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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin 
Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea organizării 
activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi), 

„Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) 
 
 
 

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

 - referatul de aprobare a proiectului  privind aprobarea încheierii Protocolului de 
colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul 
județean de baschet” (liceu băieţi), „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) 

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 Şcolar Judeţean Alba, în vederea organizării 
activităţilor din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi), 
„Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) conform anexei - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 
 Art. 2. Se alocă suma de 20000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă care va fi 
prevăzută și aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2020), pentru desfășurarea 
activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi), 
„Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) . 
 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 
Școlar Judeţean Alba, Direcției juridică și 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. 28 
Alba Iulia,  6 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. 28 din 6 februarie 2020  

 
 ROMÂNIA                                                       INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ALBA                                                                NR__________din_______________           ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA           JUDEȚUL ALBA       
CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA                                               Nr. ______din_______  
Nr. _________  din_____________ 

 
 

PROTOCOL DE COLABORARE 
  
 Inspectoratul Școlar Județean Alba este serviciu public deconcentrat al Ministerului 
Educației Naţionale, fiind organizat la nivelul județului și acționează pentru realizarea 
obiectivelor sistemului de învățământ, prevăzute de Legea nr. 1/2011 a educației naționale, în 
domeniul învățământului preuniversitar. 
 Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, își propune să susțină organizarea activităților 
și a festivităților de premiere din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu 
băieţi şi fete), și a „Campionatului județean de volei” (liceu băieţi şi fete) . 

În temeiul Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 
5530/2011 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a 
inspectoratelor şcolare, a Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, a Legii nr. 69/2000 care 
reglementează organizarea și funcționarea sistemului național de educație fizică și sport şi a 
Strategiei de Dezvoltare a Sportului în România - perioada 2016 -2032  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. 
 

PĂRȚILE 
1. 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 Ion 
DUMITREL, în calitate de Preşedinte, pe de o parte,  

și  
2. Inspectoratul Școlar Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, strada 

Gabriel Bethlen,  nr. 7, judeţul Alba, CUI 4562648, reprezentat legal prin prof. Cornel SANDU, 
în calitate de Inspector Școlar General, pe de altă parte,  

convin următoarele: 
  

ARTICOLUL 1 -  OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 
 (1) Obiectul Protocolului de colaborare îl constituie  organizarea în anul 2020, împreună 
cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în unitățile școlare participante din Județul Alba, a 
competițiilor adresate elevilor, pentru următoarele ramuri sportive: 
 - volei, secțiunea liceu, categoria feminin/masculin, conform Regulamentului cuprins în 
anexă; 
 - baschet, secțiunea liceu, categoria masculin, conform Regulamentului cuprins în anexă;  
(2) Prezentul protocol de colaborare stabileşte cadrul de colaborare între parteneri în vederea 
îndeplinirii scopurilor prezentului protocol de colaborare. Activităţile și contribuția fiecărei părți 
sunt definite în prezentul protocol de colaborare. 
 

ARTICOLUL 2 -  SCOPUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 
Prezentul protocol de colaborare are ca scopuri: 

  promovarea sportului de masă ca activitate educativ-recreativă în rândul elevilor din 
Județul Alba; 
  promovarea spiritului competițional și de echipă; 
  implicarea elevilor în competiții sportive de masă, în scopul lărgirii bazei de selecţie 
pentru sportul de performanţă; 
  promovarea sportului ca stil de viață sănătos ca și alternativă la petrecerea timpului 
liber; 
  promovarea Județului Alba la nivel național, prin participarea echipelor câștigătoare la 
etapele naționale ale Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. 



ARTICOLUL 3 -  DURATA PROTOCOLULUI DE COLABORARE 
 Prezentul acord intră în vigoare la data aprobării acestuia prin hotărâre a Consiliului 
Județean Alba și expiră la data de 31 decembrie 2020. 
 

ARTICOLUL 4 - SURSA FONDURILOR 
Suma maximă prevăzută pentru susţinerea competițiilor cuprinse în aceste proiecte este 

de 20.000 lei alocaţi după cum urmează: 
 pentru Proiectul „Campionatul județean de baschet”, liceu, categoria feminin/masculin, 

este alocată suma maximă de 10.000 lei; 
 pentru Proiectul „Campionatul județean de volei”, liceu, categoria feminin/masculin, 

este alocată suma maximă de 10.000 lei; 
 Fondurile necesare finanțării acestor competiţii provin din bugetul local al Județului Alba 
prin Consiliul Județean Alba.  
  

ARTICOLUL 5 - OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
     (1) UAT - Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba,  

 să suporte, în limita bugetului alocat:  
 cheltuielile legate de realizarea diplomelor și achiziționarea cupelor 

aferente festivității de premiere, precum și a cheltuielilor cu achiziționarea premiilor, constând în 
echipamente sportive, pentru ramurile sportive volei şi baschet; 

 cheltuieli cu transportul participanţilor la activităţile desfăşurate pentru 
ramurile sportive volei şi baschet; 

 să asigure promovarea activităților în mass media și pe site-ul propriu; 
 să asigure, prin responsabilul de proiect, sprijinul de specialitate în organizarea și 

derularea festivității de premiere; 
Din partea Consiliului Judeţean Alba persoana responsabilă de derularea activităţilor din 

cadrul proiectelor ce fac obiectul prezentului protocol este doamna Ştefania Petronela Negrescu - 
consilier superior în cadrul Direcției gestionarea patrimoniului - Compartimentulul tineret, 
învăţământ, sport, relaţii interinstituţionale. 

(2) Inspectoratul Şcolar Județean Alba,  
 Inspectoratului Școlar Județean Alba îi revine întreaga responsabilitate cu privire la 

organizarea și desfășurarea activităţilor sportive din cadrul competiţiilor;  
 să pună la dispoziţia tuturor celor implicaţi un Regulament de desfășurare a 

competițiilor sportive și a festivității de premiere; 
 să elaboreze un raport de activitate după fiecare etapă din cadrul competițiilor, 

referitoare la data și locul desfășurării, număr de participanți, rezultate etc.; 
 să asigure diseminarea în rețeaua școlară și promovarea în mass media și pe site-ul 

propriu a activităților din cadrul competiţiilor; 
Din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba persoana responsabilă de derularea 

activităţilor din cadrul proiectelor ce fac obiectul prezentului protocol este domnul profesor 
Mihai Negrescu, Inspector şcolar - Educaţie Fizică şi Sport. 
 

ARTICOLUL 6 - CONFLICTUL DE INTERESE 
Părţile se obligă să ia toate măsurile necesare evitării oricărui conflict de interese şi va 

informa partenerul imediat, despre orice situaţie care conduce sau poate conduce la apariţia unui 
asemenea conflict de interese. 
 

ARTICOLUL 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. Partea care solicită modificarea trebuie să 
informeze cealaltă parte cu cel puţin 30 zile înainte de data la care se doreşte intrarea în vigoare a 
amendamentului. 

(2) Orice modificare a reglementărilor legale cu privire la desfăşurarea activităţilor 
sportive din cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar va fi adusă la cunoştinţa partenerului 
şi va conduce la aducerea în acord a anexei la prezentul protocol de colaborare. 

(3) Orice modificare a protocolului de colaborare se va supune aprobării Consiliului 
Județean Alba și va intra în vigoare la data semnării amendamentului, ulterioare aprobării lui 
prin hotărâre. 

http://www.cjalba.ro/


ARTICOLUL 8 - RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 
(1) Prezentul protocol de colaborare 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 

protocol de colaborare. 
(3) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către una 

dintre părți, dă dreptul celeilalte părți să ceară rezilierea protocolului de colaborare, printr-o 
notificare scrisă adresată părții în culpă, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data 
constatării nerespectării clauzelor protocolului de colaborare.  

(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. 
  

ARTICOLUL 9 - FORȚA MAJORĂ 
(1) Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau 

totale a obligaţiilor asumate prin prezentul protocol de colaborare. Prin forţă majoră se înţelege 
un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după 
încheierea protocolului de colaborare 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 protocolului de colaborare. 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. 

 
 Prezentul protocol de colaborare constituie voinţa comună a părţilor şi s-a semnat 
astăzi…………, în 2 (două) exemplare originale în limba română, de egală valoare juridică. 
 
           Judeţul Alba, prin                                                    Inspectoratul Școlar Județean Alba 
CONSILIUL JUDETEAN ALBA                                                                 
            
                 Președinte,                                                                    Inspector Școlar General, 
            Ion DUMITREL                                                                   Prof. Cornel SANDU  
 
                  Vicepreşedinte, 
        Marius Nicolae HAŢEGAN 
 

Director executiv, 
       Marian Florin AITAI       

Director executiv, 
             Ioan BODEA                            

Director executiv, 
          Liliana NEGRUŢ      
         Vizat C.F.P.              
           
  Consilier juridic 
 
                 Întocmit,  
      Ștefania NEGRESCU 

 
 
 
 



Anexa la Protocolul de colaborare 
 
 

REGULAMENT 
   în vederea organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de 

baschet” (liceu băieţi ), „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete)  
 

Preambul 
În cadrul Strategiei de Dezvoltare a Sportului în România - perioada 2016 - 2032, 

capitolul 5.1.„Sportul pentru toți” se urmăreşte ca indicator de performanţă: Creșterea numărului 
de practicanți ai activităților fizice la nivel național, cu 30% în  perioada 2016-2032. 

Sportul pentru toți reprezintă acel subsistem al sportului destinat tuturor categoriilor de 
populație. Accesibilitatea, liberul acces și finalitățile recreaționale, reprezintă caracteristici 
importante, care îi conferă un rol aparte în ansamblul consumurilor culturale ale societății 
contemporane. 
 

CAPITOLUL I – Cadrul legal 
Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5530/2011 privind 

aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolar, a Legii 
nr. 1/2011 a educaţiei naţionale,  

Legea nr. 69/2000 care reglementează organizarea și funcționarea sistemului național de 
educație fizică și sport  

Strategia de Dezvoltare a Sportului în România - perioada 2016 -2032 
Potrivit art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 7 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, „consiliul județean are atribuții privind cooperarea interinstituțională”, în 
exercitarea acestor atribuții, hotărând „cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori 
străine, inclusiv parteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor 
acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean”. 
 

CAPITOLUL II – Alocarea resurselor financiare 
Art. 1. Suma aferentă realizării programului se va aloca din bugetul local al Judeţului 

Alba.  
 

CAPITOLUL III – Locul şi perioada desfăşurării programului 
Art. 2.  Județul Alba, în perioada martie - decembrie 2020. 

 
CAPITOLUL IV – Derularea proiectelor ce fac obiectul protocolului 

Art. 3.  Proiectul „Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi ), care are ca scop  
promovarea acestui sport în rândul populaţiei din învăţământul preuniversitar. 
 
 OBIECTIVE: 
 Participarea voluntară a unui număr mare de elevi la învăţarea şi practicarea unui sport 
competiţional; 
 Cultivarea în rândul elevilor a spiritului de competiţie şi de fair play; 
 Favorizarea socializării elevilor; 
 Oferirea unei alternative la tentaţiile nocive existente în societatea actuală. 
 
 MOD DE ORGANIZARE 

La campionat participă echipe de băieţi  ale liceelor şi colegiilor din Judeţul Alba pe baza 
completării unei cereri de participare şi a constituirii unor loturi lărgite de minim 15 elevi 
componenţi  pentru fiecare echipă. 

Loturile de elevi nu vor cuprinde sportivi legitimaţi la cluburile sportive de baschet şi nici 
elevi  din liceele cu profil sportiv, pentru a respecta caracterul sportului de masă şi egalitatea de 
şanse. 

