http://www.cjalba.ro/


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

art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:  

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

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

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii 
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 
Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a 
Consiliului Județean Alba nr. 23/4 februarie 2020  

 
            
           ROMÂNIA                                                                              ROMÂNIA 
      JUDEŢUL ALBA                                                                  JUDEȚUL ALBA       
Consiliul Judeţean Alba              Universitatea  „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
 

ACORD DE ASOCIERE 
Încheiat între: 
UAT - Județul Alba, prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul 

Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, cont bancar 
RO08TREZ24A675000203030X deschis la Trezoreria Alba Iulia, reprezentat legal prin domnul 
Ion DUMITREL – Preşedinte, în calitate de asociat, pe de o parte,  

şi 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia strada 

Gabriel Bethlen, nr. 5, judeţul Alba, CUI 5665935, cont bancar 
RO47TREZ002504504601X000270 deschis la Trezoreria Alba Iulia, reprezentată legal prin 
domnul prof. univ. dr. Valer Daniel BREAZ - Rector, în calitate de asociat, pe de altă parte,  

convin următoarele: 
INTRODUCERE 

 A. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia este o persoană juridică română, de 
drept privat, fără scop lucrativ, apolitică si nonprofit, care are ca scop promovarea cercetării 
științifice regionale. 
 B. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin departamentele de specialitate, 
își propune să organizeze o serie de manifestări științifice, adresate atât elevilor de liceu - clasele 
a XI-a și a XII-a, cât și studenților, masteranzilor, doctoranzilor și cadrelor universitare din 
cadrul universității, precum și din țară și străinătate. 
 C. UAT - Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, în îndeplinirea atribuțiilor 
prevăzute de O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, își propune să sprijine organizarea 
manifestărilor științifice. 
 D. Prezentul acord de asociere vizează stabilirea cadrului legal pentru asigurarea 
organizării in condiţii optime a manifestărilor științifice. 
 ART. 1.  OBIECTUL ACORDULUI DE ASOCIERE 
 (1) Obiectul Acordului de asociere îl constituie organizarea în cursul anului 2020, la Alba 
Iulia, a manifestărilor științifice prevăzute în anexă, în scopul promovării potenţialului ştiinţific 
şi academic al Judeţului Alba.  

(2) Prezentul acord de asociere stabileşte cadrul legal de desfăşurare a evenimentelor de 
interes public judeţean, activităţile și contribuția fiecărei părți fiind definite în prezentul acord de 
asociere. 

(3) Se preconizează ca, în cadrul acestor manifestări științifice, să participe un număr 
mare de elevi de liceu, studenți, masteranzi, doctoranzi și cadre universitare din cadrul 
universității, precum și din țară și străinătate.  
 ART. 2.  DURATA ACORDULUI  
 Prezentul Acord de asociere intră în vigoare la data semnării acestuia, ulterior aprobării 
prin hotărâre de către Consiliul Județean Alba și expiră la data de 31 decembrie 2020. 
 ART. 3.  SURSA FONDURILOR 

(1) Fondurile necesare finanțării manifestărilor științifice, în cuantum de 465.880 lei, 
provin din: 

► Contribuția UAT - Județul Alba  
► Contribuția Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
► Alte surse, provenite din donații sau sponsorizări 
(2) Contribuția UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba este în cuantum de 

120.000 lei. 
(3) Contribuția Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și a altor surse, provenite 

din donații și sponsorizări, este în cuantum de 345.880 lei.  
 



 ART. 4.   PLĂŢILE  
(1) UAT - Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, va efectua plata aferentă 

contribuţiei ce îi revine, prin alocarea sumei de 120.000 lei, în vederea susţinerii manifestărilor 
științifice, în contul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, conform programului 
manifestărilor prevăzut în anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. ..../………. 

(2) Din contribuția UAT - Județul Alba vor fi suportate cheltuielile cu materialele pentru 
conferințe, simpozioane, workshop-uri, concursuri, sesiuni de comunicări etc., ISBN și 
tipăriturile aferente acestora, precum și cu premierea în bani a câștigătorilor  concursurilor.  
 ART. 5.  RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR 
     (1) UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba: 

 efectuează plata sumei de 120.000 lei, alocată susținerii manifestărilor științifice, în 
conformitate cu prevederile art. 4 al prezentului Acord de asociere. 

(2) Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
 îi revine întreaga responsabilitate cu privire la organizarea și desfășurarea 

manifestărilor științifice;  
 să solicite în scris virarea sumelor potrivit contribuției stabilite prin prezentul Acord de 

asociere; 
 să își asume responsabilitatea utilizării sumei alocate, doar în cadrul acestor 

manifestări și în conformitate cu prevederile art. 4 alin 2 ale prezentului acord și ale anexei nr. 2 
a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. . ..../……….; 

 să asigure alocarea contribuției proprii în organizarea manifestărilor, conform anexei 
nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. . ..../……….; 

 să efectueze plata tuturor cheltuielilor  prevăzute în bugetul manifestărilor științifice cu 
respectarea prevederilor legale în domeniu; 

 să suporte integral costurile care vor depăşi valoarea estimată a manifestărilor; 
să prezinte Consiliului Județean Alba, pentru fiecare tranşă acordată, un raport însoțit 

de documentele justificative care să reflecte efectuarea plăților din suma acordată de Județul 
Alba, în condițiile art. 4 alin. 2 al prezentului acord și anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului 
Judeţean Alba nr. . ..../……….; 

să restituie bugetului local al Județului Alba sumele neutilizate sau utilizate în 
neconformitate cu prevederile prezentului Acord. 
 ART. 6.  CONFLICTUL DE INTERESE 
  Părţile se obligă să ia toate măsurile necesare evitării oricărui conflict de interese şi va 
informa partea asociată imediat, despre orice situaţie care conduce sau poate conduce la apariţia 
unui asemenea conflict de interese. 
 ART. 7.  AMENDAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 

(1) Orice modificare a Acordului de asociere trebuie făcută în scris, printr-un 
amendament care trebuie acceptat de cealaltă Parte. Partea care solicită modificarea trebuie să 
informeze cealaltă parte cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care se doreşte intrarea în 
vigoare a amendamentului. 

(2) Orice modificare a Acordului de asociere se va supune aprobării Consiliului Județean 
Alba și va intra în vigoare la data semnării amendamentului, ulterior aprobării lui prin hotărâre. 
 ART. 8.  RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR  

(1) Prezentul Acord de asociere deservește interesul comun al părților, care se obligă să-l 
execute întocmai și cu bună-credință. 

(2) Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui 
Acord de asociere. 

(3) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către una 
dintre părți, dă dreptul celeilalte părți să ceară rezilierea Acordului de asociere, printr-o 
notificare scrisă adresată părții în culpă, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data 
constatării nerespectării clauzelor acordului.  

(4) În cazul în care se constată că, urmare a nerespectării clauzelor, a fost creat un 
prejudiciu, partea prejudiciată are dreptul de a solicita repararea acestuia și plata de daune-
interese, după caz, conform normelor legale în vigoare. 
 ART. 9. ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 

(1) Prezentul Acord de asociere încetează la expirarea termenului stabilit, 31 decembrie 
2020. 



(2) Acordul de asociere încetează prin hotărâre a Consiliului Județean Alba, anterior 
expirării duratei acordului, ca urmare a constatării unei/unor clauze de neîndeplinire a acordului, 
în conformitate cu prevederile art. 8 alin. 3 din prezentul acord. 

(3) Ca urmare a neîndeplinirii sau imposibilității îndeplinirii obligaţiilor asumate de părţi, 
prezentul acord de asociere încetează de drept. 

(4) De asemenea prezentul Acord de asociere încetează și în alte cazuri prevăzute de 
lege. 
 ART. 10.  FORȚA MAJORĂ 

(1) Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau 
totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment 
independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului 
şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate. 

(2) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, 
în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu 
avertizarea asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, va fi comunicată în maximum 
15 (cincisprezece) zile de la apariţie. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere.  

(3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi 
încetarea cauzei acesteia în maximum 15(cincisprezece) zile de la încetare. 

(4) Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni, fiecare 
partener poate renunţa la executarea contractului. În nici un caz, nici una din părţi nu are dreptul 
de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile 
până la această dată. 
 ART. 11.  SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

(1) Asociații vor depune toate eforturile şi diligenţele pentru a rezolva pe cale amiabilă, 
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele, în cadrul sau în 
legătură cu îndeplinirea prezentului acord de parteneriat.  

(2) Dacă, după 15(cincisprezece) zile de la începerea acestor tratative neoficiale, asociații 
nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă apărută, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti de drept comun  competente. 
 Prezentul acord constituie voinţa comună a părţilor şi s-a semnat astăzi…………, în 2 
(două) exemplare originale în limba română, de egală valoare juridică. 
 
     UAT - Judeţul Alba, prin                                             Universitatea „1 Decembrie 1918” 
CONSILIUL JUDETEAN ALBA                                                    din Alba Iulia      

                        
             Președinte,                                                            Rector,                                                               
       Ion DUMITREL                                                       Prof. univ. dr. Valer Daniel BREAZ 
                      
         Vicepreşedinte,                                   Director General Administrativ, 
Marius Nicolae HAŢEGAN                                               Ec. dr. Vasile Lucian GĂBAN  
 
              Director executiv,                                                                  Contabil şef, 
              Marian AITAI                                                            Ec. Tamara CONTOR  
 
              Director executiv,                                                                Oficiul juridic, 
                 Ioan BODEA                                                                 Claudia ROTAR  
 

Director executiv, 
Liliana NEGRUŢ  
 

             
  Vizat C.F.P.P.      
      

            Consilier juridic  
     

      Întocmit, 
Sorina OPREAN 

 



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a 
Consiliului Județean Alba nr. 23/4 februarie 2020 

 
 

ROMÂNIA • MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 
 
UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918”  
DIN ALBA IULIA 

 
CENTRUL PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ  

 
 

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE 2020 
UNIVERSITATEA ”1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA 

 

Nr
crt Denumirea evenimentului 

Perioada 
de 

desfășura
re 

Descrierea succintă a 
evenimentului 

Participare (națională, 
internațională, cadre 
didactice, cercetători, 

studenți, etc) 

Responsabili 

Bugetul estimat 
(Conform 
modelului 

atașat) 

1 

Provocările financiar contabile 
ale companiilor 
 

13 martie 
2020 

Conferință națională cu teme în 
domeniul economiei, 
contabilității și fiscalității 

Participare națională  Conf Univ Dr. 
Tamas Szora 
Attila 
Lect Univ Dr 
Topor Dan 

4.800 lei 
 
Sprijin CJ: 800 lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

2 

Ziua Rugbyului Românesc la 
Universitatea „1 Decembrie 
1918”din Alba Iulia, ediția a 
doua 

13 - 14 
martie 
2020 

Evenimentul urmărește 
organizarea unei dezbateri între 
istorici, sociologi, personal 
reprezentând cluburi sportive și 
studenți privind aspectele trecute 
și actuale ale rugbyului românesc 

Națională - cadre 
didactice, cercetători, 
studenți 

CP 1 dr. Marius 
Rotar 

10.650 lei 
 

Sprijin CJ: 1.000 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

3 

Sesiunea studenților In Extenso 
(Științe economice) 

3 aprilie 
2020 

Manifestarea are în vedere 
dezvoltarea implicării studenților 
de la nivel licență, master și 
doctorat, urmărind și atragerea 
elevilor spre colaborarea cu 
mediul universitar.  

Participare 
internațională, studenți, 
cadre didactice 
universitare și 
preuniversitare, 
doctoranzi 

Conf. univ. dr. 
Dănulețiu Dan 

8.000 lei 
 

Sprijin CJ: 2.000 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 



Nr
crt Denumirea evenimentului 

Perioada 
de 

desfășura
re 

Descrierea succintă a 
evenimentului 

Participare (națională, 
internațională, cadre 
didactice, cercetători, 

studenți, etc) 

Responsabili 

Bugetul estimat 
(Conform 
modelului 

atașat) 

4 

Sesiunea studențească de 
comunicări "In Extenso"  
(organizatori DIME si DCICIM) 

24 aprilie 
2020 

Sesiune științifică de comunicări 
a studenților și masteranzilor, 
domeniile inginerie și 
informatică 

Național Conf. univ. dr. 
ing. Andreea 
Begov Ungur 
Lect. univ. dr. 
ing. Mihaela 
Ciortea 

12.500 lei 
 

Sprijin CJ: 5.000 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

5 

Christian Education in a 
Pluralistic Culture: Growing 
Children in Today's World 

 4 - 6 mai 
2020 

Manifestarea se desfășoară sub 
auspiciile celei de a XIX-a ediție 
a simpozionului Internațional 
ISSTA 2020 

200 cadre didactice din 
țară și străinătate 

Mihai 
HIMCINSCHI 
Ovidiu 
PANAITE 
Lucian COLDA 

44.000 lei 
 

Sprijin CJ: 7.000 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

6 

Simpozion internațional 
studențesc cu tema ”Provocări 
actuale și viitoare ale societății. 
Tendințe și legislație” 

6 - 8 mai 
2020 

Simpozion internațional 
studențesc 

180 participanți  Tudorașcu 
Miruna 
Laura Cetean 
Voiculescu  

18.400 lei  
 

Sprijin CJ: 6.000 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

7 

International Conference–The 
role of small farms in 
sustainable development of food 
sector in the Central and East 
Europe countries  
(prin proiectul de cercetare 
internațională NAWA- 
PPI/APM/2018/1/00011/U/001) 

7 - 8 mai 
2020 

Conferința este organizată în 
cadrul activităților proiectului de 
cercetare internațională The role 
of small farms in sustainable 
development of food sector in the 
Central and East Europe 
countries (NAWA- 
PPI/APM/2018/1/00011/U/001), 
proiect desfășurat de către UAB 
în parteneriat cu PWSZ – Pila, 
Polonia, Institutul Național 
pentru Cercetări Economice din 
Chișinău, Republica Moldova, 
Universitatea ”Aleksandras 
Stulginskis” – Kaunas, Lituania 

100 participanți Conf.univ.dr. 
Andreea 
Muntean  
Conf.univ. 
Carmen Paștiu 
Lect.univ.dr. 
Maican Silvia 

71.000 lei 
 

Sprijin CJ: -  
 



Nr
crt Denumirea evenimentului 

Perioada 
de 

desfășura
re 

Descrierea succintă a 
evenimentului 

Participare (națională, 
internațională, cadre 
didactice, cercetători, 

studenți, etc) 

Responsabili 

Bugetul estimat 
(Conform 
modelului 

atașat) 
și Universitatea Megatrend -
Belgrad, Serbia. 

8 

RISMAA 2020 
Romanian Itinerant Seminar on 
Mathematical Analysis and its 
Applications 
(organizatori DIME si DCICIM) 

7 - 9 mai 
2020 

 
Al treilea seminar itinerant 
român despre analiza matematică 
și aplicațiile sale 

International 
Lect. Univ. Dr 
Popa Ioan-
Lucian 

15.550 lei 
 

Sprijin CJ: 4.550 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

9 

Familie, Biserică, Societate. 
Filantropia ca proiect teologic și 
social 

15 – 16 
mai 2020 

Manifestarea se desfășoară sub 
auspiciile celei de a IV-a ediție a 
Sesiunii de Comunicări 
Științifice ale Studenților  
Teologi (SCSST 2020) 

5 profesori 
20 studenți 

Mihai 
Himcinschi 
Jan Nicolae 
Dura Coriolan 

4.300 lei 
 

Sprijin CJ: 900 lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

10 

Conferința Națională a Societății 
de Geografie 

15 - 16 
mai 2020 

Conferința este dedicată cadrelor 
didactice din învățământul 
preuniversitar și universitar din 
domeniile științe al Pământului, 
Geografie 

Participare națională – 
cadre didactice din 
învățământul 
preuniversitar și 
universitar 

Prof. univ.dr.  
Dimen Levente,  
Prof. Mioara 
Bulbucan 

6.000 lei 
 

Sprijin CJ: 5.000 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

11 

Didactica - tradiție, actualitate, 
perspective (ediţia a VI-a) 

15 - 16 
mai 2020 

Conferința își propune să 
reunească la Universitatea „1 
Decembrie 1918” din Alba Iulia 
cadre didactice și cercetători, 
devenind un forum de dezbatere 
a unor teme actuale din științele 
educației, didactică generală și 
didactici de specialitate. 

internațională Conf. univ. dr. 
Ioana Todor 
Conf. univ. dr. 
Cornel Igna 

8.200 lei 
 

Sprijin CJ: 3.000 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

12 

Concursul de traduceri literare si 
de specialitate pentru elevi, 
studenți și masteranzi 

15 - 16 
mai 2020 

Concursul de traduceri de texte 
literare și de specialitate 
organizat anual fără întrerupere 
din 2009, îi ajută pe studenți să-
și consolideze noțiunile teoretice 

Participare națională: 
studenți și elevi din 
învățământul 
preuniversitar 

Conf. dr. 
Teodora 
Iordăchescu 
Lector dr. 
Natalia Muntean 

9.450 lei 
 

Sprijin CJ: 2.700 
lei 
- tipărituri 



Nr
crt Denumirea evenimentului 

Perioada 
de 

desfășura
re 

Descrierea succintă a 
evenimentului 

Participare (națională, 
internațională, cadre 
didactice, cercetători, 

studenți, etc) 

Responsabili 

Bugetul estimat 
(Conform 
modelului 

atașat) 
acumulate în cadrul orelor de 
curs, intermediază întâlnirea 
dintre studenți si traducători 
consacrați, de asemenea 
intermediază întâlnirea acestora 
cu alți studenți de la programe de 
studii similare din țară. 
Concursul de traduceri organizat 
de CIEL este unul dintre puținele 
concursuri de traduceri 
organizate în țară. Prin varietatea 
și multitudinea tematicilor pe 
care le propune în cadrul 
atelierelor de traduceri ne 
propunem să abordăm educația 
lingvistică de excelență. 
Concursul cuprinde două secțiuni 
distincte: traduceri de texte 
literare și traduceri de texte 
specializate, din limba română în 
limbile engleză sau franceză. În 
urma notării lucrărilor se 
realizează un clasament și se 
acordă 24 de premii (în cărți) și 
anume premiile I, II și III pentru 
cele mai bune traduceri. 

Lector dr. Crina 
Herțeg 
Asist. dr. Aura 
Cibian 

- materiale 
conferință 

13 

GeoCAD 22 - 23 
mai 2020 

Simpozion Național cu 
participare Internațională 
GeoCAD e este dedicat cadrelor 
didactice din învățământul 
universitar, cercetătorilor, 
specialiștilor în domeniul 
Geodeziei și Cadastrului 

Național cu participare 
Internațională 

Prof. univ. dr. 
ing. Ioan Ienciu
  

18.200 lei 
 

Sprijin CJ: 5.000 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

14 
Sesiunea națională de 
comunicări științifice a 
studenților din domeniul social 

22 mai 
2020 

 Sesiunea de comunicări 
științifice a studenților își 
propune să dezvolte o cultură a 

 Studenți din domeniile 
Asistență socială, 
Sociologie, Terapie 

Călina-Ana 
Buțiu 
bcalina@yahoo.

1.000 lei 
 
 

mailto:bcalina@yahoo.co.uk


Nr
crt Denumirea evenimentului 

Perioada 
de 

desfășura
re 

Descrierea succintă a 
evenimentului 

Participare (națională, 
internațională, cadre 
didactice, cercetători, 

studenți, etc) 

Responsabili 

Bugetul estimat 
(Conform 
modelului 

atașat) 
cercetării științifice în rândul 
viitorilor profesioniști din 
domeniul social. 

ocupațională co.uk 
Angela Bara 
angelabara2008
@yahoo.com 
Ramona 
Răducan 
ramona.lungu@
yahoo.com 

Sprijin CJ: -  
 

15 

După 30 de ani. Trenduri și 
realități contemporane în 
domeniul activităților fizice   

29 mai 
2020 

Conferința națională care 
urmărește reunirea atât a 
specialiștilor din domeniul 
educație fizica si sport, cat si pe 
cei implicați in kinetoterapie si 
terapii alternative 

Cadre didactice din 
învățământul 
preuniversitar din 
Romania, studenți ai 
Universității „1 
Decembrie 1918” si din 
alte centre universitare 

Lect. Univ. Dr. 
Hăisan Angel-
Alex 

3.050 lei 
 

Sprijin CJ: 1.400 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

16 

Conferința internațională bienală 
a cadrelor didactice „Law and 
its challenges – in socio-
economic and administrative 
field” 

28 - 30 
mai 2020 

Conferința internațională bienală 
a cadrelor didactice din domeniul 
drept  

Cadre didactice și 
cercetători  

Tudorașcu 
Miruna  
Laura Cetean 
Voiculescu 
 

16.200 lei 
 

Sprijin CJ: 7.420 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

 
 

17 

Actualităţi şi perspective în 
business şi management 
financiar 

4 - 5 iunie 
2020 

Conferință națională cu teme în 
domeniul economiei, 
managementului și contabilității 

Participare națională  Conf Univ Dr. 
Tamas Szora 
Attila 
Lect Univ Dr 
Topor Dan 

25.800 lei 
Sprijin CJ: 5.000 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

18 

Conferința națională cu 
participare internațională 
DIALOGUL CULTURILOR - 
ÎNTRE TRADIȚIE ȘI 
MODERNITATE, ediția a XXI-a 

5 - 6 iunie 
2020 

Axe tematice propuse: Raporturi, 
conexiuni, interferențe culturale 
în spațiul european, în sincronie 
și diacronie; Studii culturale; 
Discurs, limbaj, comunicare; 
Didactica disciplinelor 

Cu participare 
internațională (cadre 
didactice, cercetători, 
doctoranzi, profesori 
din învățământul 
preuniversitar) 

Director 
CCFDM - Prof. 
univ. dr. 
DIANA 
CÂMPAN 

7.500 lei 
 

Sprijin CJ: 3.000 
lei 
- tipărituri 
- materiale 

mailto:bcalina@yahoo.co.uk
mailto:angelabara2008@yahoo.com
mailto:angelabara2008@yahoo.com
mailto:ramona.lungu@yahoo.com
mailto:ramona.lungu@yahoo.com


Nr
crt Denumirea evenimentului 

Perioada 
de 

desfășura
re 

Descrierea succintă a 
evenimentului 

Participare (națională, 
internațională, cadre 
didactice, cercetători, 

studenți, etc) 

Responsabili 

Bugetul estimat 
(Conform 
modelului 

atașat) 
filologice: perspective moderne 
în învățământul preuniversitar și 
universitar. 

conferință 

19 

Conferința națională a formelor 
independente de asistență 
socială, ediția a VII-a 

13 iunie Conferința își propune să 
disemineze rezultatele 
cercetărilor din domeniu și să 
stimuleze dezbaterile pe teme de 
interes comun pentru practicieni 
și cercetători. 

Cercetători, 
asistenți sociali cu 
atestat de liberă practică 
Conferința este 
organizată în parteneriat 
cu Asociația Mentori în 
Asistența Socială 

Călina-Ana 
Buțiu 
bcalina@yahoo.
co.uk 
Angela Bara 
angelabara2008
@yahoo.com 

   1.000 lei 
 
 
Sprijin CJ: -  

 

20 

SATEE -  
Smart Applications & 
Technologies for Electronic 
Engineering  

19 - 21 
iunie 
2020 

Conferință internațională -  
manifestare academica periodica 
(la 2 ani), dedicata schimbului de 
informatii stiintifice in principal 
pe domeniul inginerie electronica 
si telecomunicatii, dar si in 
domeniile aferente. 

Internațional Prof. univ. dr. 
Tulbure Adrian 

12.050 lei 
 

Sprijin CJ: 3.000 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

21 

Conferința CLIE-2020 
International Conference on 
Linguistic and Intercultural 
Education, Ediţia a X-a 

25 - 27 
iunie 2020 

Conferința CLIE-2020 este un 
forum de dezbateri academice și 
o platformă de diseminare a 
rezultatelor cercetărilor celor mai 
inovatoare din sfera legăturii 
indisolubile dintre limbă și 
cultură, a necesității înțelegerii și 
acceptării diversității și alterității 
la nivel global. 