Unitatea de învăţământ asigură asistenţa medicală pe timpul desfăşurării etapei din 
campionat. 

Campionatul se desfăşoară în mai multe etape (în funcţie de numărul de echipe înscrise) 
după un calendar competiţional stabilit la începutul fiecărui an şcolar. 



Etapele se desfăşoară de regulă, de zilele colegiilor şi liceelor, iar colegiul organizator al 
etapei asigură baza sportivă şi condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a acestora. 

Pentru fiecare etapă se prezintă un tabel nominal care să ateste că elevii sunt apţi pentru 
practicarea sportului cu menţiunea „Apt pentru efort fizic”. 
 

MOD DE DESFĂŞURARE        
Etapele campionatului sunt organizate tip turneu (fiecare cu fiecare), iar ordinea 

meciurilor se face prin tragerea la sorţi, conform tabelei Berger. 
Arbitrajul se face respectând prevederile Regulamentului jocului de baschet  aprobat de 

FIBA  şi FRB  (actualizat). 
Fiecare echipă înscrie în foaia de arbitraj 12 elevi care vor juca în cadrul etapei 

respective. 
Se joacă 4 reprize a câte 10 minute în fiecare meci şi se acordă: 
-   2 puncte pentru echipa care câştigă;  
-    1 punct pentru echipa care pierde;    
La finalul etapei se face un clasament în funcţie de punctele acumulate de fiecare echipă 

şi de coşaveraj. Punctele acumulate pe parcursul tuturor etapelor stabilesc clasamentul final al 
anului competiţional. 
 
 Fiecare echipă participantă organizează turneul o dată, pe parcursul anului școlar, atunci 
când sunt zilele școlii respective. La primul turneu se face tragerea la sorți conform tabelei 
Berger, apoi se joacă fiecare cu fiecare, fiind astfel un număr de 10 jocuri pe turneu. (4 jocuri 
pentru fiecare echipă). 
 Beneficiarii direcți ai concursului sunt elevii din învăţământul preuniversitar, iar 
beneficiarii indirecți sunt cadrele didactice, familia, prietenii și societatea în general. 

Premierea: în limita bugetului alocat, câștigătorii locurilor I, II și III la faza judeţeană, 
vor fi premiați cu diplome, cupe. 
 

Art. 4. Proiectul „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete), care are ca scop  
promovarea acestui sport în rândul populaţiei din învăţământul preuniversitar. 
 
 OBIECTIVE: 
 Participarea voluntară a unui număr mare de elevi la învăţarea şi practicarea unui sport 
competiţional; 
 Cultivarea în rândul elevilor a spiritului de competiţie şi de fair play; 
 Favorizarea socializării elevilor; 
 Oferirea unei alternative la tentaţiile nocive existente în societatea actuală. 
 
 MOD DE ORGANIZARE 

La campionat participă echipe de băieţi şi fete ale liceelor şi colegiilor din judeţul Alba 
pe baza completării unei cereri de participare şi a constituirii unor loturi lărgite de minim 20 
elevi componenţi, atât pentru echipa de fete, cât şi pentru băieţi. 

Loturile de elevi nu vor cuprinde sportivi legitimaţi la cluburile sportive de volei şi nici 
elevi din liceele cu profil sportiv, dacă au secţie de volei, pentru a respecta caracterul sportului de 
masă şi egalitatea de şanse. 

Unitatea de învăţământ asigură asistenţa medicală pe timpul desfăşurării etapei din 
campionat. 

Campionatul se desfăşoară în mai multe etape (în funcţie de numărul de echipe înscrise), 
după un calendar competiţional stabilit la începutul fiecărui an şcolar. 

Etapele se desfăşoară de regulă, de zilele colegiilor şi liceelor, iar colegiul organizator al 
etapei asigură baza sportivă şi condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a acestora. 

Pentru fiecare etapă se prezintă un tabel nominal care să ateste că elevii sunt apţi pentru 
practicarea sportului cu menţiunea „Apt pentru efort fizic”. 
 

MOD DE DESFĂŞURARE        
Etapele campionatului sunt organizate tip turneu (fiecare cu fiecare), iar ordinea 

meciurilor se face prin tragerea la sorţi, conform tabelei Berger. 



Arbitrajul se face respectând prevederile Regulamentului jocului de volei  aprobat de 
FIVB  şi FRV în anul 2012 (actualizat). 

Fiecare echipă înscrie în foaia de arbitraj 10 elevi care vor juca în cadrul etapei 
respective. 

Se joacă 3 seturi în fiecare meci şi se acordă: 
 3 puncte pentru echipa care câştigă  meciul cu 3 – 0 ;  
 2 puncte pentru echipa care câştigă cu scorul de 2 – 1;  
 1 punct pentru echipa care câştigă un set;    
La finalul etapei se face un clasament în funcţie de punctele acumulate de fiecare echipă 

şi de setaveraj. Punctele acumulate pe parcursul tuturor etapelor stabilesc clasamentul final al 
anului competiţional. 
 
 Beneficiarii direcți ai concursului sunt elevii din învăţământul preuniversitar, iar 
beneficiarii indirecți sunt cadrele didactice, familia, prietenii și societatea în general. 
 

Premierea: în limita bugetului alocat, câștigătorii locurilor I, II și III la faza judeţeană, 
vor fi premiați cu diplome, cupe. 
 

CAPITOLUL V -  Dispoziţii finale 
Art. 6. Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2020.  
Prezentul Regulament a fost elaborat pe baza „Prevederilor metodologice” şi a 

„Regulamentelor de organizare şi  desfăşurare a competiţiilor de baschet și volei” puse la 
dispoziţie de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba şi cadre didactice de specialitate.  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr.  3056/6 februarie 2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului  privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul 

Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea 
organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu 

băieţi), „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) 
 
 
 

 În condițiile globalizării, sportul reprezintă un mediu cu puternic potențial de afirmare a 
identității naționale. Fiecare țară a Uniunii Europene are propria tradiție și cultură, ce pot fi 
definite inclusiv prin caracteristici ale sportului. Acestea pot fi explicate prin influenţele istorice, 
culturale şi sociale ce s-au exercitat în timp asupra sportului din fiecare ţară.  
De asemenea, sportul ca industrie poate fi extrem de profitabilă dacă se desfășoară într-un cadrul 
organizat, cu investiții în organizarea competițiilor realizate pe termen lung și având o 
adresabilitate către un segment cât mai larg de populație, începând de la vârstele cele mai 
fragede. 
 Contextul legislativ internațional pe care România l-a adoptat ca parte a Uniunii 
Europene  a determinat fundamental legislația internă, cu implicații asupra tuturor dimensiunilor 
sportului. În cadrul Strategiei de Dezvoltare a Sportului în România - perioada 2016 - 2032,  la 
capitolul 5.1. „Sportul pentru toți” se urmăreşte ca indicator de performanţă: Creșterea numărului 
de practicanți ai activităților fizice la nivel național, cu 30% în  perioada 2016-2032. Sportul 
pentru toți reprezintă acel subsistem al sportului destinat tuturor categoriilor de populație. 
Accesibilitatea, liberul acces și finalitățile recreaționale, reprezintă caracteristici importante, care 
îi conferă un rol aparte în ansamblul consumurilor culturale ale societății contemporane. 
 În acest context, la nivelul factorilor de decizie locali se urmăreşte sprijinirea 
competiţiilor sportive la nivelul învăţământului preuniversitar, adaptat la condiţiile socio-
economice actuale, la realităţile concrete, identificându-se nevoile şi stabilindu-se posibilităţile 
de acţiune.  
            Prin încheierea acestui Protocol de colaborare, Consiliul Judeţean Alba va contribui, atât 
financiar, cât și cu resurse umane, la organizarea activităților din cadrul Proiectelor 
„Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi)   și „Campionatul județean de volei” (liceu 
băieţi şi fete). 
 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.  3057/6 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 Şcolar Judeţean Alba, în vederea organizării 
activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi), 

„Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) 
 
 

 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. 28/6 februarie 2020, şi are ataşat  referatul 
de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare 
între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în 
vederea organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” 
(liceu băieţi), „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) 
 Cu deosebită consideraţiune, 
 
 

SECRETAR GENERAL 
Vasile BUMBU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Direcţia gestionarea patrimoniului  
Direcția dezvoltare si bugete  
Nr.  3193/7 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 Şcolar Judeţean Alba, în vederea 

organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu 
băieţi), „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) 

 
 

 Promovarea conceptului de viață activă presupune o cooperarea strânsă între sectoarele 
sănătății, educației și sportului, concretizată în creșterea numărului de practicanți ai sportului la 
toate vârstele, combaterea efectelor nefavorabile ale sedentarismului, reducerea abandonului 
școlar, selecția unui număr mai mare de tineri care optează pentru sportul de performanță. În 
statistici recente, Organizația Mondială a Sănătății evidențiază că:  activitatea fizică insuficientă 
reprezintă unul dintre cei zece factori majori de risc pentru sănătate (afecțiuni cardiace, diabet și 
cancer). De asemenea se arată că unul din patru adulți nu este activ din punct de vedere fizic şi că 
mai  mult de 80% dintre adolescenți practică insuficient exerciții fizice. Studiile Organizaţiei 
Mondiale a sănătăţii relevă faptul că în numai 56% din statele membre ale acestei organizaţii 
operează politici privind stimularea activității fizice, la diferite categorii de populație şi că statele 
membre au stabilit ca până în anul 2025, să reducă cu 10% numărul celor care practică 
insuficient exercițiile fizice, incluzând strategii distincte în acest scop. 
 În urma consultărilor avute, cu factorii interesaţi, Ministerul Tineretului şi Sportului a 
elaborat şi adoptat, în anul 2016, Strategia Naţională de Dezvoltare a sportului în România 
pentru perioada 2016 – 2032. În cadrul acestei strategii, la capitolul 5.1. Sportul pentru toți se 
urmăreşte ca indicator de performanţă: Creșterea numărului de practicanți ai activităților fizice la 
nivel național, cu 30% în  perioada 2016-2032. 
Prin Legea nr. 69/2000 actul normativ care reglementează organizarea și funcționarea sistemului 
național de educație fizică și sport, legiferează faptul că aceste activități sunt de interes național, 
recunoscute și stimulate de către stat; practicarea educației fizice și sportului  fiind un drept al 
persoanei, care trebuie exercitat fără nici o discriminare, garantat de stat, exercitarea acestuia 
fiind liberă, voluntară, realizată independent sau în cadrul structurilor asociative; autoritățile 
publice centrale și locale, instituțiile de învățământ, instituțiile sportive, organismele 
neguvernamentale, au obligația de a sprijini sportul pentru toți și sportul de performanță, 
asigurând condițiile organizatorice și materiale de practicare a acestora.   
Legea Educației Naționale nr. 1/2011, în art. 3, menționează printre principiile care guvernează  
învățământul preuniversitar și superior și învățarea pe tot parcursul vieții și pe cel al promovării 
educației pentru sănătate, inclusiv prin educație fizică și prin practicarea activităților sportive.  
Sportul pentru toți reprezintă acel subsistem al sportului destinat tuturor categoriilor de 
populație. Accesibilitatea, liberul acces și finalitățile recreaționale, reprezintă caracteristici 
importante, care îi conferă un rol aparte în ansamblul consumurilor culturale ale societății 
contemporane. 
 De asemenea prin stimularea sportului de masă baza de selecţie pentru sportul de 
performanţă creşte, astfel încât loturile naţionale de la diferitele discipline sportive au 
posibilitatea să selecteze cu adevărat cei mai talentaţi sportivi. La nivelul Consiliului Judeţean 
Alba s-a urmărit cu consecvenţă dezvoltarea sportului prin sprijinirea competiţiilor sportive la 
nivelul învăţământului preuniversitar și nu numai. 
 Ca urmare a experienţei în colaborarea cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, acumulată 
pe parcursul anilor, s-a constatat necesitatea promovării sportului de masă prin susţinerea 
organizării competiţiilor şcolare de nivel local şi judeţean. 