Co-organizatori: 
University of Madeira 

University of 
Montenegro 

International Burch 
University, Bosnia and 

Herzegovina  
College of Applied 
Studies for Preschool 
Teachers "Mihailo 
Palov" in Vrsac, Serbia 

Teodora 
Iordachescu 
clie@uab.ro  

13.000 lei 
 

Sprijin CJ: 4.500 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

22 

Christian Family and 
contemporary Challenges 

5 - 8 iulie 
2020 

Manifestare științifică 
internațională, destinată 
studenților doctoranzi din țară și 
străinătate,  organizată în cadrul 
celei de a VIII-a ediții a Școlii 
Internaționale de Vară a 
Studenților Doctoranzi Teologi 
(SIVDT 2020) 

10 profesori 
60 doctoranzi naționali 
10 doctoranzi 
internaționali 

Dumitru VANCA 
Alexandru 
AGIGNOAIE 

Mihai 
QARAMAH 

26.480 lei 
Sprijin CJ: 3.680 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

mailto:bcalina@yahoo.co.uk
mailto:bcalina@yahoo.co.uk
mailto:angelabara2008@yahoo.com
mailto:angelabara2008@yahoo.com
mailto:clie@uab.ro


Nr
crt Denumirea evenimentului 

Perioada 
de 

desfășura
re 

Descrierea succintă a 
evenimentului 

Participare (națională, 
internațională, cadre 
didactice, cercetători, 

studenți, etc) 

Responsabili 

Bugetul estimat 
(Conform 
modelului 

atașat) 

23 

Conferința „Speculum” cu tema: 
LUMI PARALELE, 
IMAGINAR ȘI LITERATURĂ 

9 - 11 iulie 
2020 

Conferința Speculum va reuni în 
anul 2020 cadre didactice 
universitare, cercetători și 
doctoranzi din țară și străinătate, 
preocupați de lumile paralele și 
călătoriile în alte dimensiuni 
surprinse de literatură și privite 
prin prisma teoriei imaginarului 

Participare 
internațională - cadre 
didactice, cercetători, 
doctoranzi 

Lector univ. dr. 
Gabriela 
Chiciudean 
Conf. univ. dr. 
Rodica Gabriela 
Chira 

5.500 lei 
 

Sprijin CJ: 3.000 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

24 

Social Work in the Addictions 
and Health Care -  
Interdisciplinary Collaboration 
to Improve Quality of Services 
and Quality of Life. 

25 - 26 
septembrie 

2020 

Scopul conferinței este acela de a 
împărtăși rezultatele cercetărilor 
în domeniul adicțiilor și sănătății 
și a intervențiilor terapeutice cu 
persoanele dependente / bolnave. 
Conferința își propune de 
asemenea să stimuleze 
cercetările în domeniu și să 
disemineze bunele practici în 
munca de recuperare a 
persoanelor dependente sau 
bolnave și care contribuie la 
creșterea calității serviciilor și 
vieții beneficiarilor. 

Conferință  
internațională, Cadre 
didactice, cercetători, 
practicieni 
 

Claudiu Ștefani 
claudiupian@ya
hoo.com 
Neamțu 
Nicoleta 
noneta01@yaho
o.com 
 

5.200 lei 
 

Sprijin CJ: 3.550  
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

25 

Istoria gastronomiei pe teritoriul 
Transilvaniei. O radiografie a 
alimentației din preistorie până 
în epoca modernă.   

8 - 9 
octombrie 

2020 

Conferința are ca tema de 
dezbatere evoluția alimentației 
de-a lungul mileniilor din 
perspectiva metodelor 
interdisciplinare ale istoriei și 
arheologiei.  

Participare națională 
(cercetători: istorici, 
arheologi) 

CS II dr 
Beatrice Ciută 

3.700 lei 
 

Sprijin CJ: 1.500 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

26 

Educaţia din perspectiva 
valorilor, ediţia a XII-a 

8 - 9 
octombrie 

2020 

Conferinţa îşi propune să 
reunească într-un cadru academic 
de dezbatere idei şi modele cu 
relevanţă pentru spaţiul 
educaţional, susţinute de cadre 
didactice şi cercetători din 
diferite domenii universitare. 

Conferinţă 
internaţională (cadre 
didactice şi cercetători) 

Conf.univ.dr. 
Ioan Scheau 

11.500 lei 
 
Sprijin CJ: 5.500 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

mailto:claudiupian@yahoo.com
mailto:claudiupian@yahoo.com


Nr
crt Denumirea evenimentului 

Perioada 
de 

desfășura
re 

Descrierea succintă a 
evenimentului 

Participare (națională, 
internațională, cadre 
didactice, cercetători, 

studenți, etc) 

Responsabili 

Bugetul estimat 
(Conform 
modelului 

atașat) 
 

27 

Tendencies of knowledge and 
social development in the 21st 
century (The 7th Edition) 

 
23 - 25 

octombrie 
2020 

The conference aims to create a 
vivid framework for debate on 
the current tendencies in social 
knowledge development as well 
as the contribution that sociology 
can have in supporting the 
process of social development. 

-International 
conference  -In 
collaboration with The 
Research Institute for 
Quality of Life, 
Romanian Academy, 
-Researchers,  teachers, 
PhD students and 
practitioners 

Lucian Marina 
lucian.marina@
uab.ro 
Mihai Pascaru 
mihaipascarupag
@gmail.com 
 
 

12.300 lei 
 
Sprijin CJ: 4.000 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

 

28 

Conferința adresată profesorilor 
de liceu:   Convergențe și 
provocări în domeniul științelor 
economice 

noiembrie 
2020 

Manifestarea științifică este 
adresată în special cadrelor 
didactice din mediul 
preuniversitar, având ca scop 
promovarea activității de 
cercetare a acestora, realizarea de 
schimburi de experiență și 
crearea de parteneriate între 
cadrele didactice din mediul 
preuniversitar și cadrele din 
mediul universitar. 

Cadre didactice 
universitare, cadre 
didactice din 
învățământul 
preuniversitar 

Conf.univ.dr. 
Pastiu Carmen 
 Lect.univ.dr. 
Danuletiu Adina 

2.500 lei 
 

Sprijin CJ: 2.000 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

29 

Bibliologie și Patrimoniu 
Cultural Național,  
ediția a XIV-a 

5 - 6 
noiembrie 

2020 

Bibliologie și Patrimoniu 
Cultural National este o 
conferință națională. 
Conferința reprezintă o 
manifestare științifică de înaltă 
ținută, care reunește din anul 
2007 la Alba Iulia specialiști din 
țară și străinătate în jurul 
subiectului generos al cărții. 
Conferința are ca obiectiv 
încurajarea cercetărilor și 
valorificarea rezultatelor asociate 
cărții vechi, ca element structural 
al patrimoniului și identității 

Participare națională Eva Mârza 
Ana Maria 
Roman Negoi 

15.600 lei 
 

Sprijin CJ: 6.500 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

mailto:lucian.marina@uab.ro
mailto:lucian.marina@uab.ro
mailto:mihaipascarupag@gmail.com
mailto:mihaipascarupag@gmail.com


Nr
crt Denumirea evenimentului 

Perioada 
de 

desfășura
re 

Descrierea succintă a 
evenimentului 

Participare (națională, 
internațională, cadre 
didactice, cercetători, 

studenți, etc) 

Responsabili 

Bugetul estimat 
(Conform 
modelului 

atașat) 
europene multiculturale. 

30 

Managementul Carierei,  
Ediția a VIII-a 

10 - 12 
noiembrie 

2020 

Manifestare organizată de către 
Centrul de Informare, Consiliere 
și Orientare în Carieră al 
Universității „1 Decembrie 
1918” Alba Iulia, cel mai mare 
eveniment de dezvoltare 
personală și carieră, derulat 
anual, la UAB, pentru studenți, 
elevi, absolvenți, precum și 
pentru toate categoriile de 
persoane interesate de dezvoltare 
personală și profesională. Este un 
eveniment organizat anual în 
anul 2013, cu sprijinul unui 
colectiv de voluntari. 

Participare națională - 
studenți, elevi, 
absolvenți, angajatori, 
cadre didactice 

Conf.univ.dr. 
Larisa Dragolea 

3.000 lei 
 

Sprijin CJ: 3.000 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

31 

International conference on 
management economics and 
accounting (ICMEA 2020) 

12 - 13 
noiembrie 

2020 

Conferință internațională cu teme 
în domeniul economiei, 
managementului și contabilității 

Participare națională și 
internațională 

Conf Univ Dr. 
Tamas Szora 
Attila 
Lect Univ Dr 
Topor Dan 

50.000 lei 
 

Sprijin CJ: 7.000 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

32 

Conferința Națională a 
Studenților și Doctoranzilor 

13 - 14 
noiembrie 

2020 

Conferința reprezintă cea de-a 
XXVIII-a ediție a sesiunii 
tradiționale studențești, care este 
destinată prezentării rezultatelor 
cercetărilor științifice ale 
studenților, masteranzilor și 
doctoranzilor din domeniul 
Istorie, specializările Istorie, 
Arheologie, Muzeologie, Istoria 
artei și Patrimoniu 

Participare națională Ileana 
Burnichioiu 

5.000 lei 
 

Sprijin CJ: 5.000 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 



Nr
crt Denumirea evenimentului 

Perioada 
de 

desfășura
re 

Descrierea succintă a 
evenimentului 

Participare (națională, 
internațională, cadre 
didactice, cercetători, 

studenți, etc) 

Responsabili 

Bugetul estimat 
(Conform 
modelului 

atașat) 

33 

CPDSEI 2020 - Simpozionul 
“Convergenţe şi Provocări în 
Domeniul Ştiinţelor Exacte şi 
Inginereşti” - ediția a X-a 

24 
noiembrie 

2020 

Simpozion național care se 
organizează anual și se adresează 
profesorilor din învăţământul 
preuniversitar și preșcolar, 
domeniile științe inginereşti, 
matematică, informatică, 
geografie, stiinţele pământului, 
chimie, fizică. Manifestarea 
mentionată se încadrează în 
demersurile Universității de a 
stabili o punte de legătură între 
învățământul universitar și 
preuniversitar și preșcolar. 

Național Conf. univ. dr. 
ing. Andreea 
Begov Ungur 
Lect. univ. dr. 
ing. Mihaela 
Ciortea 

8.450 lei 
 

Sprijin CJ: 4.000 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

34 

Sesiunea Științifică a 
Studenților și Masteranzilor 
Filologi 

4 - 5 
decembrie 

2020 

Conferința va reuni în anul 2020 
studenți și masteranzi din țară și 
din străinătate, preocupați de 
cercetarea literaturii și culturii 
românești, engleze și franceze. 

Participare națională și 
internațională - 
studenți, masteranzi 

Lector univ. dr. 
Natalia Muntean 
Lector univ. dr. 
Crina Herțeg  
Lect. univ. dr. 
Gabriela 
Chciudean 
Asist. Univ. Dr. 
Aura Cibian 

6.000 lei 
 

Sprijin CJ: 4.000 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

 
 
   



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 2801/4 februarie 2020 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Asociere între UAT - 

Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 
în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2020 

 
 

Ca urmare a solicitării înaintate de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin 
adresa nr. 29693/18 decembrie 2019, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 
28243/18 decembrie 2019 privind acordarea unui sprijin financiar pentru organizarea 
manifestărilor ştiinţifice din anul 2020, este necesară aprobarea încheierii unui Acord de Asociere 
între UAT - Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” din 
Alba Iulia. 

Promovarea Judeţului Alba, atât în ţară cât şi în străinătate, constituie unul dintre 
obiectivele Consiliului judeţean Alba, sprijinirea activităţilor educative – ştiinţifice devenind o 
prioritate de strategie operaţională. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art.182 alin. 2 din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilierii județeni, 
de președintele consiliului județean, de vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni, în 
condițiile legii, a fost inițiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 23/4 februarie 2020 
 Ținând cont de prevederile legale mai sus menționate, propun analizarea Proiectului de 
hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Asociere între UAT - Judeţul Alba, prin 
Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în vederea 
organizării manifestărilor științifice din anul 2020, în vederea supunerii lui spre dezbatere și 
aprobare în ședința ordinară a  Consiliului Județean Alba din luna februarie 2020. 
 La redactarea prezentului referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 
 

PREŞEDINTE 
Ion DUMITREL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA             APROB 
JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL 
Nr. 2804/4 februarie 2020 
 

 
 
 

Către 
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE   

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 
 
 

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

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

 
PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii unui Acord de Asociere între UAT - Judeţul Alba, prin Consiliul 
Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în vederea organizării 

manifestărilor științifice din anul 2020 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 7 februarie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 
estimată a avea loc în data de 14 februarie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 23/4 februarie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord 
de Asociere între UAT Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 
1918” din Alba Iulia, în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2020; 

   - adresa nr. 29693/18 decembrie 2019, a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba 
Iulia, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 28243/18 decembrie 2019. 

 Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Direcţia gestionarea patrimoniului  
Direcția dezvoltare si bugete  
Nr. 3167/7 februarie 2020 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Asociere între UAT - 

Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 
în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2020 

 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, instituţie de învăţământ superior şi 

cercetare, de stat, integrată sistemului naţional de învăţământ superior, funcţionează în baza 
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a Cartei 
Universitare şi a regulamentelor proprii de funcţionare, elaborate potrivit legii. Misiunea 
universităţii şi idealul educaţional se sprijină pe tradiţiile valoroase ale şcolii superioare 
româneşti şi urmăreşte să contribuie, prin modalităţile specifice ale educaţiei, cercetării şi creaţiei 
de valori, la păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale, la unitatea în diversitate a culturii 
române, la integrarea activă a acesteia în circuitul european şi universal de valori. 

Unul dintre obiectivele universității este acela de a asigura cadrul instituţional de punere 
în valoare şi dezvoltare a potenţialului de competenţe din Alba Iulia şi din zonă, de a atrage 
specialişti din ţară şi străinătate, de a constitui şi a dezvolta o comunitate academică prin care să 
se asigure valorificarea deplină a tezaurului istoric şi cultural, paralel cu deschiderea spre noile 
orizonturi ale cunoaşterii şi practicii sociale. 

 Prin adresa 29693/18 decembrie 2019, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean 
Alba cu nr. 28243/18 decembrie 2019, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, propune 
Consiliului Judeţean Alba continuarea colaborării existente şi, totodată, solicită acordarea 
sprijinului financiar în vederea organizării şi derulării în bune condiţii a manifestărilor științifice 
aferente anului 2020. Perioada de desfăşurare a acestor manifestări este februarie - decembrie 
2020. 

Manifestările științifice, majoritatea cu o periodicitate anuală, se vor desfășura sub forma 
unor simpozioane naționale și internaționale, conferințe naționale și internaționale, școli de vară, 
workshop-uri, sesiuni naționale și internaționale, precum și concursuri școlare. În cadrul acestora 
vor fi dezbătute diverse tematici, cu un puternic impact în domeniul educației și cercetării, dintre 
care amintim: filologia, sportul, științele economice, matematică aplicată, drept, teologie, 
patrimoniu cultural, istorie și arheologie, informatică etc. Scopul principal al acestor manifestări 
este cunoaşterea, comunicarea, schimbul de experienţă profesională între toţi cei care au în 
cadrul preocupărilor lor domeniile vizate. 

Județul Alba, prin găzduirea acestor manifestări, se va bucura de participarea 
specialiştilor, a cercetătorilor şi cadrelor didactice din țară și străinătate, ocazie deosebită pentru 
promovarea valorilor culturale, istorice și turistice de care dispune.  

Având în vedere prevederile art. 173 alin 1 lit. e din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, consiliul judeţean are atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan 
intern şi extern, atribuţii în exercitarea cărora, potrivit art. 173 alin. 7 lit. a, din aceeaşi 
ordonanţă, hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române 
ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun 
a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean coroborate cu prevederile 
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, se 
propune încheierea  unui Acord de asociere cu Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
în vederea organizării unor manifestări ştiinţifice şi alocarea din bugetul local pe anul 2020 a 
sumei de 120.000 lei pentru finanţarea acestor manifestări, ce se bucură atât de participare 
internă, cât și externă, promovând astfel imaginea judeţului Alba, atât în ţară cât și peste hotare. 

Asocierea reprezintă ansamblul acţiunilor pe care le realizează administraţia judeţului cu 
un scop definit, legat de interesele de dezvoltare ale comunităţii pe care acestea o reprezintă, prin 
interacţiune cu persoane fizice sau juridice, principiul de identificare şi realizare a unei astfel de 
asocieri fiind interesul comun, imediat sau de perspectivă mai îndelungată. 



Bugetul total estimativ al manifestărilor științifice este de 465.880 lei, necesar pentru 
cheltuieli cu cazarea invitaților, acordarea de premii în bani și cu realizarea mapelor conferinței 
(pixuri, pliante, mape, consumabile, afișe, materiale promoționale, tipărituri etc.).                                                          

Art. 182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin dispozițiile art. 136 
alin. 3 lit. a, precizează că proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului 
județean 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 unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate în 
vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. 
 Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), art. 182 alin.(1), 
alin. (4) şi art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean Alba va fi 
încheiat un Acord de Asociere între UAT - Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în vederea organizării manifestărilor științifice 
din anul 2020. 
 
 

 
 
      Director executiv,                                                                      Director executiv, 
                     Ioan BODEA                                                                      Marian Florin AITAI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, Sorina Oprean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea schimbării destinaţiei unui bun imobil din spaţiu de învăţământ în 

spaţiu pentru activităţi medicale, pe o perioadă nedeterminată, pentru imobilul situat în 
municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, judeţul Alba, înscris în Inventarul proprietăţii 
publice a Judeţului Alba, asupra căruia a fost constituit dreptul de administrare în favoarea 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 
 
 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna februarie 2020; 
 Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea schimbării 
destinaţiei unui bun imobil din spaţiu de învăţământ în spaţiu pentru activităţi medicale, pe o 
perioadă nedeterminată, pentru imobilul situat în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, 
judeţul Alba, înscris în Inventarul proprietăţii publice a Judeţului Alba, asupra căruia a fost 
constituit dreptul de administrare în favoarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- solicitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia nr. 2526/30 ianuarie 2020, 
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2561/3 februarie 2020 de obţinere a 
Avizului conform al Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru schimbarea destinaţiei imobilului 
situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra nr. 2, pe o perioadă nedeterminată ; 

Luând în considerare prevederile: 
- Avizului Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 10095/13.09.2017 pentru 

schimbarea destinaţiei din spaţiu de învăţământ, în spaţiu pentru activităţi medicale a imobilului 
situat în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra nr. 2, judeţul Alba; 

- Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 106/2015 şi nr. 57/2016 privind includerea 
unui bun imobil în Inventarul proprietăţii publice a Judeţului Alba şi aprobarea constituirii 
dreptului de administrare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, asupra acestuia; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 251/12.12.2019 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „ Reparaţie capitală şi schimbare de 
destinaţie din şcoală postliceală sanitară în secţie de recuperare, medicină fizică, balneologie şi 
extindere ambulator la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba” 

- Contractului de administrare nr. 22467-16100/27.11.2015 între Consiliul Judeţean 
Alba şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- Contractului de administrare nr. 78810/02.10.2015, încheiat între Municipiul Alba 
Iulia şi Şcoala Posliceală Sanitară Alba Iulia. 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f , alin. 5 lit. c,  art. 286 alin.3 şi art. 287 lit. b din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 - art. 112 alin. 6 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- art. 2, art. 5 , art.8  şi art. 9 din Procedura de elaborare a avizului conform pentru 

schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilorm şi unităţilor de învăţământ preuniversitar 
de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia aprobată prin Ordinul ministrului 
educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5819/25 noiembrie 2016;  

- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al 
municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, cu modificările și completările ulterioare;  

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

 
 

HOTĂRÂRE 



Art. 1. Se aprobă schimbarea destinaţiei, din spaţiu de învăţământ în spaţiu pentru 
activităţi medicale, pe o perioadă nedeterminată, pentru bunul imobil situat administrativ în 
municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, judeţul Alba, înscris în Inventarul proprietăţii 
publice a Judeţului Alba, asupra căruia a fost constituit dreptul de administrare în favoarea 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.   

Art. 2. Se solicită Ministerului Educaţiei şi Cercetării emiterea Avizului conform pentru 
schimbarea destinaţiei bunului imobil care face obiectul art. 1, pe o perioadă determinată. 

Art. 3. (1) Schimbarea destinaţiei bunului imobil care face obiectul art. 1 va intra în 
vigoare după emiterea Avizului conform din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.  
                         (2) La data emiterii Avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bunului 
imobil care face obiectul art. 1, Avizul conform nr. 10095/13.09.2017  al Ministerului Educaţiei 
Naţionale îşi încetează aplicabilitatea.  

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi  
Direcţia de dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Alba, vor 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, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Şcolii Postliceale 
Sanitare Alba Iulia, Colegiului Tehnic Dorin Pavel Alba Iulia, Direcţiei juridică şi administraţie 
publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţia de dezvoltare şi bugete din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

             Avizat pentru legalitate 
          PREŞEDINTE,     SECRETAR GENERAL                    

            Ion DUMITREL              VASILE BUMBU 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 24 
Alba Iulia, 4 februarie 2020 
 

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

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

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

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

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

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

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

gestionarea patrimoniului județului 
Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport  
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială 



JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 2807/4 februarie 2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
al proiectului de hotărâre privind privind aprobarea schimbării destinaţiei unui bun 
imobil, situat în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, judeţul Alba, înscris în 

Inventarul proprietăţii publice a Judeţului Alba, asupra căruia a fost constituit dreptul de 
administrare în favoarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, din spaţiu de 

învăţământ în spaţiu pentru activităţi medicale, pe o perioadă nedeterminată 
 
 
 
 

I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează schimbarea destinaţiei, din spaţiu de 

învăţământ în spaţiu pentru activităţi medicale, pe o perioadă nedeterminată, pentru bunul imobil 
situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, judeţul Alba, înscris în 
Inventarul proprietăţii publice a Judeţului Alba, asupra căruia a fost constituit dreptul de 
administrare în favoarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.  

De asemenea, se solicită Ministerului Educaţiei şi Cercetării, emiterea Avizului conform 
pentru schimbarea destinaţiei bunului imobil, pe o perioadă nedeterminată. Schimbarea 
destinaţiei bunului imobil va intra în vigoare după emiterea Avizului conform din partea 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, iar Avizul conform nr. 10095/13.09.2017 al Ministerului 
Educaţiei Naţionale, pe perioadă de 10 ani îşi încetează aplicabilitatea.  

  
II. Descrierea situaţiei actuale 
Prin Hotărârile Consiliului Județean Alba nr. 106/09.06.2015, respectiv nr. 

57/31.03.2016 a fost declarată apartenența la domeniul public al Județului Alba al imobilului 
situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, judeţul Alba și asupra unui 
teren în suprafaţă totală de 913 mp care întregeşte curtea imobilului.  

De asemenea a fost aprobată constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului 
Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea mutării Secţiei de Recuperare Medicină Fizică și 
Balneologie, fiind încheiat în acest sens Contractul de administrare nr. 22467-16100/27.11.2015 
între Consiliul Judeţean Alba şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.  

Consiliul Judeţean Alba a obţinut avizul conform nr. 10095/13.09.2017 al Ministerul 
Educaţiei Naţionale, pentru schimbarea de destinaţie a imobilului din Municipiul Alba Iulia, str. 
Petru Dobra nr. 2, în care a funcționat Școala Postliceală Sanitară Alba Iulia, din spațiu de 
învățământ în spațiu pentru activități medicale, pentru o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea 
prelungirii acestuia. Prin acest Aviz se specifică că „după această perioadă, imobilul va primi 
destinaţia iniţială, şi anume de spaţiu de învăţământ.” 

Şcoala Postliceală Sanitară Alba Iulia funcţionează din 2015 în spaţiul pus la dispoziţie 
de Primăria Alba Iulia pe întreaga perioadă de funcţionare a acestei unităţi de învăţământ, în 
baza Contractului de administrare nr.78810/02.10.2015. 

Întrucât în prezent Secţia de recuperare, medicină fizică şi balneologie asigură servicii 
medicale pentru toţi locuitorii judeţului într-o locaţie improprie, clădire monument–istoric, 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia este în curs să depună cerere de finanţare pentru această 
investiţie la Compania Naţională de Investiţii, iar pentru aceasta este imperios necesar ca 
destinaţia acestui imobil să fie de asistenţă medicală, pe perioadă nedeterminată. 

De asemenea, prin Hotărârea de Consiliu Judeţean Alba  nr. 251/ 12.12.2019 au fost 
aprobaţi indicatorii tehnico-economici pentru acest obiectiv, valoarea investiţiei ridicându-se la 
21.928.317,18 lei, având termen de realizare de 36 luni.  

 
 
 
 



III. Reglementări anterioare 
- Avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 10095/13.09.2017 pentru 

schimbarea destinaţiei din spaţiu de învăţământ, în spaţiu pentru activităţi medicale a imobilului 
situat în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra nr. 2, judeţul Alba; 

- Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 106/2015 şi nr.57/2016 privind includerea 
unui bun imobil în Inventarul proprietăţii publice a Judeţului Alba şi aprobarea constituirii 
dreptului de administrare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, asupra acestuia; 
 
 IV. Baza legală 

  - art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f , alin. 5 lit. c,  art. 286 alin.3 şi art. 287 lit. b din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 - art. 112 alin. 6 din legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- art. 2, art. 5 , art.8  şi art. 9 din Procedura de elaborare a avizului conform pentru 
schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilorm şi unităţilor de învăţământ preuniversitar 
de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia aprobată prin Ordinul ministrului 
educaţiei naţionale şi cecrcetării ştiinţifice nr. 5819/25 noiembrie 2016;  

- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al 
municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, cu modificările și completările ulterioare;  

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

Nu este cazul 
 
VII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Nu este cazul 
 

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

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 
condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 24  din 4 februarie  2020. 