În urma consultărilor avute cu Inspectoratul Judeţean Şcolar Alba, pentru anul şcolar 2020-2021 
s-a stabilit, de comun acord, ca prin parteneriatul încheiat să fie sprijinite competiţiile derulate în 
cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar. 
             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 Școlar Județean Alba în vederea 
organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi), 
„Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete)  şi alocarea din bugetul local pe anul 2020 
a sumei de 20.000,00 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 Școlar Județean Alba în vederea organizării 
activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi), 
„Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete)   
 
      Director executiv,                                                               Director executiv, 
                    Ioan BODEA                                                               Marian Florin AITAI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, Ștefania NEGRESCU - consilier superior 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societății  

„Parcul Industrial Cugir” SA pentru 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 Bugetului de venituri 
și cheltuieli pentru anul 2020 al  Societății „Parcul Industrial Cugir” SA; 
 - adresa nr. 14/5 februarie 2020 a Societății „Parcul Industrial Cugir” cu privire la 
aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020, înregistrată la registratura 
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2890 din 5 februarie 2020;  
 Având în vedere prevederile:  
 - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 - Legii nr. 5/2020  bugetului de stat pe anul 2020; 
 - O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari 
sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;  
 - Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de 
venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a 
acestuia; 
 În temeiul art. 182, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, adoptă următoarea 

 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii „Parcul 
Industrial Cugir “ SA, potrivit anexelor nr. 1-5, parte integrantă a prezentei hotărâri.       

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul  Direcției dezvoltare și 
bugete - Serviciul dezvoltare, programe și guvernanță corporativă din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Societății „Parcul 
Industrial Cugir” SA, Direcției juridică și administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete și 
Serviciului dezvoltare, programe şi guvernanţă corporativă din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Alba.  

 
                                                           Avizat pentru legalitate 

            PREŞEDINTE,                 SECRETAR GENERAL, 
                                  Ion DUMITREL                            Vasile BUMBU 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr.  29 
Alba Iulia, 7 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; 
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din 

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

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

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

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

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii 
Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE 
Nr. 3168/7 februarie 2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli 

al Societăţii „Parcul Industrial Cugir “ SA, pentru anul 2020 
 
 

Expunere de motive 
În conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare 

la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt 
acţionari unici ori majoritari, cu modificările şi completările ulterioare, operatorii economici 
trebuie să prezinte în vederea aprobării bugetul de venituri şi cheltuieli, după adoptarea legii 
bugetului de stat pe anul respectiv. 

 
Descrierea situației actuale  
Prin adresa nr. 14/5 februarie 2020 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba 

cu nr. 2890/05 februarie 2020, Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA, a transmis spre aprobare   
Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.  

Principalii indicatori prevăziți în  bugetului de venituri şi cheltuieli supus aprobării, sunt: 
 Veniturile totale prognozate în sumă de 1.290.000  lei; 
 Cheltuielile totale prognozate în sumă de 1.200.248 lei;  
 Profitul brut estimat a se realiza în anul 2020 este de 89.752  lei; 

Programul de investiţii prezentat în anexa la bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 
2020 prevede realizarea unor investiţii pe parcursul anului în valoare totală de 791.000 lei.   

 
Baza legală 
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  
- Legea nr. 5/2020  bugetului de stat pe anul 2020; 
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari 
sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinul  nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri 
şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

 
  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.  29/7 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. 3178/7 februarie 2020 
 

 
 

Către 
DIRECŢIA DEZVOLTARE Şi BUGETE 

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 
 
 

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

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

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societății 

„Parcul Industrial Cugir” SA pentru 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. 29/7 februarie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri 
și cheltuieli pentru anul 2020 al  Societății „Parcul Industrial Cugir” SA; 

- adresa nr. 14/5 februarie 2020 a Societății „Parcul Industrial Cugir” cu privire la 
aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020, înregistrată la registratura 
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2890 din 5 februarie 2020.   
 Cu deosebită consideraţiune, 

 
 

 SECRETARUL  GENERAL  
VASILE BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA DE DEZVOLTARE ŞI BUGETE 
NR.  3310/7 februarie 2020 
 

Raport de specialitate 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii  

“Parcul Industrial Cugir “ SA, pentru anul 2020  
 

Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA funcţionează ca persoană juridică cu capital 
integral deţinut de Judeţul Alba  şi are ca obiect de activitate principal ”Administrarea imobilelor 
pe bază de comision”.  

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României, nr.26/2013 privind 
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o 
participaţie majoritară operatorii economici trebuie să prezintă în vederea aprobării bugetul de 
venituri şi cheltuieli, organelor administraţiei publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, 
coordonarea, sub autoritatea cărora funcţionează sau în al căror portofoliu se află, după adoptarea 
legii bugetului de stat pe anul respectiv. 

Potrivit prevederilor de mai sus și în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3818/2019 
privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor 
economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, Societatea “Parcul Industrial Cugir 
SA“, a transmis spre aprobare Consiliului Judeţean Alba prin adresa nr. 14/05.02.2019, 
înregistrată la registratura Consiliului județean Alba cu nr. 2890/05 februarie 2020, Bugetul de 
venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 precum şi anexele de fundamentare ale acestuia.  

 
Principalii indicatori ai Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 supus 

aprobării, sunt : 
              -  lei- 

Indicatori  Propuneri 2020 
0 1 

Venituri totale, din care: 1.290.000 
Venituri din exploatare  1.284.000 
Venituri financiare 6.000 
Cheltuieli totale, din care: 1.200.248 
Cheltuieli de exploatare  1.190.248 
Cheltuieli financiare 10.000 
Profit  89.752 
 

La fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli, s-au luat în considerare veniturile 
estimate a fi realizate din activitate derulată conform obiectului principal de activitate, 
administrarea imobilelor pe bază de tarife și venituri generate de activități din domeniul 
secundar, cum ar fi: distribuția energiei de joasă tensiune, distribuția gazelor naturale, distribuția 
de apă-canal și alte prestări de servicii. Cheltuielile au fost fundamentate ţinând cont atât de 
veniturile prognozate a se realiza  în anul 2020 cât şi cheltuielile preliminate în anul 2019.  

 Având în vedere aspectele prezentate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă 
spre aprobare proiectul de hotărâre în forma expusă. 

 
 
 

Director executiv, 
Marian Florin AITAI 
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AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI  PUBLICE CENTRALE/LOCALE CONSILIUL JUDETEAN ALBA
Operatorul economic S. PARCUL INDUSTRIAL CUGIR S.A.
Sediul/Adresa CUGIR, STRADA VICTORIEI NR. 8A, JUD. ALBA
Cod unic de înregistrare RO 14963620

Anexa nr.2

MII LEI

% %

conform 
HG/Ordi

n 
comun

conform 
Hotararii 

C.A.
Trim I Trim II Trim III An

0 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8
I. 1 1281,712 1295,000 1312,177 324,000 645,000 963,000 1290,000 0,98 1,02

1
2 1280,404 1291,000 1296,867 321,000 642,000 963,000 1284,000 0,99 1,01

a) 3 1031,237 1091,000 1099,627 278,000 556,000 834,000 1112,000 1,01 1,07
a1) din vânzarea produselor 4 0,063
a2) din servicii prestate 5 176,972 153,000 155,751 40,750 81,500 122,250 163,000 1,05 0,88
a3) din redevenţe şi chirii 6 854,202 938,000 943,876 237,250 474,500 711,750 949,000 1,01 1,10
a4) alte venituri 7

b) 8

c) 9
c1 subvenţii, cf. prevederilor  legale în vigoare 10
c2 transferuri, cf.  prevederilor    legale  în  vigoare 11

d) 12

e) 13

f) 14 249,167 200,000 197,240 43,000 86,000 129,000 172,000 0,87 0,79
f1) din amenzi şi penalităţi 15
f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 

(Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care: 16
 - active corporale 17
 - active necorporale 18

f3) din subvenţii pentru investiţii 19
f4) din valorificarea certificatelor CO2 20
f5) alte venituri 21 249,167 200,000 197,240 43,000 43,000 43,000 172,000 0,87 0,79

2 22 1,308 4,000 15,310 3,000 3,000 6,000 0,39 11,70

din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente 
cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care: 

din producţia de imobilizări
venituri aferente costului producţiei în curs de 
execuţie
alte venituri din exploatare 
(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

Venituri financiare 
(Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

Prevederi an precedent         (N-
1)

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli

1 2
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)
Venituri totale din exploatare( 
Rd2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), 
din care: 

din vânzarea mărfurilor

Realizat 
an N-2

Nr. 
rd.INDICATORI

8=5/3a7=6/5

din care:
Preliminat/

Realizat 

 Aprobat

Propuneri an curent  2020
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% %

conform 
HG/Ordi

n 
comun

conform 
Hotararii 

C.A.
Trim I Trim II Trim III An

0 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8

Prevederi an precedent         (N-
1)

1 2

Realizat 
an N-2

Nr. 
rd.INDICATORI

8=5/3a7=6/5

din care:
Preliminat/

Realizat 

 Aprobat

Propuneri an curent  2020

a) 23
b) 24
c) 25
d) 26 1,454 3,000 3,000 6,000 4,13
e) 27 1,308 4,000 13,856 10,59

II 28 1254,184 1206,878 1222,921 357,849 479,201 788,725 1200,248 0,98

1 29 1236,486 1192,878 1209,861 355,349 474,201 781,225 1190,248 0,98 0,98

30 301,012 246,100 224,972 60,025 115,050 175,075 235,100 1,05 0,75

A1 31 40,477 62,000 67,182 18,750 37,500 56,250 75,000 1,12 1,66
a) 32
b) 33 10,905 14,000 15,042 4,500 9,000 13,500 18,000 1,20 1,38

b1) cheltuieli cu piesele de schimb 34 0,650 2,600 4,132 0,00 6,36
b2) cheltuieli cu combustibilii 35 4,061 7,500 4,908 1,500 3,000 4,500 6,000 1,22 1,21

c) 36 1,270 10,000 5,805 1,500 3,000 4,500 6,000 1,03 4,57
d) 37 28,302 38,000 46,335 12,750 25,500 38,250 51,000 1,10 1,64
e) 38

A2
39 47,086 32,500 16,614 6,250 7,500 13,750 20,000 1,20 0,35

a) 40 39,948 25,000 11,672 3,750 7,500 11,250 15,000 1,29 0,29

b) 41

b1)  - către operatori cu capital integral/majoritar de 
stat 42

b2)  - către operatori cu capital privat 43
c) 44 7,138 7,500 4,942 2,500 2,500 5,000 1,01 0,69

A3
45 213,449 151,600 141,047 35,025 70,050 105,075 140,100 0,99 0,66

a) 46

b) 47
b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 48

c) 49 4,500 3,600 3,600 0,80
c1) cheltuieli de protocol, din care: 50

cheltuieli cu colaboratorii

cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:

cheltuieli de protocol, reclama si publicitate 
(Rd.51+Rd.53), din care:

cheltuieli privind mărfurile
Cheltuieli privind serviciile executate de terţi 
(Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: 
cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile
cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din 
care:

prime de asigurare
Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 
(Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.
66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care: 