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

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

PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA          APROB 
JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN             Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL          
Nr. 2808/4 februarie 2020 
 

 
Către 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   
Domnului director executiv Ioan BODEA 

 
 

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

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

 
PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea schimbării destinaţiei unui bun imobil, situat în municipiul Alba Iulia, 
str. Petru Dobra, nr. 2, judeţul Alba, înscris în Inventarul proprietăţii publice a Judeţului 

Alba, asupra căruia a fost constituit dreptul de administrare în favoarea Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, din spaţiu de învăţământ în spaţiu pentru activităţi 

medicale, pe o perioadă nedeterminată 
 
 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 7 februarie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 
estimată a avea loc în data de 14 februarie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 24/4 februarie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea schimbării destinaţiei 
unui bun imobil din spaţiu de învăţământ în spaţiu pentru activităţi medicale, pe o perioadă 
nedeterminată, pentru imobilul situat în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, judeţul 
Alba, înscris în Inventarul proprietăţii publice a Judeţului Alba, asupra căruia a fost constituit 
dreptul de administrare în favoarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- solicitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia nr. 2526/30 ianuarie 2020, 
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2561/3 februarie 2020 de obţinere a 
Avizului conform al Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru schimbarea destinaţiei imobilului 
situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra nr. 2, pe o perioadă nedeterminată ; 

 - Avizului Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 10095/13.09.2017 pentru 
schimbarea destinaţiei din spaţiu de învăţământ, în spaţiu pentru activităţi medicale a imobilului 
situat în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra nr. 2, judeţul Alba. 

 Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
 SECRETAR  GENERAL  

VASILE BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 
Nr.   din 05 februarie 2020 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării destinaţiei unui bun imobil, situat în 
municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, judeţul Alba, înscris în Inventarul 
proprietăţii publice a Judeţului Alba, asupra căruia a fost constituit dreptul de 

administrare în favoarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, din spaţiu de 
învăţământ în spaţiu pentru activităţi medicale, pe o perioadă nedeterminată 

 
 

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

Bunul imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, judeţul 
Alba, compus din clădire, edificată în regim P+1E, având suprafaţa construită de 345 mp, 
fundaţii izolate din beton, zidărie din cărămidă, planşee din beton, şarpantă din lemn şi 
învelitoare din ţiglă şi teren aferent ( în suprafaţă totală de 1506 mp, format din suprafaţa de 913 
mp CF 101917 Alba Iulia- fără sarcină de învăţământ şi suprafaţa de 593 mp, înscrisă în în C.F. 
nr. 85718 Alba Iulia, cu nr. cadastral 85718 şi 85718-C1 pe care este amplasata clădirea în care a 
funcţionat Şcoala Postliceală Sanitară Alba Iulia), este proprietate publică a Judeţului Alba, 
conform Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 106/2015 şi nr. 57/2016, urmare a trecerii 
acestor bunuri imobile din proprietatea Municipiului Alba Iulia şi administrarea Consiliului 
Local Alba Iulia în proprietatea Judeţului Alba şi administrarea Consiliului Judeţean Alba, în 
vederea mutării Secţiei de Recuperare Medicină Fizică și Balneologie. În acest sens s-a  încheiat 
contractul de administrare nr. 22467-16100/27.11.2015, între Consiliul Judeţean Alba şi Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. Funcţionarea acestei secţii într-un spaţiu adecvat este o 
necesitate şi o urgenţă majoră pentru a asigura servicii medicale de calitate, în vederea deservirii 
tuturor locuitorilor judetţului Alba.  

Conform prevederilor articolului 112, alin. (6) din legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, 
cu modificările și completările ulterioare, care stipulează că schimbarea destinației bazei 
materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat se poate face de către 
autoritățile administrației publice locale, numai cu avizul conform al Ministerului Educației 
Naţionale, funcționarea Secției de Recuperare Medicină Fizică și Balneologie în noua locație din 
municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, presupune obținerea avizului conform din partea 
Ministerului Educației Naţionale, privind schimbarea destinației din spațiu de învățământ în 
spațiu pentru activități medicale. 

 Consiliul Judeţean Alba, în calitate de proprietar, a obţinut avizul conform nr. 
10095/13.09.2017 al Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru schimbarea de destinaţie a 
imobilului din Municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, în care a funcționat Școala 
Postliceală Sanitară Alba Iulia, din spațiu de învățământ în spațiu pentru activități medicale, 
pentru o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia, în vederea funcționării Secției 
de  Recuperare Medicină Fizică și Balneologie. Avizul specifică  că „după această perioadă, 
imobilul sus-menţionat va primi destinaţia iniţială, şi anume spaţiu de învăţământ”. 

Şcoala Postliceală Sanitară Alba Iulia funcţionează însă din 2015 în incinta Colegiului 
Tehnic Dorin Pavel Alba Iulia, spaţiu proprietate publică a Municipiului Alba Iulia, în baza 
contractului de administrare nr. 78810/02.10.2015, cu termen de valabilitate pe întreaga perioadă 
de funcţionare a unităţii de învăţământ.  

Spaţiul în care a funcţionat Secţia de Recuperare este clădire monument istoric, situată în 
partea vestică a Cetăţii Alba-Carolina, având ca vecinătăţi Catedrala Reîntregirii Neamului, 
Universitatea 1 Decembrie 1918, Muzeul Unirii, Biblioteca Batthaneum, este cuprins în proiectul 
Primăriei Alba Iulia privind restaurarea Cetăţii Alba Carolina, pentru care există PUZ aprobat de 
Ministerul Culturii. 



Astfel, la solicitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, SC Urbis Concept SRL 
Cluj Napoca a întocmit Documentaţia SF Mixt nr.82/2018, prin care se impune extinderea 
clădirii existente prin construirea a încă 2 nivele şi construirea unui corp de clădire nou cu regim 
de înălţime D+P+3etaje , în legătură directă cu corpul existent pe fiecare nivel, realizarea unei 
rezerve de apă potabilă, rampă deşeuri şi staţie pre-epurare ape uzate menajere. 

Valoarea estimată a investiţiei este de 21.928.317,18 lei cu TVA, cu un termen de 
realizare de 36 luni. 

Indicatorii tehnico-economici la acest obiectiv de investiţii a fost aprobat prin Hotărârea 
Consiliului judeţean Alba nr. 251/12.12.2019. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia este în 
curs să depună cerere de finanţare pentru această investiţie la Compania Naţională de Investiţii, 
iar pentru aceasta este imperios necesar ca destinaţia acestui imobil să fie de asistenţă medicală, 
pe perioadă nedeterminată.  

Procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei 
materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile 
necesare acordării acestuia aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cecrcetării 
ştiinţifice nr.5819/25 noiembrie 2016, prevede la art. 5 că „ În situaţii temeinic justificate, 
schimbarea destinaţiei se poate face pe perioadă nedeterminată când imobilul nu mai poate fi 
utilizat în procesul instructiv-educativ şi poate fi alocat unor instituţii publice pentru 
desfăşurarea activităţilor specifice acestora.”, iar la art. 8 „În situaţii temeinic justificate, 
schimbarea destinaţiei imobilelor se face pe perioadă nedeterminată în cazul edificării de către 
autorităţile/instituţiile publice, în condiţiile legii, a unor clădiri care să deservească interesul 
temeinic justificat al comunităţii.” 

De asemenea, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia solicită prin adresa nr. 
2526/30.01.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 2561/03.12.2020, iniţierea 
demersurilor necesare pentru obţinerea Avizului conform din partea Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării pe perioadă nedeterminată pentru acest imobil. 

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. în vedere prevederile art. 173 alin. 1 
lit. c şi  lit. f, alin. 5 lit. c, art. 182 alin.(1) si alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), din Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în urma aprobării schimbării destinaţiei, din 
spaţiu de învăţământ în spaţiu pentru activităţi medicale, pe o perioadă nedeterminată, pentru 
bunul imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, judeţul Alba, 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia va asigura servicii medicale de recuperare, medicină 
fizică şi balneologie de calitate şi siguranţă pentru locuitorii judeţului Alba.    

 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV,               DIRECTOR EXECUTIV, 
       Ioan BODEA                     Marian Florin AITAI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, Andreea Maria Babin 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, 

pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 750G - proprietate publică  
a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul înscris în CF nr. 11 Ocoliş, nr. topo. 36,  

situat administrativ în comuna Ocoliş, sat Ocoliş, nr. 176, judeţul Alba 
 
 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna februarie 2020; 
 Luând în dezbatere: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de 
vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 750G - proprietate publică a UAT - 
Judeţul Alba, cu imobilul înscris în CF nr. 11 Ocoliş, nr. topo. 36, situat administrativ în comuna 
Ocoliş, sat Ocoliş, nr. 176, judeţul Alba; 
  - solicitarea beneficiarului Muntean Ioan, prin mandatar S.C. Ariestop S.R.L. privind 
semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, curţi construcţii, situat în comuna 
Ocoliş, sat Ocoliş, nr. 176, județul Alba care se învecinează la nord cu drumul judeţean DJ 750G 
- proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba 
cu nr. 2956/5 ianuarie 2020; 

- procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 750G - 
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în comuna Ocoliş, sat 
Ocoliş, nr. 176, judeţul Alba; 

 Având în vedere prevederile: 
 - art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 - Legii nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările 

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

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

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

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

 - Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 
funciară aprobat prin Ordinul 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 exprimă acordul cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, 
pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 750G - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu 
imobilul curţi - construcţii în suprafaţă de 1200 mp., intravilan, înscris în CF nr. 11 Ocoliş, nr. 
topo. 36, situat administrativ în comuna Ocoliş, sat Ocoliş, nr. 176, judeţul Alba, solicitat în 
vederea întocmirii documentaţiei tehnice topo - cadastrale pentru obţinerea Titlului de 
proprietate, prezentat în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  



Art. 2. 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. 3. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, domnului Muntean Ioan prin mandatar 
S.C. Ariestop S.R.L., Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcției juridică şi administraţie 
publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției amenajarea teritoriului și urbanism din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
                                              Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL, 
                         Ion DUMITREL                                Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 25 
Alba Iulia, 5 februarie 2020 

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

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

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

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

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

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

Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 
gestionarea patrimoniului județului 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr.  2988/5 februarie 2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului 

verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 750G - proprietate 
publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul înscris în CF nr. 11 Ocoliş, nr. topo. 36, situat 

administrativ în comuna Ocoliş, sat Ocoliş, nr. 176, judeţul Alba 
 
 
 
 

I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează exprimarea acordului de către Consiliul 

Judeţean Alba cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor 
comune asupra imobilului curţi - construcţii, intravilan, situat în comuna Ocoliş, sat Ocoliş nr. 
176, imobil care se învecinează cu drumul judeţean DJ 750G. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 

 Prin adresa înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2956/5 februarie  
2020, domnul Muntean Ioan prin mandatar S.C. Ariestop S.R.L., reprezentat de ing. Nicoară 
Călin-Nicolae în calitate de expert. topograf, transmite spre aprobare Procesul verbal de 
vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 750G - proprietate publică a UAT - 
Judeţul Alba şi imobilului curţi - construcţii, în suprafaţă de 1200 mp., situat în comuna Ocoliş, 
sat Ocoliş, nr. 176, judeţul Alba, în scopul întocmirii documentaţiei tehnice topo - cadastrale în 
vederea obţinerii Titlului de proprietate.  

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, 
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în vederea reglementării situației 
de  carte funciară, expertul topograf convoacă toţi proprietarii din vecinătatea imobilului pentru 
care s-a executat documentaţia cadastrală, pentru identificarea limitei comune dintre vecini şi 
pentru semnarea Procesului-verbal de vecinătate. 

Menţionăm faptul că asupra drumului judeţean DJ 750G, s-a făcut compararea punctelor 
de coordonate, a eventualelor suprapuneri de suprafeţe, în format electronic şi cu refacerea 
documentaţiei dacă există aceste suprapuneri. În urma verificărilor, nu s-a constatat existenţa 
unor suprapuneri de suprafaţă peste DJ 750G, şi nu s-a solicitat executantului refacerea 
documentaţiei. Prin urmare documentaţia tehnică topografică de identificare imobil astfel 
întocmită respectă limitele proprietăţilor, acestea nefiind afectate şi prin urmare se recomandă 
semnarea procesului verbal de vecinătate. 

 
III. Reglementări anterioare 
Nu există 
 

 IV. Baza legală 
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 - Legea nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 - Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 



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

 - Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 
 Nu este cazul 
 
 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 
 
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 
Nu este cazul 
 
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Nu este cazul 
 
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Nu este cazul 
 
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
Expertul topograf ing. Nicoară Călin-Nicolae în calitate de expert topograf, executant al 

măsurătorilor a înaintat documentaţia cadastrală în vederea identificării limitei comune dintre 
vecini şi pentru semnarea Procesului-verbal de vecinătate. 

Specialistul în domeniu din cadrul Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a 
Consiliului Judeţean Alba, domnul inspector de specialitate ing. Mircea Neamţu, a constatat 
faptul că documentaţia cadastrală întocmită respectă limitele proprietăţilor, acestea nefiind 
afectate. 

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

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

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 
condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  25 din 5 februarie 2020. 

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

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

 
 PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 
 
 

 
 
 
 



ROMÂNIA             APROB 
JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL 
Nr.  2989/5 februarie 2020 
 

 
 
 

Către 
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 
 
 

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

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

 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, 

pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 750G - proprietate publică a UAT - Judeţul 
Alba, cu imobilul înscris în CF nr. 11 Ocoliş, nr. topo. 36, situat administrativ în comuna 

Ocoliş, sat Ocoliş, nr. 176, judeţul Alba 
 

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

până în data de 7 februarie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 
estimată a avea loc în data de 14 februarie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 25/5 februarie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 
 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de 
vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 750G - proprietate publică a UAT - 
Judeţul Alba, cu imobilul înscris în CF nr. 11 Ocoliş, nr. topo. 36, situat administrativ în comuna 
Ocoliş, sat Ocoliş, nr. 176, judeţul Alba; 
  - solicitarea beneficiarului Muntean Ioan, prin mandatar S.C. Ariestop S.R.L. privind 
semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, curţi construcţii, situat în comuna 
Ocoliş, sat Ocoliş, nr. 176, județul Alba care se învecinează la nord cu drumul judeţean DJ 750G 
- proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba 
cu nr. 2956/5 ianuarie 2020; 

- procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 750G - 
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în comuna Ocoliş, sat 
Ocoliş, nr. 176, judeţul Alba. 
 Cu deosebită consideraţiune, 

 
 

SECRETAR GENERAL 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
Nr. 3235/6 februarie 2020 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului 

verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 750G- proprietate 
publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul înscris în CF nr. 11 Ocoliş, nr. topo. 36, situat 

administrativ în comuna Ocoliş, sat Ocoliş, nr. 176, judeţul Alba 
 

 Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 2956/05.02.2020, d-l Muntean 
Ioan, prin mandatar S.C. Ariestop S.R.L., transmite spre aprobare procesul verbal de vecinătate 
asupra unui imobil curţi - construcţii, care se învecinează la nord cu DJ 750G în scopul 
întocmirii documentaţiei tehnice topo - cadastrale în vederea obţinerii Titlului de proprietate. 
 Procesul verbal de vecinătate, stabileşte limitele comune dintre DJ 750G: DN 75 - 
Ocoliş, proprietate publică a Judeţului Alba cu imobilul curţi construcţii în suprafaţă de 1200 
mp., intravilan, situat în comuna Ocoliş, sat Ocoliş nr. 176, judeţul Alba. 

Procesul verbal de vecinătate încheiat între proprietarii imobilului şi deţinătorii 
imobilelor învecinate este actul de constatare a situaţiei din teren, prin care se exprimă acordul 
cu privire la identificarea corectă a limitelor comune recunoscute de către aceştia, întocmit de 
S.C. Ariestop S.R.L., reprezentată prin ing. Nicoară Călin-Nicolae, cu prilejul identificării şi 
măsurării imobilului care face obiectul documentaţiei tehnico topografice de identificare imobil. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor 
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, acesta fiind atestat prin Hotărârea Guvernului 
României nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1. Drumul judeţean  DJ 750G a 
fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia 
cu nr. crt. 84. 

În conformitate cu Ordinul nr. 700/2014 cu modificările şi completările ulterioare al 
directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea 
Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în 
vederea reglementării situatiei de  carte funciară, expertul topograf convoacă toţi proprietarii din 
vecinătatea imobilului pentru care s-a executat documentaţia cadastrală. Proprietarii sunt 
convocaţi pentru identificarea limitei comune dintre vecini şi pentru semnarea Procesului-verbal 
de vecinătate. 

În urma verificării documentaţiei depuse, a punctelor de coordonate, a existenţei unor 
posibile suprapuneri cu DJ 750G, care se află în curs de cadastrare, s-a constatat faptul că 
documentaţia tehnică topografică, respectă limitele proprietăţilor, acestea nefiind afectate, drept 
urmare se recomandă semnarea procesului verbal de vecinătate din partea Judeţului Alba. 

Faţă de cele menționate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 

Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate precum şi a 
dispoziţiilor art. 173, alin 1, lit. c din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea 
patrimoniului judeţului, ale art. 173, alin 1, lit. f din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de 
lege, va permite semnarea Procesului verbal de vecinătate pentru întocmirea documentaţiei 
tehnice topo - cadastrale în vederea obţinerii Titlului de proprietate pentru imobilul de mai sus. 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 
 
 

 
Întocmit, Ghilea Florin 





















ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea componenței Autorității Teritoriale  
de Ordine Publică a Județului Alba 

 
 

 Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna februarie 2020; 
 Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind modificarea componenței 
Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; 

- adresa nr. 3096/1/G/SJ/6 februarie 2020 a Instituției Prefectului - Județul Alba. 
Luând în considerare prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 2016 privind validarea 

desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Alba, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 896/10 decembrie 2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în 
condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către domnul Mera Nicolae-
Gheorghe; 

- H.G. nr. 51 din 28 ianuarie 2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în 
condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către doamna Rof Ioana-
Diane. 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. f  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- art. 17-19 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 5, art. 7, art. 8, art. 9 și art. 17 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002. 
 În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

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

HOTĂRÂRE 
 
 

 Art. 1. Validează, în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, 
desemnarea doamnei ROF Ioana-Diane, ca urmare a exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei 
publice de subprefect al judeţului Alba. 
 Art. 2. Componenţa nominală actualizată a Autorităţii Teritorialede Ordine Publică Alba 
este următoarea:  
Președinte:  Simone ALBANI-ROCCHETTI - consilier judeţean 
Membri:  Florin-Constantin DOGARU - comisar șef de poliție, inspector şef al                                                                          
                                                                              Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba 
  Ioan Ilie ILEA   - comisar șef de poliție în rezervă,  
         reprezentant al Corpului Național al 
         Polițiștilor 

Ioana-Diane ROF   - subprefect al județului Alba 
Tudor PONORAN   - consilier judeţean 
Cătălin Răzvan COMŞA  - consilier judeţean 
Dorin Gheorghe SANDEA  - consilier judeţean 
Nicolae LUCA   - consilier judeţean 



Gheorghe FENEȘER  - consilier județean 
Mihai Horea BĂRDAȘ  - reprezentant al comunității 
Gheorghe Ioan IVINIȘ  - reprezentant al comunității 
Traian Nicolae URSALEȘ  - reprezentant al comunității 
Marius-Claudiu GIUREA  - inspector șef, şef al Inspectoratului              
                                                             Județean de Jandarmi „Avram Iancu” Alba 
Adrian Marius GUIA  - inspector șef, şef al Inspectoratului pentru  
       Situații de Urgență  „Unirea” al Județului  
       Alba 
Daniel Ioan ILCU   - director executiv, Direcţia Poliția Locală  
       Alba Iulia. 

Art. 3. Prevederile art. 2-6 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 
septembrie 2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de 
Ordine Publică a Județului Alba, cu modificările și completările ulterioare, rămân în vigoare. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Autorității 
Teritoriale de Ordine Publică Alba, doamnei Ioana-Diane ROF, Direcţiei juridică și administraţie 
publică, Direcției dezvoltare și bugete şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
                                                Avizat pentru legalitate 

 PREŞEDINTE,              SECRETAR GENERAL, 
Ion DUMITREL                                       Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Înregistrat cu nr. 26 
Alba Iulia, 5 februarie 2020 
 
 

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

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

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

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către Comisia de specialitate nr. 3 Administrație 
publică locală, juridică și ordine publică. 
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JUDEŢUL ALBA 
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REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind modificarea componenței 
Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba 

 
 

   I. Expunere de motive 
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este organism cu rol consultativ, fără 

personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează pe lângă fiecare consiliu judeţean şi îşi 
desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Române. 

Scopul principal al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică constă în asigurarea bunei 
desfăşurări şi sporirii eficienței serviciului poliţienesc din județul (unitatea administrativ-
teritorială) în care funcţionează. 

Mandatul membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică este valabil până la 
următoarele alegeri locale pentru consiliul judeţean, urmând ca după alegerile locale să fie 
desemnată o altăcomponență pentru o perioadă de 4 ani. 

Desemnarea nominală a membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică este validată de 
consiliul judeţean, conform art. 17 alin. 3 din Legea nr. 218/2002. 

Având în vedere faptul că, de la data adoptării Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
168/29 septembrie 2016, prin carea fost validată desemnarea nominală a membrilor Autorității 
Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba, au survenit modificări în ce privește conducerea 
operativă a unor instituții publice, se impune modificarea acestei hotărâri, respectiv modificărea 
componenţei Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba.  
 

   II. Descrierea situaţiei actuale 
Prin H.G. nr. 896/10 decembrie 2019 a fost dispusă încetarea exercitării, cu caracter 

temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către domnul 
Mera Nicolae-Gheorghe, iar prin H.G. nr. 51/28 ianuarie 2020 a fost dispusă măsura exercitării, 
cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către 
doamna Rof Ioana-Diane. 

În aceste condiții, pentru desfășurarea activității Autorității Teritoriale de Ordine Publică 
a Județului Alba în condiții de deplină legalitate și pentru a nu fi afectat cvorumul necesar pentru 
desfășurarea ședințelor, este imperios necesar a fi efectuată modificarea acestei hotărâri, 
respectiv modificarea componenţei acestei autorități.  

 
III. Reglementări anterioare 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 168 din 29 septembrie 2019 privind privind 
validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a 
Județului Alba; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 202 din 27 octombrie 2016 privind modificarea 
componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.  34 din 26 ianuarie 2017 privind modificarea 
componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; 

-  

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.  66 din 16 martie 2017 privind constatarea 
încetării calității de membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Alba a 
domnului consilier județean Feneșer Gheorghe; 

- H.G. nr. 120/16 martie 2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin 
detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către 
domnul Zinca Marius; 

-  

http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/01/H342017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/01/H342017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/03/H662017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/03/H662017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/03/H662017.pdf


- H.G. nr. 121/16 martie 2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în 
condițiile legii, afuncției publice de subprefect al județului Alba de către doamna Popescu 
Monica; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.  116 din 14 aprilie 2017 cu privire la revocarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.  66/16 martie 2017 privind constatarea încetării 
calității de membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Alba a 
domnului consilier județean Feneșer Gheorghe și modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Alba nr.  nr. 67 din 16 martie 2017 privind constatarea încetării calității de 
membru în comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Alba ale consilierilor județeni 
Feneșer Gheorghe și Uțiu Ioan; 

-  

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.  120 din 14 aprilie 2017 privind modificarea 
componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; -  

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 149 din 24 mai 2017 privind modificarea 
componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; -  

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 269 din 24 august 2017 privind modificarea 
componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; -  

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 330 din 19 octombrie 2017 privind modificarea 
componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; -  

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 363 din 14 decembrie 2017 cu privire la 
modificarea componenței nominale a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean 
Alba; 

-  

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 121 din 26 aprilie 2018 cu privire la constatarea 
încetării calității de membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Alba a 
domnului consilier județean Florea Ioan; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 131 din 31 mai 2018 privind modificarea 
componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Alba; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 205 din 26 iulie 2018 privind modificarea 
componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Alba; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 287 din 25 octombrie 2018 privind modificarea 
componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 321 din 13 decembrie 2018 privind modificarea 
componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba; 

- H.G. nr. 650/9 septembrie 2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin 
detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către 
doamna Popescu Monica; 

- H.G. nr. 657/9 septembrie 2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în 
condițiile legii, afuncției publice de subprefect al județului Alba de către domnul Mera 
Nicolae-Gheorghe; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 198 din 26 septembrie 2019 privind modificarea 
componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba; 

- H.G. nr. 883/10 decembrie 2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile 
legii, a funcției publice de prefect al județului Alba de către domnul Albu Nicolae; 

- H.G. nr. 896/10 decembrie 2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în 
condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către domnul Mera 
Nicolae-Gheorghe; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 17 din 23 ianuarie 2020 privind modificarea 
componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba; 

- H.G. nr. 51 din 28 ianuarie 2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile 
legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către doamna Rof Ioana-Diane. 

 
IV. Baza legală 
- art. 173 alin. 1 lit. f  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- art. 17-19 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 5, art. 7, art. 8, art. 9 și art. 17 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002. 

http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/04/H1162017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/04/H1162017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/04/H1162017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/04/H1162017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/04/H1162017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/04/H1162017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/04/H1162017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/04/H1202017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/04/H1202017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/05/H1492017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/05/H1492017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/08/H2692017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/08/H2692017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/10/H3302017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/10/H3302017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/12/H3632017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/12/H3632017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/12/H3632017.pdf


- H.G. nr. 896/10 decembrie 2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în 
condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către domnul Mera 
Nicolae-Gheorghe; 

- H.G. nr. 51 din 28 ianuarie 2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile 
legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către doamna Rof Ioana-Diane. 
 