CHELTUIELI TOTALE  (Rd.28=Rd.29+Rd.130)
Cheltuieli de exploatare( 
Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care: 
A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii 
(Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: 

Cheltuieli privind stocurile 
(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:
cheltuieli cu materiile prime
cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de 
inventar
cheltuieli privind energia şi apa

din imobilizări financiare
din investiţii financiare
din diferenţe de curs
din dobânzi
alte venituri financiare
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% %

conform 
HG/Ordi

n 
comun

conform 
Hotararii 

C.A.
Trim I Trim II Trim III An

0 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8

Prevederi an precedent         (N-
1)

1 2

Realizat 
an N-2

Nr. 
rd.INDICATORI

8=5/3a7=6/5

din care:
Preliminat/

Realizat 

 Aprobat

Propuneri an curent  2020

 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu 
modificările ulterioare 51

c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 52 4,500 3,600 3,600 0,80
 -  tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi 
publicitate, potrivit Legii  nr.193/2006, cu 
modificările ulterioare 53
 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, 
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente 
sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu  
modificările ulterioare 54
 - ch.de promovare a produselor 55

d) 56
d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si 

sanatate 57
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, 

invatamant, social si sport, din care: 58
d3)            - pentru cluburile sportive 59
d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si 

activitati 60
e) 61
f) 62 4,037 5,000 2,942 1,250 2,500 3,750 5,000 1,70 0,73

63 2,700 4,000 0,400 0,500 1,000 1,500 2,000 5,00 0,15
54 2,700 4,000 0,400 0,500 1,000 1,500 2,000 5,00 0,15
65

g) 66 10,580 10,200 6,709 1,750 3,500 5,250 7,000 1,04 0,63
h) 67 6,671 7,200 5,660 1,500 3,000 4,500 6,000 1,06 0,85

i) 68 187,661 20,600 6,520 1,650 3,300 4,950 6,600 1,01 0,03
i1) cheltuieli de asigurare şi pază 69 78,732 6,000 4,320 1,100 2,200 3,300 4,400 1,02 0,05
i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea 

tehnicii de calcul 70 2,760 2,800 2,200 0,550 1,100 1,650 2,200 1,00 0,80
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 71
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor 

corporale şi necorporale, din care: 72 11,800 16,800
      -aferente bunurilor de natura domeniului public

73
i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 74

     - cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din 
               -interna

              -externa
cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii
cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate
alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din 
care:

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. Nr. 2/2015 
(Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60) din care:

cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane
cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:
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% %

conform 
HG/Ordi

n 
comun

conform 
Hotararii 

C.A.
Trim I Trim II Trim III An

0 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8

Prevederi an precedent         (N-
1)

1 2

Realizat 
an N-2

Nr. 
rd.INDICATORI

8=5/3a7=6/5

din care:
Preliminat/

Realizat 

 Aprobat

Propuneri an curent  2020

i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea 
personalului de conducere cf. Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 75

i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte 
anunţuri 76

j) 77 105,000 98,916 28,875 57,750 86,625 115,500 1,17

78 36,428 27,000 26,604 90,000 90,000 3,38 0,73

a) 79

b) 80
c) 81
d) 82
e) 83
f) 84 36,428 27,000 26,604 90,000 90,000 3,38 0,73

85 571,324 572,089 566,839 144,149 297,976 422,625 610,405 1,08 0,99
C0 86 368,454 363,000 357,530 97,916 204,832 283,248 400,663 1,12 0,97

C1 87 346,404 341,000 337,070 92,666 185,332 277,998 370,663 1,10 0,97
88 278,404 281,000 273,938 75,387 150,774 226,161 301,547 1,10 0,98

89 68,000 60,000 63,132 17,279 34,558 51,837 69,116 1,09 0,93
90

C2 91 22,050 22,000 20,460 5,250 19,500 5,250 30,000 1,47 0,93

92
 - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu 
modificările ulterioare; 93
 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit 
Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94
95 22,050 22,000 20,460 5,250 10,500 15,750 21,000 1,03 0,93
96 9,000 9,000

97
98e) alte cheltuieli conform CCM.

Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), 
din care: 
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, din care:

b) tichete de masă;
c) vouchere de vacanţă;
d) ch. privind participarea  salariaţilor la profitul 
obtinut în anul precedent

ch. cu taxa de mediu
cheltuieli cu alte taxe şi impozite 

C. Cheltuieli cu personalul 
(Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)
Cheltuieli  cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), 
din care:
 a) salarii de bază
 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului 
de bază (conform CCM)
 c) alte bonificaţii (conform CCM)

alte cheltuieli
B  Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 
(Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din 
care: 

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare  a resurselor 
minerale
ch. cu redevenţa pentru  concesionarea  bunurilor publice 
şi resursele minerale
ch. cu taxa de licenţă
ch. cu taxa de autorizare
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% %

conform 
HG/Ordi

n 
comun

conform 
Hotararii 

C.A.
Trim I Trim II Trim III An

0 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8

Prevederi an precedent         (N-
1)

1 2

Realizat 
an N-2

Nr. 
rd.INDICATORI

8=5/3a7=6/5

din care:
Preliminat/

Realizat 

 Aprobat

Propuneri an curent  2020

C3 99

100

101

102

C4
103 189,755 196,089 195,960 42,990 85,980 128,970 196,089 1,00 1,03
104 144,311 150,645 150,516 31,629 63,258 94,887 150,645 1,00 1,04

-componenta fixă 105 120,516 120,516 120,387 31,629 63,258 94,887 120,516 1,00 1,00
-componenta variabilă 106 23,795 30,129 30,129 30,129 30,129 1,00 1,27

107 45,444 45,444 45,444 11,361 22,722 34,083 45,444 1,00 1,00
-componenta fixă 108 45,444 45,444 45,444 11,361 22,722 34,083 45,444 1,00 1,00
-componenta variabilă 109

110

111

C5 112 13,115 13,000 13,349 3,243 7,164 10,407 13,653 1,02 1,02

113 327,722 347,689 168,018 61,175 61,175 61,175 254,743 1,52 0,51

a) 114 35,770
115 35,770
116

b) 117

c) 118
d) 119 12,268 57,000 3,765 0,925 1,850 2,775 3,700 0,98 0,31

e) 120 258,823 246,060 240,197 60,250 120,500 180,750 241,000 1,00 0,93

f) 121 56,631 44,629 -111,714 10,043 -0,09 -1,97
f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 122 50,426 118,129 182,122 30,129 0,17 3,61

cheltuieli privind activele imobilizate
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata 
personalului
alte cheltuieli

Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator

D. Alte cheltuieli de exploatare 
(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), 
din care:

     - către bugetul general consolidat
     - către alţi creditori

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi 
necorporale
ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi 
provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:

Alte cheltuieli cu personalul 
(Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:

b) ch. cu drepturile  salariale cuvenite în baza unor 
hotărâri judecătoreşti
c) cheltuieli de natură salarială aferente 
restructurarii, privatizarii, administrator special, alte 
comisii si comitete
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor 
organe de conducere si control, comisii si comitete 
(Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:

d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit 
legii

cheltuieli cu majorări şi penalităţi 
(Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:

a) pentru directori/directorat

b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de 
supraveghere, din care:

c) pentru  cenzori

a) ch. cu plăţile compensatorii   aferente 
disponibilizărilor de personal
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% %

conform 
HG/Ordi

n 
comun

conform 
Hotararii 

C.A.
Trim I Trim II Trim III An

0 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8

Prevederi an precedent         (N-
1)

1 2

Realizat 
an N-2

Nr. 
rd.INDICATORI

8=5/3a7=6/5

din care:
Preliminat/

Realizat 

 Aprobat

Propuneri an curent  2020

f1.1) -provizioane privind participarea la profit a 
salariaţilor 123

f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de 
mandat 124 30,000 30,129 30,129 40,172 1,33 1,00

f2)
venituri din provizioane şi ajustări pentru 
depreciere sau pierderi de valoare , din care: 125 23,795 73,500 70,408 30,129 0,43 2,96

f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+ 
rd.128 +rd.129)), din care: 126 23,795 73,500 70,408 30,129 0,43 2,96
 - din participarea salariaţilor la profit 127
 - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a 
activelor circulante 128 40,279
 - venituri din alte provizioane 129 23,795 73,500 30,129 30,129 1,00 1,27

2 130 17,697 14,000 13,060 2,500 5,000 7,500 10,000 0,77 0,74

a) 131 17,697 14,000 13,060 2,500 5,000 7,500 10,000 0,77 0,74
a1) aferente creditelor pentru investiţii 132 17,697 14,000 13,060 2,500 5,000 7,500 10,000 0,77 0,74
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 133

b) 134
b1) aferente creditelor pentru investiţii 135
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 136

c) 137

III 138 27,528 88,122 89,256 -33,849 165,799 174,275 89,752 1,01 3,24
venituri neimpozabile 139
cheltuieli nedeductibile fiscal 140 128,763

IV 141 5,363 34,708 44,926 54,173 -26,287 14,361 0,32 8,38
V

1 Venituri totale din exploatare, din care:(Rd.2) 142 1281,712 1291,000 1296,867 321,000 642,000 963,000 1284,000 0,99 1,01
a)    -  venituri din subventii si transferuri 143

b)
    - alte venituri care nu se iau in calcul la 
determinarea productivitatii muncii, cf. Legii 
anuale a bugetului de stat 144

2
Cheltuieli totale din exploatare, din care:        ( 
Rd. 29)

145 1236,486 1209,861 355,349 474,201 781,225 1190,248 0,98 0,98
a)     - alte cheltuieli de exploatare care nu se iau 

in calcul la determinarea rezultatului brut 
realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a 
bugetului de stat 146

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)   (Rd.138=Rd.1-
Rd.28)

IMPOZIT PE PROFIT CURENT
DATE DE FUNDAMENTARE

Cheltuieli financiare 
(Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care: 
cheltuieli privind dobânzile, din care:

cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:

alte cheltuieli financiare
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% %

conform 
HG/Ordi

n 
comun

conform 
Hotararii 

C.A.
Trim I Trim II Trim III An

0 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8

Prevederi an precedent         (N-
1)

1 2

Realizat 
an N-2

Nr. 
rd.INDICATORI

8=5/3a7=6/5

din care:
Preliminat/

Realizat 

 Aprobat

Propuneri an curent  2020

3 Cheltuieli de natura salariala ( rd. 88), din care:
147 368,454 363,000 357,530 97,916 204,832 283,248 400,663 1,12 0,97

a) salarii de baza 147a 278,404 281,000 273,938 75,387 150,774 226,161 301,547 1,10 0,98
b) bonusuri 147b 22,050 22,000 20,460 5,250 19,500 5,250 30,000 1,47 0,93
c) sporuri 147c 68,000 60,000 63,132 17,279 34,558 51,837 69,116 1,09 0,93

4 148 10 9 9 9 9 9 9 1,00 0,90
5 149 7 6,0 6 6 6 6 6,0 1,00 0,86

6 a)
150 4386 5041 4966 5621 1,13 1,13

 b)

151 4386 5041 4966 5621 1,13 1,13

c)

152

7 a)
153 182,915 215,166 216,145 214,000 0,99 1,18

b)
Productivitatea muncii in unitati volorice pe 
total personal mediu recalculata cf. Legii anuale 
a bugetului de stat 154

c)
155

c1) 156
 - cantitatea de produse finite (QPF) 157
 - pret mediu (p) 158
 - valoare=QPF x  p 159
 - pondere in venituri totale de exploatare =   
Rd.157/Rd.2 160

8 161
9 162

 - de la operatori cu capital integral/majoritar de 
stat 163
 - de la operatori cu capital privat 164 81,654
 - de la bugetul de stat 165
 - de la bugetul local 166
 - de la alte entitati 167

Nr. de personal prognozat la finele anului
Nr.mediu de salariaţi 
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)  
determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala 
(rd.147/rd.149)/12*1000            
Câştigul mediu  lunar pe salariat (lei/persoană) 
determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , 
recalculat cf. OG 26/2013[(rd.147-rd.92-
rd.97)/rd.149]/12*1000

Elemente de calcul a productivitatii muncii in  unităţi 
fizice, din care

Plăţi restante

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total 
personal mediu (cantitate produse finite/persoană) 
W=QPF/Rd.149

Creanţe restante, din care: 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 
personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.149)

Câştigul mediu  lunar pe salariat (lei/persoană) 
determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , 
recalculat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului 
de stat 
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% %

conform 
HG/Ordi

n 
comun

conform 
Hotararii 

C.A.
Trim I Trim II Trim III An

0 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8

Prevederi an precedent         (N-
1)

1 2

Realizat 
an N-2

Nr. 
rd.INDICATORI

8=5/3a7=6/5

din care:
Preliminat/

Realizat 

 Aprobat

Propuneri an curent  2020

10
168

11 Redistribuiri/distribuiri totale cf. OUG nr. 
29/2017 din: 169
      alte rezerve

170
    rezultatul reportat

171

Dr. Ing. Emil Nicolae Muntean
                                                       Ec. Ileana Mariut

Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul 
ramas de rambursat)

  COMPARTIMENTUL         
FINANCIAR CONTABIL

 CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, 
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AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI  PUBLICE CENTRALE/LOCALE CONSILIUL JUDETEAN ALBA
Operatorul economic S. PARCUL INDUSTRIAL CUGIR S.A.
Sediul/Adresa CUGIR, STRADA VICTORIEI NR. 8A, JUD. ALBA
Cod unic de înregistrare RO 14963620

Anexa nr.1

MII LEI

9=7/5 10=8/7

0 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10
I. 1 1312,177 1290,000 0,98 1290,000 1290,000 100 100

1 2 1296,867 1284,000 0,99 1284,000 1284,000 100 100
subvenţii, cf. prevederilor  legale în vigoare 3
transferuri, cf.  prevederilor    legale  în  vigoare 4

2 5 15,310 6,000 0,39 6,000 6,000
II 6 1222,921 1200,248 0,98 1200,248 1200,248 100 100

1 7 1209,861 1190,248 0,98 1190,248 1190,248 100 100
A. 8 224,972 235,100 1,05 235,100 235,100 100 100
B. 9 26,604 90,000 3,38 90,000 90,000 100 100
C.

10 566,839 610,405 1,08 610,405 610,405 100 100
C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13) 11 357,530 400,663 1,12 400,663 400,663 100 100
C1 ch. cu salariile 12 337,070 370,663 1,10 370,663 370,663 100 100
C2 bonusuri ( tichete masa ) 13 20,460 30,000 1,47 30,000 30,000 100 100
C3 alte cheltuieli  cu personalul, din care: 14

cheltuieli cu plati compensatorii aferente 
disponibilizarilor de personal 15

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor 
organe de conducere si control, comisii si comitete

16 195,960 196,089 1,00 196,089 196,089 100 100
C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 17 13,349 13,653 1,02 13,653 13,653 100 100
D. 18 391,446 254,743 0,97 254,743 254,743 100 100

2 19 13,060 10,000 0,77 10,000 10,000 100 100

III 20 89,256 89,752 1,01 89,752 89,752 100 100
IV 1 21 44,926 14,361 0,32 14,361 14,361 100 100

2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22
3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23
4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24

5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE 
DE MAI SUS 25

V
26 44,330 75,392 1,70 75,392 75,392

1 27 4,463 5,206 1,17 5,206 5,206 100 100

2 28 39,867 70,186 1,76 70,186 70,186 100 100
3 29

4

30
5 31

6
32

7

33

8

34

a) 35

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din 
profitul net,  dar nu mai mult de nivelul unui salariu 
de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului 
economic în exerciţiul  financiar de referinţă 
Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau 
local în cazul regiilor autonome, ori dividende 
cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ 
companiilor naţionale şi societăţilor cu capital 
integral sau majoritar de stat, din care: 
   -  dividende cuvenite bugetului de stat 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)( Rd.20=Rd.1-
Rd.6)
IMPOZIT PE PROFIT CURENT

PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE 
RAPORTARE ( Rd.26=Rd20-Rd.21-Rd22+Rd.23-
Rd24-Rd25), din care:
Rezerve legale
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 
prevăzute de lege
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru 
proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, 
precum şi pentru constituirea surselor necesare 
rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, 
comisioanelor şi altor costuri aferente acestor 
împrumuturi
Alte repartizări prevăzute de lege
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de 
la Rd. 27, 28, 29, 30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la 
Rd.31)>=0

CHELTUIELI TOTALE  (Rd,6=Rd.7+Rd.19)
Cheltuieli de exploatare,(Rd.7 = 
rd.8+rd.9+rd,10+rd.18) din care:
cheltuieli cu bunuri si servicii
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate
cheltuieli cu personalul, 
(rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:

alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli financiare

1 2
VENITURI TOTALE  (Rd.1=Rd.2+Rd.5)
Venituri totale din exploatare, din care:

Venituri financiare

BUGETUL  DE  VENITURI  ŞI  CHELTUIELI  PE  ANUL 2020

INDICATORI Nr. 
rd.

 
Realizat/Pr

eliminat  
an 

precedent 

Propuneri  
an curent 

2020
% Estimări 

an N+1
Estimări 
an N+2

%
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9=7/5 10=8/7

0 3 4 5 6=5/4 7 8 9 101 2

INDICATORI Nr. 
rd.

 
Realizat/Pr

eliminat  
an 

precedent 

Propuneri  
an curent 

2020
% Estimări 

an N+1
Estimări 
an N+2

%

b) 36

c) 37

9
38

VI 39

VII 40
a) 41
b) 42
c) 43
d) 44
e) 45

VIII 46
1 47

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din 
anii anteriori 48

IX 49 791 791 791
X

1 50 9 9 1,00 9 9 100 100
2 51 6 6 1,00 6 6 100 100

3
52 4966 5621 1,13 5621 5621 100 100

4
53

5
Productivitatea muncii in unitati valorice pe total 
personal mediu ( mii lei/persoana)( rd.2/rd.51)

54 216,145 214 0,99 214 214 100 100

6
55

7
56

8 57 932 930 1,00 930 930 100 100
9 58

10 59

              DR. ING. MUNTEAN EMIL NICOLAE EC. MARIUT ILEANA

 CONDUCĂTORUL 
COMPARTIMENTULUI         
FINANCIAR-CONTABIL

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 
personal mediu recalculata cf. Legii anuale a 
bugetului de stat
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total 
personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale        
(Rd.57= Rd.6/Rd.1)x1000
Plăţi restante
Creanţe restante

 CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, 

alte cheltuieli
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

Alocaţii de la buget

CHELTUIELI  PENTRU INVESTIŢII
DATE DE FUNDAMENTARE
Nr. de personal prognozat la finele anului

Nr.mediu de salariaţi total
Castigul mediu  lunar pe salariat (lei/persoană) 
determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială  
(Rd.15 1 anexa 2)
Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza 
cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii 
anuale a bugetului de stat (lei/persoană)  (Rd.152 
anexa 2)

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,   
din care
 cheltuieli materiale
cheltuieli cu salariile
cheltuieli privind prestarile de servicii
cheltuieli cu reclama si publicitate

   - dividende cuvenite bugetului local

   -  dividende cuvenite altor acţionari

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la 
Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi 
constituie sursă proprie de finanţare
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Anexa nr.3

mii lei
Nr 
Crt Aprobat Realizat Aprobat Realizat

0 1 2 3 4 5 6 7

I. Venituri totale (rd.1+rd.2), din care: 1272,800 1281,712 100,700 1295,000 1312,177 101,326

1 Venituri din exploatare 1272,000 1280,404 100,661 1291,000 1296,867 100,454

2. Venituri financiare 0,800 1,308 15,310

                       Dr. Ing. Emil Nicolae Muntean
     Ec. Ileana Mariut

 CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, 
  COMPARTIMENTUL         

FINANCIAR CONTABIL

Gradul de realizare a veniturilor totale

INDICATORI Prevederi an N-2 %        
4=3/2

Prevederi an precedent (N-1) %        
7=6/5
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Anexa nr.4

Mii lei

Aprobat Realizat/ 
Preliminat 2020 an N+1 an N+2

0 1 2 3 4 5 6 7 8
I SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 246 791 241 241

1 Surse proprii, din care: 246 791 241 241
  a) - amortizare 246 791 241 241
  b) - profit

2 Alocaţii de la buget
3 Credite bancare, din care:

  a) - interne
  b) - externe

4 Alte surse, din care: 
aport capital Consiliul Judetean Alba
  - (denumire sursă)
  -

II CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 246 163 791 241 241
1 Investiţii în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
   - (denumire obiectiv)
   - (denumire obiectiv)
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii 
administrativ teritoriale:
   - (denumire obiectiv)
   - (denumire obiectiv)
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii 
administrativ teritoriale:
   - (denumire obiectiv)
   - (denumire obiectiv)
   -
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de 
gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al 
unităţii administrativ teritoriale:
   - (denumire obiectiv)
   - (denumire obiectiv)
   -

2 Investiţii noi, din care:
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
   - (denumire obiectiv)
   - (denumire obiectiv)
   -
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii 
administrativ teritoriale:
   - (denumire obiectiv)
   - (denumire obiectiv)
   -
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii 
administrativ teritoriale:
   - (denumire obiectiv)
   - (denumire obiectiv)
   -
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de 
gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al 
unităţii administrativ teritoriale:
   - (denumire obiectiv)
   - (denumire obiectiv)
   -

3
Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 
din care:
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 83 659 241 241
 modernizare acoperis Ob. 171 Hala productie 83 659
   - (denumire obiectiv)
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii 
administrativ teritoriale:
   - (denumire obiectiv)
   - (denumire obiectiv)
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii 
administrativ teritoriale:
   - (denumire obiectiv)
   - (denumire obiectiv)
   -
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de 
gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al 
unităţii administrativ teritoriale:
   - (denumire obiectiv)
   - (denumire obiectiv)
   -

4 Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care: 163 163 132

   a) - interne 163 163 132
   b)- externe

                              Dr. Ing. Emil Nicolae Muntean                  Ec. Ileana Mariut

 CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, 
  COMPARTIMENTUL        

FINANCIAR CONTABIL

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

INDICATORI
Data 

finaliză
rii 

an precedent (N-1) Valoare
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Anexa nr.5

mii lei

Rezultat 
brut (+/-)

Plăţi 
restante 

Rezultat 
brut

Plăţi 
restante 

Rezultat 
brut

Plăţi 
restante 

Rezultat 
brut

Plăţi 
restante 

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pct. 