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 
 Nu este cazul 
 
 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 
 
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 
Nu este cazul 
 
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Încadrare în prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92 din 12 aprilie 2019 

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

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

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

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 
condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 26 din 5 februarie 2020. 

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

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

 
PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA                                 APROB, 
JUDEŢUL ALBA                                      PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN                         Ion DUMITREL 
SECRETAR  GENERAL                                                                                     
Nr.  2992/5 februarie 2020 
 

 
 
 
 

Către 
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

Doamnei Liliana NEGRUŢ – director executiv 
 
 

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

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind modificarea componenței Autorității Teritoriale  

de Ordine Publică a Județului Alba 
 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 7 februarie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 
estimate a avea loc în data de 14 februarie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 26 din 5 februarie 2020.şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind modificarea componenței 
Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; 

- adresa nr. 3096/1/G/SJ/6 februarie 2020 a Instituției Prefectului - Județul Alba. 
 Cu deosebită consideraţiune, 

  
 

SECRETAR GENERAL 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
COMPARTIMENT ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
Nr.  3009/6 februarie 2020 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței  
Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba 

 
La nivelul fiecărui judeţ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, se organizează şi funcţionează Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, organism cu 
rol consultativ, a cărui activitate se desfăşoară în interesul comunităţii. 

Prin activitatea sa, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică asigură reprezentarea şi 
promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate 
publică. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este organism cu rol consultativ, fără 
personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează pe lângă fiecare consiliu judeţean şi care 
îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Române şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002, în scopul asigurării bunei 
desfăşurări şi sporirii eficienței serviciului poliţienesc din unitatea administrativ-teritorială în 
care funcţionează. 

Componența Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică este stabilită conform art. 17 alin. 
2 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, astfel: şeful inspectoratului de poliţie judeţean, un 
reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor, subprefectul judeţului, 6 consilieri desemnaţi de 
consiliul judeţean, 3 reprezentanţi ai comunităţii desemnaţi de preşedintele consiliului judeţean, 
şeful inspectoratului judeţean de jandarmi, şeful inspectoratului pentru situaţii de urgenţă 
judeţean şi şeful poliţiei locale din municipiul reşedinţă de judeţ.  

Mandatul membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică este valabil până la 
următoarele alegeri locale pentru Consiliul Județean Alba. La solicitarea Comitetului de 
organizare al Autorității teritoriale de ordine publică, Consiliul Județean Alba a procedat la 
desemnarea unui număr de 6 consilieri județeni, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 
145/25 august 2016 privind nominalizarea consilierilor județeni care vor face parte din 
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Alba. 

Au fost nominalizați prin această hotărâre să facă parte din Autoritatea Teritorială de 
Ordine Publică a Județului Alba următorii consilieri județeni: domnul Tudor PONORAN-
Partidul Național Liberal, domnul Claudiu Vasile RĂCUCI-Partidul Național Liberal, domnul 
Dumitru FULEA-Partidul Național Liberal, domnul Ioan FLOREA–Partidul Social Democrat, 
domnul Dorin Gheorghe SANDEA –Partidul Social Democrat şi domnul Gheorghe FENEȘER–
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților. 

Desemnarea nominală a membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică este validată de 
consiliul judeţean, conform art. 17 alin. (3) din Legea nr. 218/2002. 

În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 2016, a fost 
validată desemnarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului 
Alba, în următoarea componență: Președinte, Dumitru FULEA-consilier judeţean; Membri: 
Mihai RUS-comisar șef de poliție, împuternicit la comanda Inspectoratului de Poliție al Județului 
Alba, Ioan Ilie ILEA-comisar șef de poliție în rezervă, reprezentant al Corpului Național al 
Polițiștilor, Tudor PONORAN-consilier judeţean, Claudiu Vasile RĂCUCI-consilier judeţean, 
Ioan FLOREA-consilier judeţean, Dorin Gheorghe SANDEA-consilier judeţean, Gheorghe 
FENEȘER-consilier judeţean, Mihai Horea BĂRDAȘ-reprezentant al comunității, Gheorghe 
Ioan IVINIȘ-reprezentant al comunității, Traian Nicolae URSALEȘ-reprezentant al comunității, 
Felician ITU-inspector șef, Inspectoratul Județean de Jandarmi „Avram Iancu” Alba, Dorel 
SOFICA-inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea”al Județului Alba, Ioan 
VODĂ-șef serviciu, Poliția locală Alba Iulia. 



Ulterior adoptării Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 2016, prin 
care a fost validată desemnarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a 
Județului Alba, au survenit modificări ale componenţei acestei autorităţi, prin încetarea calităţii 
de membru, ca urmare a modificării conducerii operative a unor instituții publice, ca urmare a 
încetării exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de 
subprefect al județului Alba sau ca urmare a încetării de drept, înainte de expirarea duratei 
normale a mandatului de consilier judeţean ori ocupării funcţiei de vicepreşedinte al Consiliului 
Judeţean Alba.  

Prin adoptarea H.G. nr. 883/10 decembrie 2019 a fost dispusă măsura exercitării, cu 
caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Alba de către 
domnul ALBU Nicolae, iar prin H.G. nr. 896/10 decembrie 2019 a fost dispusă încetarea 
exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului 
Alba de către domnul MERA Nicolae-Gheorghe, amândoi fiind membri Autorității Teritoriale de 
Ordine Publică a Județului Alba. 

Ultimul act administrativ privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de 
Ordine Publică Alba a fost Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 17 din 23 ianuarie 2020, 
care a stabilit componenţa actuală a acestei autorităţi, după cum urmează: Președinte, Simone 
ALBANI-ROCCHETTI-consilier judeţean; Membri: Florin-Constantin DOGARU-comisar șef 
de poliție, şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, Ioan Ilie ILEA-comisar șef de poliție în 
rezervă, reprezentant al Corpului Național al Polițiștilor, Tudor PONORAN-consilier judeţean, 
Cătălin Răzvan COMŞA-consilier judeţean, Dorin Gheorghe SANDEA-consilier judeţean, 
Nicolae LUCA-consilier judeţean, Gheorghe FENEȘER-consilier județean, Mihai Horea 
BĂRDAȘ-reprezentant al comunității, Gheorghe Ioan IVINIȘ-reprezentant al comunității, Traian 
Nicolae URSALEȘ-reprezentant al comunității, Marius-Claudiu GIUREA-inspector șef, şef al 
Inspectoratului Județean de Jandarmi „Avram Iancu” Alba, Adrian Marius GUIA- inspector șef, 
şef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba şi Daniel Ioan ILCU-
director executiv, Direcţia Poliția Locală Alba Iulia - deci fără subprefectul judeţului Alba.  

Domnul consilier judeţean Cătălin Răzvan COMŞA a fost validat în locul domnului 
ALBU Nicolae, în prezent Prefectul judeţului Alba, fost membru ATOP având funcţia de 
Secretar al Comisiei nr. 1 ATOP Alba - Comisia de coordonare situații de urgență și pentru 
petiții. 

Domnul fost subprefect Mera Nicolae-Gheorghe a fost Preşedintele Comisiei nr. 2 ATOP 
Alba - Comisia de planificare stabilire și evaluare a indicatorilor de performanță minimali, 
constituită potrivit art. 15 din H.G. nr. 787 din 25 iulie 2002 privind aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică. 

Prin adoptarea H.G. nr. 51 din 28 ianuarie 2020, a fost dispusă măsura exercitării, cu 
caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către 
doamna Rof Ioana-Diana. 

În aceste condiții, pentru desfășurarea activității Autorității Teritoriale de Ordine Publică a 
Județului Alba în condiții de deplină legalitate și pentru a nu fi afectat cvorumul necesar pentru 
desfășurarea ședințelor, se impune a fi efectuată modificarea componenţei acestei autorități, în 
sensul validării doamnei ROF Ioana-Diana, în calitate de membru al Autorității Teritoriale de 
Ordine Publică a Județului Alba, care va ocupa locul domnului fost subprefect Mera Nicolae-
Gheorghe, restul structurii ATOP Alba rămânând identică cu cea aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 17 din 23 ianuarie 2020.  

Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 
Raport de specialitate, considerăm a fi oportună și legală inițierea și aprobarea proiectului de 
hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului 
Alba, în forma prezentată de inițiator. 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Liliana NEGRUŢ 
 
 
 

Întocmit, 
Viorel LUCULESCU 

Comp. Administraţie Publică 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

 
PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei cadastrale de  apartamentare imobil 
 situat administrativ în orașul Cugir, str. Victoriei, nr. 9, județul Alba  

 
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă extraordinară în luna februarie  2020; 
Luând în dezbatere: 
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

cadastrale de apartamentare imobil situat administrativ în orașul Cugir, str. Victoriei, nr. 9, 
județul Alba; 

- raportul nr. 3026 din 6  februarie  2020 al Comisiei de inventariere a bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al Județului Alba;   

Luând în considerare: 
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 207/2010 privind însuşirea documentaţiei 

cadastrale de dezmembrare a imobilului situat administrativ în oraşul Cugir, str. Victoriei nr. 9, 
judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70270 Cugir, identificat cu nr. top.4503/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 
în suprafaţă totală de 62.816 mp. 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba  nr. 109/2014 privind modificarea sau abrogarea 
unor Hotărâri ale Consiliului Judeţean Alba referitoare la unele bunuri cuprinse în Inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba. 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 105/2018 privind aprobarea documentației 
cadastrale de dezlipire a imobilului înscris in CF nr. 71740 Cugir, situat administrativ în orașul 
Cugir, str. Victoriei nr. 9 jud. Alba proprietate publică a jud. Alba. 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 141 din 31.05.2018  privind modificarea 
HCJ nr. 105/2018, privind aprobarea documentației cadastrale de dezlipire a imobilului înscris 
în CF nr. 71740 Cugir, situat administrativ în orașul Cugir str. Victoriei nr. 9, jud. Alba - 
proprietate publica a jud. Alba. 

Luând în considerare referatul de admitere a cererii cu nr. 62558/10 decembrie 2019 
emis de  Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba Iulia;   

Având în vedere prevederile: 
 - art. 173 alin. 1 lit. c, art. 286  alin. 1, art. 286  alin. 3, art. 287 lit. b, art. 289 și art. 297 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările 

ulterioare; 
- art. 26 alin. 8  din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 907 şi art. 908 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- art. 221 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi 

carte funciară aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările şi completările ulterioare; 

- anexa nr. 1, poz. cu nr. crt. 14 din H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului 
public al județului Alba, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Alba,  cu 
modificările și completările ulterioare; 

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

 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia cadastrală  de  apartamentare  imobil  situat administrativ 
în orașul Cugir, str. Victoriei, nr. 9, județul Alba cu nr. cad. 75597-C1, conform anexei - parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 



 Art. 2. Se aprobă dezmembrarea în două loturi a imobilului identificat la art. 1. după cum 
urmează: 

a.) Lotul nr. 1 - Nr. cad. 75597-C1-U1, în suprafaţă totală construită de 166,85 mp, cu 
suprafață utilă de 136,5 mp. 

 b.) Lotul nr. 2 - Nr. cad. 75597-C1-U2, în suprafaţă utilă de 2392,73 mp. 
Art. 3. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Alba să semneze declarația 

îndreptării erori materiale dată în formă autentică notarială a bunului imobil identificat la art. 1. 
Art. 4. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia îndreptarea 

erori materiale înscrise în Cartea Funciară nr. 75597-C1 Cugir după cum urmează: 
a.)  nr. cad. 75597-C1-U1 - drept de proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba ca 

bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba. 
b.)  nr. cad. 75597-C1-U2  - drept de proprietate în favoarea UAT - Orașul Cugir ca 

bun aparţinând domeniului public al Orașului Cugir. 
Art. 5. 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. 6.  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, 
Consiliului Local al Orașului Cugir, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției 
gestionarea patrimoniului, Direcției amenajarea teritoriului și urbanism şi Direcţiei dezvoltare şi 
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.  
                 