I
1 X X
2 X X

X X
X X

Pct. 
II

1 X X
2 X X

X X
X X

Pct. 
III

            Dr. Ing. Emil Nicolae Muntean
           Ec. Ileana Mariut

 CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,  CONDUCĂTORUL 
COMPARTIMENTULUI         
FINANCIAR CONTABIL

Cauza 2……………………..
.
.
.

Cauza n………………….
TOTAL Pct. II

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

.

.

.
Masura n…………

TOTAL Pct. I
Cauze care diminuează efectul măsurilor 
prevăzute la Pct. I
Cauza 1…………………….

 Influenţe   (+/-)  Influenţe  (+/-)

1
Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut 
şi reducere a plăţilor restante 
Măsura 1…………………….
Măsura 2…………………….

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante 

Nr.
crt. Măsuri Termen de 

realizare

an precedent (N-1) an curent (N) an N+1 an N+2

 Preliminat / Realizat   Influenţe (+/-) 



 
 

ROMÂNIA  
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE    
                     
           
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii  

„Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA pentru 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 Bugetului de venituri 
și cheltuieli pentru anul 2020 al  Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA; 

- adresa nr. 615/4 februarie 2020 a Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA cu 
privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020, înregistrată la 
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2831 din 5 februarie 2020;   

Având în vedere prevederile:  
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  
- Legii nr. 5/2020  bugetului de stat pe anul 2020; 
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari 
sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de 
venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a 
acestuia; 

În temeiul art. 182, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, adoptă următoarea 

 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii „Drumuri şi 
Poduri Locale Alba“ SA, potrivit anexelor nr. 1-5, parte integrantă a prezentei hotărâri.       

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul  Direcției dezvoltare și 
bugete - Serviciul dezvoltare, programe și guvernanță corporativă din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Societății 
„Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA, Direcției juridică și administraţie publică, Direcţiei 
dezvoltare şi bugete și Serviciului dezvoltare, programe şi guvernanţă corporativă din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.  
 

                                               Avizat pentru legalitate 
        PREŞEDINTE,                          SECRETAR GENERAL, 

                             Ion DUMITREL                                       Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr.  30 
Alba Iulia, 7 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; 
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile 
art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ:  
Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Alba  
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat 
cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate: 
Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii 
Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA  
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE      
Nr. 3179/7 februarie 2020 
                 
              

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  Societăţii “Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA pentru anul 2020 
 

Expunere de motive 
În conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare 

la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt 
acţionari unici ori majoritari, cu modificările şi completările ulterioare, operatorii economici 
trebuie să prezinte în vederea aprobării bugetul de venituri şi cheltuieli, după adoptarea legii 
bugetului de stat pe anul respectiv. 

 
Descrierea situației actuale  
Prin adresa nr. 615/04.02.2020, Societatea “Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA, prezintă 

spre aprobare Consiliului Judeţean Alba, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020, sub 
forma şi structura aprobată de Ministerul Finanțelor Publice. 

La elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020, veniturile prognozate 
au la bază contractele de lucrări încheiate (lucrări specifice de drumuri, producerea și vânzarea 
mixturilor asfaltice și prestări de servicii).  

Principalele prevederi ale bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020, sunt: 
 Venituri totale prognozate  în sumă de 22.000 mii lei; 
 Cheltuieli totale prognozate  în sumă de 21.642 mii lei; 
 Profit brut estimat  în sumă de 358 mii lei; 

Programul de investiţii prezentat în anexa la bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 
2020 prevede realizarea unor investiţii pe parcursul anului în valoare totală de 2.000.000 lei.   

 
Baza legală 
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  
- Legea nr. 5/2020  bugetului de stat pe anul 2020; 
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari 
sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinul  nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri 
şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

 
  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.  30/7 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. 3180/7 februarie 2020 
 

 
 

Către 
DIRECŢIA DEZVOLTARE Şi BUGETE 

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 
 
 

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

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

 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii  

„Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA pentru 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. 30/7 februarie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 
 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri 
și cheltuieli pentru anul 2020 al  Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA; 

- adresa nr. 615/4 februarie 2020 a Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA cu 
privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020, înregistrată la 
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2831 din 5 februarie 2020;   

 Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
 SECRETARUL  GENERAL  

VASILE BUMBU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA  
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE                                       
Nr. 3311/7 februarie 2020 
            

RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al   

Societăţii “Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA pentru anul 2020 
 

 
Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA funcţionează ca persoană juridică cu 

capital integral deţinut de Judeţul Alba şi are ca obiect de activitate principal: construcția, 
întreținerea, repararea și  modernizarea  drumurilor și podurilor.  

Ordonanţa Guvernului României nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare 
la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt 
acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, prevede reguli 
pentru execuţia, rectificarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli de către organele 
administraţiei publice centrale sau locale, după caz. Conform prevederilor actului normativ de 
mai sus, ulterior aprobării bugetului de stat, operatorii economici au obligaţia întocmirii 
bugetului de venituri şi cheltuieli şi prezentării acestuia în vederea aprobării. 

Potrivit prevederilor de mai sus și în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3818/2019 
privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor 
economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, Societatea “Drumuri şi Poduri 
Locale Alba“  SA prezintă spre aprobare Consiliului Judeţean Alba prin adresa nr. 
615/04.02.2020, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba sub nr. 2831 din 5 
februarie 2020, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 precum și anexele de 
fundamentare ale acestuia. 

 
Principalii indicatori ai Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 supus aprobării 

sunt: 
          -mii lei- 

Indicator Prevederi 2020 
0 1 

Venituri totale, din care: 22.000,00 
Venituri din exploatare (activitatea de bază) 21.999,00 
Venituri financiare 1,00 
Cheltuieli totale, din care: 21.642,00 
Cheltuieli de exploatare 21.540,00 
Cheltuieli financiare 102,00 
Rezultatul brut 358,00 

          
Potrivit notei justificative prezentate de către societate, veniturile totale vor fi realizate 

din executarea lucrărilor specific de drumuri, din producerea și vânzarea de mixturi asfaltice 
precum și din  prestarea de servicii, conform contractelor de lucrări încheiate. 

Cheltuielile totale au fost dimensionate în așa fel încat să asigure realizarea veniturilor 
propuse cu un minim de profitabilitate.  
            Societatea a prevăzut   pentru anul 2020  un profit brut în sumă de 358 mii lei. 
            Având în vedere aspectele prezentate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă spre 
aprobare proiectul de hotărâre în forma expusă. 
 
 

Director executiv, 
Marian Florin AITAI 
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AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE – CONSILIUL JUDETEAN ALBA
OPERATOR ECONOMIC-SOCIETATEA DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA
ALBA IULIA STR.FREDERIK MISTRAL NR.3
Cod unic de înregistrare 4331392

Anexa nr.1

mii lei

An 
2021

An 
2022 9=7/5 10=8/7

0 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10
I. 1 20880 22000 105,36 23000 24000 104,55 104,35

1 2 20879 21999 105,36 23000 24000 104,55 104,35
a) subvenţii, cf. prevederilor  legale în vigoare 3 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00
b) transferuri, cf.  prevederilor    legale  în  4 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

2 5 1 1 100,00 0 0 0,00 0,00
II 6 20676 21642 104,67 22500 23382 103,96 103,92

1 7 20614 21540 104,49 22400 23282 103,99 103,94
A

8 12395 12242 98,77 12900 13500 105,37 104,65
B

9 192 230 119,79 250 280 108,70 112,00
C 10 6861 7785 113,47 7950 8102 102,12 101,91

C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13) 11 6463 7200 111,40 7358 7510 102,19 102,07
C
1

ch. cu salariile, din care: 12 6459 7195 111,39 7348 7500 102,13 102,07
C
2

bonusuri 13 4 5 125,00 10 10 200,00 100,00
C
3

alte cheltuieli  cu personalul, din care: 14 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00
cheltuieli cu plati compensatorii aferente 
disponibilizarilor de personal 15 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

C
4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a 
altor organe de conducere si control, comisii 
si comitete 16 247 412 166,80 412 412 100,00 100,00

C
5

cheltuieli cu contributiile datorate de 
angajator 17 151 173 114,57 180 180 104,05 100,00

D 18 1166 1283 110,03 1300 1400 101,33 107,69
2 19 62 102 164,52 100 100 98,04 100,00

III 20 204 358 175,49 500 618 139,66 123,60
IV 1 21 0 58 0,00 80 99 137,93 123,75

2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00
3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT 23 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00
4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

5
ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA 
ELEMENTELE DE MAI SUS 25 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

V
26 204 300 147,06 420 519 140,00 123,57

1 27 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

2 28 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00
3 29 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

4

30 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00
5 31 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

6 32 204 300 147,06 420 519 140,00 123,57

7

33 0 30 0,00 50 60 166,67 120,00

8

34 102 150 147,06 210 260 140,00 123,81

a) 35 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

b) 36 102 150 147,06 210 260 140,00 123,81
c) 37 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

BUGETUL  DE  VENITURI  ŞI  CHELTUIELI PE ANUL 2020

INDICATORI Nr. 
rd.

Realizat- 
prelimin
at anul 
2019

Propuner
e an 

curent 
2020

   %       

Estimari %

1 2
VENITURI TOTALE  (Rd.1=Rd.2+Rd.5)
Venituri totale din exploatare, din care:

Venituri financiare
CHELTUIELI TOTALE  (Rd.6=Rd.7+Rd.19)
Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= 

  cheltuieli cu bunuri si servicii
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte 

i il tcheltuieli cu 
personal l(Rd 10 Rd 11+Rd 14+Rd 16  din care

alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli financiare
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 
Rd 20 Rd 1 Rd 6IMPOZIT PE PROFIT CURENT

PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI 
DE RAPORTARE, ( Rd.26=Rd.20-Rd.21-
Rd 22 Rd 23 Rd 24 Rd 25) di  Rezerve legale
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 
prevăzute de lege
Acoperirea pierderilor contabile din anii 

d ţiConstituirea surselor proprii de finanţare pentru 
proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, 
precum şi pentru constituirea surselor necesare 
rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, 
comisioanelor şi altor costuri aferente acestor 
împrumuturi
Alte repartizări prevăzute de lege
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor 
de la Rd.,27, 28, 29, 30,31(Rd.32=Rd.26-Rd.27 

 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% 
din profitul net,  dar nu mai mult de nivelul unui 
salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul 
operatorului economic în exerciţiul  financiar de 

f i ţăMinimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau 
local în cazul regiilor autonome, ori dividende 
cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ 
companiilor naţionale şi societăţilor cu capital 
integral sau majoritar de stat, din care:
   -  dividende cuvenite bugetului de stat

   - dividende cuvenite bugetului local

   -  dividende cuvenite altor acţionari
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9
38 102 150 147,06 210 260 140,00 123,81

VI 39 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

VII
40 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

a) 41 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00
b) 42 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00
c) 43 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00
d) 44 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00
e) 45 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

VII
I 46 890 2000 224,72 1500 1500 75,00 100,00

1 47 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00
alocaţii bugetare aferente plăţii 
angajamentelor din anii anteriori 48 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

IX 49 769 2000 260,08 1500 1500 75,00 100,00
X

1 50 127 135 106,30 145 145 107,41 100,00
2 51 123 129 104,88 130 132 100,78 101,54

3
52 4.376 4.648 106,21 4.710 4.735 101,34 100,52

4
53 3.280 0 0,00 0 0 0,00 0,00

5 54 170 171 100,46 177 182 103,75 102,77

6
55 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

7
56 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

8 57 990 984 99,34 978 974 99,44 99,59
9 58 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00
10 59 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

CONTABIL SEF,
CORLEA VISTIAN IOAN ALEXI DORINA

cheltuieli cu reclama si publicitate

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la 
Rd.33 – Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi 
constituie sursă proprie de finanţare
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI 
EUROPENE,   din care
 cheltuieli materiale
cheltuieli  salariale
cheltuieli privind prestarile de servicii

Nr. de personal prognozat la finele anului

Nr.mediu de salariaţi total
Castigul mediu  lunar pe salariat (lei/persoană) 
determinat pe baza cheltuielilor de natură 
salarială *)
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 
determinat pe baza cheltuielilor de natura 
salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de 
t t **)

alte cheltuieli
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din 
care:Alocaţii de la buget

CHELTUIELI  PENTRU INVESTIŢII
DATE DE FUNDAMENTARE

DIRECTOR GENERAL,

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 
personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)
Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 
personal mediu recalculata cf. Legii anuale a 
b t l i d  t tProductivitatea muncii în unităţi fizice pe total 
personal mediu ( cantitate produse 
fi it / )Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale        
(Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000
Plăţi restante
Creanţe restante
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AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE – CONSILIUL JUDETEAN ALBA
OPERATOR ECONOMIC – SOCIETATEA DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA
SEDIUL: ALBA IULIA STR.FREDERIK MISTRAL NR.3
Cod unic de înregistrare 4331392

Anexa nr.2

si repartizarea pe trimestre a 
acestora

Mii lei

% %
Prelimin
at/Realiz

at
din care: 7=6/5 8=5/3a

Anul 
2018

Confor
m 

HG/Ordi
n 

confor
m 

Hotarari
i CJA

Trim.I Trim.II Trim.III AN

0 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8
I. 1 14834 0 18000 20880 3600 8875 15775 22000 105,36 140,76

1 2 14833 0 17999 20879 3600 8875 15775 21999 105,36 140,76

a) 3 16022 0 17200 20589 3566 8840 15740 21964 106,68 128,50
a1) din vânzarea produselor 4 153 0 100 280 0 13 52 100 35,71 183,01
a2) din servicii prestate 5 15752 0 17042 20180 3550 8800 15650 21810 108,08 128,11
a3) din redevenţe şi chirii 6 40 0 22 24 6 12 18 24 100,00 60,00
a4) alte venituri 7 77 0 36 105 10 15 20 30 28,57 136,36

b) 8 3 0 0 0 0 1 1 1 0,00 0,00

c)
9

0 0 0 0 0 0 0
0

0,00 0,00

c1 subvenţii, cf. prevederilor  legale în 
i

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
c2 transferuri, cf.  prevederilor    legale  în  11 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

d) 12 0 0 70 32 34 34 34 34 106,25 0,00

e) 13 -1198 0 700 216 0 0 0 0 0,00 0,00

f) 14 6 0 29 42 0 0 0 0 0,00 0,00
f1) din amenzi şi penalităţi 15 1 0 27 27 0 0 0 0 0,00 0,00
f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de 

capital (Rd.17+Rd.18), din care: 16
0 0 0 12 0 0 0

0 0,00
0,00

 - active corporale 17 0 0 0 12 0 0 0 0 0,00 0,00
 - active necorporale 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

f3) din subvenţii pentru investiţii 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
f5) alte venituri 21 5 0 2 3 0 0 0 0 0,00 60,00

2 22 1 0 1 1 0 0 0 1 100,00 100,00
a) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
b) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
c) 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi 
cheltuieli

INDICATORI Nr. 
rd.

Realizat
Anul 2019 Prevederi anul 2020

Aprobat

1 2
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)
Venituri totale din exploatare 
(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din 
din producţia vândută                            
(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

din vânzarea mărfurilor

din imobilizări financiare
din investiţii financiare
din diferenţe de curs

din subvenţii şi transferuri de exploatare  
aferente cifrei de afaceri nete                                          
(Rd.10+Rd.11), din care:

din producţia de imobilizări
venituri aferente costului producţiei  în curs 
de execuţie
alte venituri din exploatare 
(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din 

Venituri financiare                        
(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din 
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d) 26 1 0 1 1 0 0 0 1 100,00 0,00
e) 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

II 28 15970 0 17850 20676 3562 8774 15560 21642 104,67 129,47
1 29 15908 0 17784 20614 3548 8734 15488 21540 104,49 129,58

30 10083 0 9481 12395 1458 4365 8684 12242 98,77 122,93

A1
31 6875 0 7830 9671 1020 3356 7191 10051 103,93 140,67

a) 32 3616 0 4029 5462 300 1425 3900 5500 100,70 151,05
b) 33 2742 0 3300 3545 630 1550 2500 3550 100,14 129,29

b1) cheltuieli cu piesele de schimb 34 313 0 320 395 70 170 270 450 113,92 126,20
b2) cheltuieli cu combustibilii 35 1531 0 1700 1805 300 800 1300 1900 105,26 117,90

c) 36 32 0 20 13 20 30 40 50 384,62 40,63
d) 37 483 0 480 651 70 350 750 950 145,93 134,78
e) 38 2 0 1 0 0 1 1 1 0,00 0,00

A2
39 196 0 210 209 55 120 185 250 119,62 106,63

a) 40 46 0 40 40 10 30 50 70 175,00 86,96
b) 41 55 0 60 56 15 30 45 60 107,14 101,82

b1)  - către operatori cu capital                        
integral/majoritar de stat 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

b2)  - către operatori cu capital privat 43 55 0 60 56 15 30 45 60 107,14 101,82
c) 44 95 0 110 113 30 60 90 120 106,19 0,00

A3
45 3012 0 1441 2515 383 889 1308 1941 77,18 83,50

a) 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

b) 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

c)
49 1 0 3 2 0 1 1 3 150,00 200,00

c1) cheltuieli de protocol, din care: 50 1 0 3 2 0 1 1 3 150,00 200,00
 - tichete cadou potrivit Legii 
nr.193/2006, cu modificările ulterioare 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din 
care: 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
 -  tichete cadou ptr. cheltuieli de 
reclamă şi publicitate, potrivit Legii  
nr.193/2006, cu modificările ulterioare 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
 - tichete cadou ptr. campanii de 
marketing, studiul pieţei, promovarea pe 
pieţe existente sau noi, potrivit Legii 
nr.193/2006, cu  modificările ulterioare 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
 - ch.de promovare a produselor 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

d) 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
d1)

 p     
sanatate 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

d2)
ch. de sponsorizare in dom.edicatie  
invatamant, social si sport, din care: 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

din dobânzi
alte venituri financiare

CHELTUIELI TOTALE  (Rd.29+Rd.130)
Cheltuieli de exploatare                      
(Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:
A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii                       
(Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:

Cheltuieli privind stocurile 
(Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din 
cheltuieli cu materiile prime
cheltuieli cu materialele consumabile, din 

cheltuieli privind materialele de natura 
obiectelor de inventar
cheltuieli privind energia şi apa

cheltuieli cu colaboratorii
cheltuieli privind comisioanele şi onorariul,                      
din care:

cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate 
(Rd.50+Rd.52), din care:

Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 
(Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:

cheltuieli privind mărfurile
Cheltuieli privind serviciile executate de 
terţi (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:
cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile
cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din 
care:

prime de asigurare
Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 
(Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.57+Rd.62+Rd.63+
Rd.67+   Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:
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- pentru cluburile sportive 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
d3)  cheltuieli de sponsorizare pentru alte 

actiuni si activitati 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
e) 61 180 0 260 313 40 100 200 350 111,82 173,89
f) 62 44 0 40 38 5 15 25 40 105,26 86,36

63 19 0 22 19 1 10 15 20 105,26 100,00
64 19 0 22 19 1 10 15 20 105,26 100,00
65 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

g) 66 14 0 14 13 3 7 11 15 115,38 92,86
h) 67 15 0 14 15 4 8 13 18 120,00 100,00

i) 68 10 0 10 9 1 5 8 15 166,67 90,00
i1) cheltuieli de asigurare şi pază 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
i2) cheltuieli privind întreţinerea şi 

funcţionarea tehnicii de calcul 70 4 0 5 4 1 2 3 4 100,00 100,00
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 71 1 0 1 1 0 0 1 2 200,00 100,00
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor 

corporale şi necorporale, din care: 72 4 0 0 0 0 3 3 8 0,00 0,00
      -aferente bunurilor de natura 
domeniului public 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de 
fili l

74 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea 

personalului de conducere cf. 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75 1 0 3 3 0 0 0 0 0,00 0,00

i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi 
alte anunţuri 76 0 0 1 1 0 0 1 1 100,00 0,00

j) 77 2748 0 1100 2125 330 753 1050 1500 70,59 77,33

78 208 0 180 192 40 105 165 230 119,79 92,31

a) 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

b) 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
c) 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
d) 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
e) 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
f) 84 208 0 180 192 40 105 165 230 119,79 92,31

85 4574 0 6959 6861 1789 3809 5834 7785 113,47 150,00
C0 86 4296 0 6555 6463 1670 3470 5370 7200 111,40 150,44

C1 87 4289 0 6550 6459 1670 3470 5370 7195 111,39 150,59
88 3390 0 5550 5443 1380 2880 4480 6000 110,23 160,56

89 899 0 1000 1016 290 590 890 1195 117,62 113,01
90 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

C2 91 7 0 5 4 0 0 0 5 125,00 57,14

92 7 0 5 4 0 0 0 5 125,00 57,14

cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane
cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, 
di  

alte cheltuieli
B  Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte 
asimilate 
(Rd 79+Rd 80+Rd 81+Rd 82+Rd 83+Rd 84)  

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare  a 
resurselor minerale
ch. cu redevenţa pentru  concesionarea  
bunurilor publice şi resursele minerale
ch. cu taxa de licenţă
ch. cu taxa de autorizare

     - cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din 
              -interna
              -externa
cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii
cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate
alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, 
din care:

Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ 
Rd.98), din care:
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, din 

ch. cu taxa de mediu
cheltuieli cu alte taxe şi impozite

C. Cheltuieli cu personalul 
(Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)
Cheltuieli  cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), 
din care:
 a) salarii de bază
 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente 
salariului de bază (conform CCM)
 c) alte bonificaţii (conform CCM)



Pagina 6 din 12 Data 10.02.2020 Ora 15:28

 - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, 
cu modificările ulterioare; 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale 
potrivit Legii nr. 193/2006, cu 
modificările ulterioare; 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

95 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
96 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

97 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
98 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

C3 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

101 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

102 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

C4

103 178 0 249 247 79 254 334 412 166,80 138,76
104 98 0 158 157 47 159 207 254 161,78 160,20

-componenta fixă 105 98 0 158 157 47 94 142 189 120,38 160,20
-componenta variabilă 106 0 0 0 0 0 65 65 65 0,00 0,00

107 80 0 91 90 32 95 127 158 175,56 112,50
-componenta fixă 108 80 0 91 90 32 63 95 126 140,00 112,50
-componenta variabilă 109 0 0 0 0 0 32 32 32 0,00 0,00

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

111 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

C5
112 100 0 155 151 40 85 130 173 114,57 151,00

113 1043 0 1164 1166 261 455 805 1283 110,03 111,79

a)
114 190 0 14 20 0 0 0 0 0,00 0,00

115 6 0 13 14 0 0 0 0 0,00 0,00

116 184 0 1 6 0 0 0 0 0,00 0,00
b) 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

c) 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
d) 119 3 0 3 2 1 2 2 3 150,00 66,67

e) 120 1046 0 1050 1010 260 550 900 1250 123,76 96,56

f) 121 -196 0 97 134 0 -97 -97 30 22,39 0,00

f1) cheltuieli privind ajustările şi 
provizioanele 122 93 0 97 292 0 0 0 253 0,00 313,98

f1.1)-provizioane privind participarea la profit 
a salariaţilor 123 0 0 0 0 0 0 0 30 0,00 0,00

b) tichete de masă;
c) vouchere de vacanţă;
d) ch. privind participarea  salariaţilor la 
profitul obtinut în anul precedent
e) alte cheltuieli conform CCM.