                                             Avizat pentru legalitate 
     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL 

                         Ion DUMITREL                               Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 27 
Alba Iulia, 6 februarie 2020 
 

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

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

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

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

Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba  

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

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea 
teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 3054/6 februarie 2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei cadastrale de   

apartamentare imobil  situat administrativ în orașul Cugir,  
str. Victoriei, nr. 9, județul Alba 

  
 

I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea documentaţiei cadastrale de  

apartamentare imobil  situat administrativ în orașul Cugir, str. Victoriei, nr. 9, județul Alba 
precum și îndreptarea erori materiale înscrise în CF nr. 75597-C1 Cugir 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Conform poz. cu nr. crt. 14 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

judeţului Alba, aprobat prin anexa nr. 1 a H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public 
al județului Alba, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Alba,  cu 
modificările și completările ulterioare, UAT - Judeţul Alba are în proprietate ca bun aparținând 
domeniului public „Imobilul situat administrativ în oraşul Cugir, str. Victoriei, nr. 9. Compus din 
construcţie extindere şi două încăperi de la parterul clădirii „Sediu P+3” a fostului Centru de 
Plasament Cugir. Suprafaţă totală construită de 166,85 mp.” 

 Conform poz. cu nr. crt. 313 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Orașului Cugir, aprobat prin anexa nr. 9 din H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului 
public al județului Alba, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Alba  cu 
modificările și completările ulterioare,  orașul Cugir are în proprietate ca bun aparținând 
domeniului public toate celelalte imobile și terenul aferent a bunului situat administrativ în 
oraşul Cugir, str. Victoriei, nr. 9. Suprafaţă totală construită de 4553 mp. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 207/2010 imobilul situat administrativ în 
oraşul Cugir, str. Victoriei nr. 9, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70270 Cugir, identificat cu nr. 
top. 4503/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, în suprafaţă totală de 62.816 mp. a fost dezmembrat în două 
loturi: Lotul nr. 1 – alei şi zone verzi, în suprafaţă de 56.168 mp, identificat cu nr. top. Nou 
4503/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 și Lotul nr. 2 – curţi-construcţii, în suprafaţă de 6.648 mp, 
identificat cu nr. top. Nou 4503/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, cu patru construcţii: Clădire sediu, 
Cantina, Spălătorie şi Pivniţă. Lotul 2 fiind cuprins în domeniul public al Județului Alba.  

Conform Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 109/2014 privind modificarea sau 
abrogarea unor Hotărâri ale Consiliului Judeţean Alba referitoare la unele bunuri cuprinse în 
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, poziția cu nr. 14 din 
Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba  a rămas neschimbată. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 105/2018 lotul 2, în suprafață de 6648 mp., 
al imobilului înscris in CF nr. 71740 Cugir, situat administrativ în orașul Cugir, str. Victoriei nr. 
9, județul Alba a fost dezmembrat în două loturi respective Lotul nr. 1 în suprafaţă de 4261 mp., 
nr. top. 4503/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2/1,  categoria  de folosință curţi construcţii şi construcţia 
C1, având ca proprietar UAT - Judeţul Alba - Domeniul  public,  în cotă de 1/1 părţi și Lotul nr. 
2 în suprafaţă de 2387 mp., nr. top. 4503/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2/2, categoria  de folosință curţi 
construcţii şi construcţiile  C2, C3, C4, având ca proprietar UAT - Judeţul Alba - Domeniul 
public, în cotă de 1/1 părţi, iar în urma emiterii de către Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Alba a referatului de admitere dezmembrare imobil nr. 19122/10 mai 2018, înregistrat 
la registratura Consiliului Județean Alba cu nr.  10329/23 mai 2018, prin Hotărârea Consiliului 
Județean Alba nr. 141 din 31.05.2018 a fost modificată HCJ nr. 105/2018, privind aprobarea 
documentației cadastrale de dezlipire a imobilului înscris în CF nr. 71740 Cugir, situat 
administrativ în orașul Cugir str. Victoriei nr. 9, jud. Alba - proprietate publica a jud. Alba. 



În baza documentației cadastrale de  apartamentare imobilul  situat administrativ în orașul 
Cugir, str. Victoriei, nr. 9, județul Alba Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba Iulia 
prin Referatul de admitere a cereri cu nr. 62558/10.12.2019 imobilul, înscris în CF 75597 – C1, 
situat administrativ în orașul Cugir str. Victoriei nr. 9, județul Alba - proprietate publica a UAT -
Județul Alba a fost dezmembrat în două loturi, respectiv Lotul 1 cu nr. cad. 75597-C1-U1, în 
suprafaţă totală construită de 166,85 mp, cu suprafață utilă de 136,5 mp. și  Lotul 2 cu nr. cad. 
75597-C1-U2, în suprafaţă utilă de 2392,73 mp. 

Pentru reglementarea situației juridice în concordanță cu realitatea din teren se impune 
aprobarea unei hotărâri prin care să se îndrepte eroarea materiale înscrisă în Cartea Funciară nr. 
75597-C1 Cugir după cum urmează, în sensul prezentat în proiectul de hotărâre. 

 
III. Reglementări anterioare 
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 207/2010 privind însuşirea documentaţiei 

cadastrale de dezmembrare a imobilului situat administrativ în oraşul Cugir, str. Victoriei nr. 9, 
judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70270 Cugir, identificat cu nr. top.4503/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 
în suprafaţă totală de 62.816 mp. 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba  nr. 109/2014 privind modificarea sau abrogarea 
unor Hotărâri ale Consiliului Judeţean Alba referitoare la unele bunuri cuprinse în Inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba. 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 105/2018 privind aprobarea documentației 
cadastrale de dezlipire a imobilului înscris in CF nr. 71740 Cugir, situat administrativ în orașul 
Cugir, str. Victoriei nr. 9 jud. Alba proprietate publică a jud. Alba. 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 141 din 31.05.2018  privind modificarea 
HCJ nr. 105/2018, privind aprobarea documentației cadastrale de dezlipire a imobilului înscris 
în CF nr. 71740 Cugir, situat administrativ în orașul Cugir str. Victoriei nr. 9, jud. Alba - 
proprietate publica a jud. Alba. 

- raportul nr. 3026 din 4  februarie  2020 al Comisiei de inventariere a bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al Județului Alba. 

 
 IV. Baza legală 

- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 286  alin. 1, art. 286  alin. 3, art. 287 lit. b, art. 289 și art. 297 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- art. 907 şi art. 908 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- art. 26 alin. 8  din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 221 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi 
carte funciară aprobat prin Ordin președintelui ANCPI nr. 700/2014 cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- anexa nr. 1, poz. cu nr. crt. 14 din HGR nr. 974/2002 privind atestarea domeniului 
public al județului Alba, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Alba  cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările 
ulterioare; 

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

Europene 
 Nu este cazul 
 
 VI. Avize necesare 

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



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

funcţionale preconizate 
Nu este cazul 
 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 
condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  27  din 6februarie 2020. 

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

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

 
 

 PREŞEDINTE, 
ION DUMITREL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA             APROB 
JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL 
Nr. 3055/6 februarie 2020 
 

 
 
 

Către 
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 
 
 
 

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

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

 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentaţiei cadastrale de  apartamentare imobil   
situat administrativ în orașul Cugir, str. Victoriei, nr. 9, județul Alba 

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

până în data de 7 februarie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 
estimată a avea loc în data de 14 februarie  2020. 

Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 27/5 februarie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente:  

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
cadastrale de apartamentare imobil situat administrativ în orașul Cugir, str. Victoriei, nr. 9, 
județul Alba; 

- referatul de admitere a cereri cu nr. 62558/10 decembrie 2019 emis de  Biroul de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba Iulia;   

- raportul nr. 3026 din 4  februarie  2020 al Comisiei de inventariere a bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al Județului Alba. 

 Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN   
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI  
Nr. 3222/7 februarie 2020 

 
RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de  apartamentare 
imobil situat administrativ în orașul Cugir, str. Victoriei, nr. 9, județul Alba 

 
  
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea documentaţiei cadastrale de  

apartamentare imobil  situat administrativ în orașul Cugir, str. Victoriei, nr. 9, județul Alba 
precum și îndreptarea erori materiale înscrise în CF nr. 75597-C1 Cugir. 

Conform poz. cu nr. crt. 14 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
judeţului Alba, aprobat prin anexa nr. 1 din Hotărârea Guvernului  nr. 974/2002 privind atestarea 
domeniului public al județului Alba, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul 
Alba  cu modificările și completările ulterioare, Judeţul Alba are în proprietate ca bun aparținând 
domeniului public „Imobil situat administrativ în oraşul Cugir, str. Victoriei, nr. 9. Compus din 
construcţie extindere şi două încăperi de la parterul clădirii “Sediu P+3” a fostului Centru de 
Plasament Cugir. Suprafaţă totală construită de 166,85 mp.” 

 Conform poz. cu nr. crt. 313 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Orașului Cugir, aprobat prin anexa nr. 9 din Hotărârea Guvernului  nr. 974/2002 privind 
atestarea domeniului public al județului Alba, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor 
din județul Alba  cu modificările și completările ulterioare,  orașul Cugir are în proprietate ca 
bun aparținând domeniului public toate celelalte imobile și terenul aferent a bunului situat 
administrativ în oraşul Cugir, str. Victoriei, nr. 9. Suprafaţă totală construită de 4553 mp. 

Prin Hotărâre Consiliului Județean Alba nr. 207/2010 imobilului situat administrativ în 
oraşul Cugir, str. Victoriei nr. 9, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70270 Cugir, identificat cu nr. 
top.4503/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, în suprafaţă totală de 62.816 mp. a fost dezmembrat în două 
loturi. Lotul nr. 1 – alei şi zone verzi, în suprafaţă de 56.168 mp, identificat cu nr. top. Nou 
4503/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 și Lotul nr. 2 – curţi-construcţii, în suprafaţă de 6.648 mp, 
identificat cu nr. top. Nou 4503/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, cu patru construcţii: Clădire sediu, 
Cantina, Spălătorie şi Pivniţă. Lotul 2 fiind cuprins în domeniul public al Județului Alba.  

Conform Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 109/2014 privind modificarea sau 
abrogarea unor Hotărâri ale Consiliului Judeţean Alba referitoare la unele bunuri cuprinse în 
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, poziția cu nr. 14 din 
Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba  a rămas neschimbată. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 105/2018 lotul 2, în suprafață de 6648 mp., 
al imobilului înscris in CF nr. 71740 Cugir, situat administrativ în orașul Cugir, str. Victoriei nr. 
9 jud. Alba din Hotărâre Consiliului Județean Alba nr. 207/2010 a fost dezmembrat în două 
loturi respective Lotul nr. 1 în suprafaţă de 4261 mp., nr. top. 4503/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2/1,  
categoria  de folosință curţi construcţii şi construcţia C1, având ca proprietar Judeţul Alba - 
Domeniul  public,  în cotă de 1/1 părţi și Lotul nr. 2 în suprafaţă de 2387 mp., nr. top. 
4503/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2/2, categoria  de folosință curţi construcţii şi construcţiile  C2, C3, 
C4, având ca proprietar Judeţul Alba - Domeniul public, în cotă de 1/1 părţi, iar în urma emiteri 
de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba a referatul de admitere dezmembrare 
imobil nr. 19122/10 mai 2018, înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba cu nr.  
10329/23 mai 2018, prin Hotărâre Consiliului Județean Alba nr. 141 din 31.05.2018 a fost 
modificată HCJ nr. 105/2018, privind aprobarea documentației cadastrale de dezlipire a 
imobilului înscris în CF nr. 71740 Cugir, situat administrativ în orașul Cugir str. Victoriei nr. 9, 
jud. Alba - proprietate publica a jud. Alba. 

În baza documentației cadastrale de  apartamentare imobil  situat administrativ în orașul 
Cugir, str. Victoriei, nr. 9, județul Alba Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba Iulia 
prin Referatul de admitere a cereri cu nr. 62558/10.12.2019 imobilul, înscris în CF 75597 – C1, 
situat administrativ în orașul Cugir str. Victoriei nr. 9, jud. Alba - proprietate publica a jud. Alba 
a fost dezmembrat în două loturi, respectiv Lotul 1 cu nr. cad. 75597-C1-U1, în suprafaţă totală 



construită de 166,85 mp, cu suprafață utilă de 136,5 mp. și  Lotul 2 cu nr. cad. 75597-C1-U2, în 
suprafaţă utilă de 2392,73 mp. 

Pentru reglementarea situației juridice în concordanță cu realitatea din teren se impune 
aprobarea unei hotărâri prin care să se îndrepte eroarea materiale înscrisă în Cartea Funciară nr. 
75597-C1 Cugir după cum urmează, în sensul prezentat în proiectul de hotărâre. 

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin. 1 lit. c, art. 286  alin. 1, art. 
286  alin. 3, art. 287 lit. b, art. 289 și art. 297 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ,  prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean Alba 
va permite îndreptarea erori materiale înscrisă în Cartea Funciară nr. 75597-C1 Cugir . 

 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
Ioan BODEA 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Întocmit, Radu Octavian NEAG 
 



 



 



 
 
 
 



 
 



 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 