d) pentru alte comisii şi comitete constituite 
potrivit legii
Cheltuieli cu contributile datorate de 
angajator

D. Alte cheltuieli de exploatare 
(Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.
121), din care:

cheltuieli cu majorări şi penalităţi                       
(Rd.115+Rd.116), din care:
     - către bugetul general consolidat

     - către alţi creditori

Alte cheltuieli cu personalul 
(Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:
a) ch. cu plăţile compensatorii   aferente 
disponibilizărilor de personal
b) ch. cu drepturile  salariale cuvenite în baza 
unor hotărâri judecătoreşti
c) cheltuieli de natură salarială aferente 
restructurarii, privatizarii, administrator 
special, alte comisii si comitete
Cheltuieli aferente contractului de mandat si 
a altor organe de conducere si control, 
comisii si comitete 
(Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:
a) pentru directori/directorat

b) pentru consiliul de administraţie/consiliul 
de supraveghere

c) pentru  cenzori

cheltuieli privind activele imobilizate

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata 
personalului
alte cheltuieli
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi 
necorporale
ajustări şi deprecieri pentru pierdere de 
valoare şi provizioane (Rd.122-Rd.125), din 
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f1.2)- provizioane in legatura cu contractul de 
mandat 124 0 0 97 97 0 0 0 97 100,00 0,00

f2)
venituri din provizioane şi ajustări pentru 
depreciere sau pierderi de valoare , din 125 289 0 284 158 0 97 97 223 141,14 54,67

f2.1
)

din anularea provizioanelor 
(Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care: 126 289 0 284 158 0 97 97 223 141,14 54,67
 - din participarea salariaţilor la profit 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
 - din deprecierea imobilizărilor corporale 
şi a activelor circulante 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
 - venituri din alte provizioane 129 289 0 284 158 0 97 97 223 141,14 54,67

2 130 62 0 66 62 14 40 72 102 164,52 100,00

a) 131 62 0 66 57 13 38 68 96 168,42 91,94
a1) aferente creditelor pentru investiţii 132 0 0 0 3 1 3 8 11 366,67 0,00
a2) aferente creditelor pentru activitatea 

ă
133 62 0 66 54 12 35 60 85 157,41 87,10

b) 134 0 0 0 5 1 2 4 6 120,00 0,00
b1) aferente creditelor pentru investiţii 135 0 0 0 5 1 2 4 6 0,00 0,00
b2) aferente creditelor pentru activitatea 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

c) 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

III 138 -1136 0 150 204 38 101 215 358 175,49 0,00
venituri neimpozabile 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
cheltuieli nedeductibile fiscal 140 489 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

IV 141 0 0 0 0 6 16 34 58 0,00 0,00
V

1
  Venituri totale din exploatare, din 
care:(Rd.2) 142 14833 0 17999 20879 3600 8875 15775 21999 105,36 140,76

a) -venituri din subventii si transferuri 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

b)

- alte venituri care nu se iau in calcul 
la determinarea productivitatii  
muncii si-a rezultatrului brut, cf.Legii 
anuale a bugetului de stat 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

2
  Cheltuieli  totale din exploatare, din 
care:(Rd.29) 145 15908 0 17784 20614 3548 8734 15488 21540 104,49 129,58

a)

- alte cheltuieli din exploatare  care 
nu se iau in calcul la determinarea 
rezultatului brut, realizat in anul 
precedent,  cf.Legii anuale a 
bugetului de stat

146 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
3 147 4296 0 6555 6463 1670 3470 5370 7200 111,40 150,44

a)
147a 290 0 1550 0 0 0 0 0 0,00 0,00

b)
147b 192 0 825 0 0 0 0 0 0,00 0,00

c) 147c 330 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
4 148 127 0 135 127 130 132 135 135 106,30 100,00
5 149 123 0 126 123 127 128 129 129 104,88 100,00

cheltuieli privind dobânzile                                    
, din care:

cheltuieli din diferenţe de curs valutar ,din 
care:

alte cheltuieli financiare

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)   
(Rd.1-Rd.28)

IMPOZIT PE PROFIT

Cheltuieli financiare                                
(Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:

DATE DE FUNDAMENTARE

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din 
Majorarea salariului de baza minim brut 
garantat in plata  in domeniul constructiilor
Cresteri a chelt.sal. af.reintregirii acesteia 
pt.intreg an 2020 det ca urmare a acordarii 
unor crest.salariale si cresterii chelt.salariale 
in anul 2019.
Transfer de contributii sociale obligatorii
Nr. de personal prognozat la finele anului
Nr.mediu de salariaţi
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6 a)
150 2911 0 4335 4379 * * * 4651 106,22 150,44

 b)
151 2906 0 4332 4376 * * * 4648 106,22 150,58

c)

152 2368 0 3273 3280 * * * * 0,00 0,00

7 a)
153 121 0 143 170 * * * 171 100,46 140,76

b)
154 121 0 143 170 * * * 171 100,46 140,76

c)
155 0 0 0 0 * * * 0 0,00 0,00

c1) 156 0 0 0 0 * * * 0 0,00 0,00
 - cantitatea de produse finite (QPF) 157 0 0 0 0 * * * 0 0,00 0,00
 - pret mediu (p) 158 0 0 0 0 * * * 0 0,00 0,00
 - valoare=QPF x  p 159 0 0 0 0 * * * 0 0,00 0,00
 - pondere in venituri totale de 
exploatare =   Rd.159/Rd.2 160 0 0 0 0 * * * 0 0,00 0,00

8 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
9 162 157 0 400 0 0 0 0 0 0,00 0,00

 - de la operatori cu capital 
integral/majoritar de stat 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
 - de la operatori cu capital privat 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
 - de la bugetul de stat 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
 - de la bugetul local 166 157 0 400 0 0 0 0 0 0,00 0,00
 - de la alte entitati 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

10
Credite pt.finantarea activitatii 
curente(sold ramas de rambursat) 168 1030 0 1000 0 1300 2000 2000 0 0,00 0,00

11 Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG 
nr.29/2017, din : 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
-alte rezerve 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-rezultatul reportat 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CORLEA VISTIAN IOAN

Castigul mediu lunar pe salariat ( 
lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor 
de natura salariala[(Rd.147/rd.149)/12*1000
Câştigul mediu  lunar pe salariat 
(lei/persoană) determinat pe baza 
cheltuielilor de natură salarială, cf.OG 
26/2013 (Rd 147

Creanţe restante, din care:

 DIRECTOR GENERAL,  CONTABIL SEF,
ALEXI DORINA

Câştigul mediu  lunar pe salariat 
(lei/persoană) determinat pe baza 
cheltuielilor de natură salarială, , recalculat 
cf.OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de 
Productivitatea muncii în unităţi valorice pe 
total personal mediu (mii lei/persoană) 
(Rd 2/Rd 149)Productivitatea muncii în unităţi valorice pe 
total personal mediu recalculata cf. Legii 
anuale a bugetului de stat
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total 
personal mediu (cantitate produse 
finite/persoană) W=QPF/Rd.149
Elemente de calcul a productivitatii muncii in  
unităţi fizice, din care

Plăţi restante



Pagina 9 din 12 Data 10.02.2020 Ora15:28

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE – CONSILIUL JUDETEAN ALBA
OPERATOR ECONOMIC -  SOCIETATEA DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA
SEDIUL: ALBA IULIA STR.FREDERIK MISTRAL NR.3
Cod unic de inregistrare 4331392

Anexa nr.3

- mii lei
Nr
Crt Aprobat Realizat Aprobat Realizat
0 1 2 3 4 5 6 7
I. Venituri totale  (rd.1+rd.2)*, din care: 13800 14834 107,49 18000 20880 116,00
1 Venituri din exploatare* 13799 14833 107,49 17999 20879 116,00 ,
2 Venituri financiare 1 1 100,00 1 1 100,00

                  CORLEA VISTIAN IOAN
DIRECTOR GENERAL, CONTABIL SEF,

ALEXI DORINA

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

INDICATORI Prevederi an 2018      %        
4=3/2

Prevederi an precedent 2019      %        
7=6/5
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AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE – CONSILIUL JUDETEAN ALBA
OPERATOR ECONOMIC – SOCIETATEA  DRUMURI SI PODURI LOCALEA ALBA SA
SEDIU – ALBA IULIA str.FREDERIK MISTRAL nr.3
Cod unic de inregistrare 4331392

Anexa nr.4

-mii lei
Numar
propus 
pt.anul 
2020

Aproba
t Realizat An curent 

2020 An 2021 An 2022

0 1 2 3 4 5 6 7 8
I Surse de finantare a investitiilor, din care: 890 890 2000 1500 1500

1 Surse proprii, din care: 39 39 1.400 1.500 1.500
  a) - amortizare 39 39 1.250 1290 1240
  b) - profit 0 0 150 210 260

2 Alocaţii de la buget 851 851 0 0 0
3 Credite bancare, din care: 0 0 600 0 0

  a) - interne 0 0 600 0 0
  b) - externe 0 0 0 0 0

4 Alte surse, din care: 0 0 0 0 0
  - (denumire sursă) 0 0 0 0 0
  - (denumire sursă) 0 0 0 0 0
  

II Cheltuieli pentru investiţii, din care: 890 769 2000 1500 1500
1 Investiţii în curs, din care: 0 0 0 0 0

a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0
   -
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al 
unităţii administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0
   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0
   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0
   -
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al 
unităţii administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0
   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0
   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0
   -
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie 
de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al 
statului sau al unităţii administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0
   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0
   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0
   -

2 Investiţii noi, din care: 0 0 600 0 0
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului 
economic: 0 0 0 0 0

Constructie „Sediu administrativ” cu teren aferent 1 0 0 600 0 0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al 
unităţii administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0
   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0
   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0
   -
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al 
unităţii administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0
   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0
   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0
   -
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie 
de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al 
statului sau al unităţii administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0
   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0
   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0
   -

3
Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente 
(modernizări), din care: 0 0 0 0 0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului 
economic: 0 0 0 0 0

0 0 0 0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al 
unităţii administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0
   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0
   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0
   -
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al 
unităţii administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0
   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0
   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0
   -

PROGRAMUL DE INVESTIŢII, DOTĂRI ŞI SURSELE DE FINANŢARE

INDICATORI
Data 

finalizării 
investiţiei

An precedent 2019 Valoare
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d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie 
de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al 
statului sau al unităţii administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0
   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0
   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0

4 Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale) 869 744 1357 1435 1435
a) Statie de beton mobila 610 490 0
b) Autobetoniera 8x4 cu capacitatea de 9 mc 132 132 0
c)

p         
topografice 18 18 0

d) Semiremorca trailer 91 86 0
e) Autoturism 4x4 8 8 0
f) Autoturisme 3 30.06.20 10 10 20
g) Autoutilitara <3,5 tosi 8 locuri 1 30.06.20 40
h) Autobasculanta 8x4 2 30.11.20 490
i) Perie mecanica 1 30.06.20 20
j) Excavator pe pneuri cu cupa de 8 mc 1 30.09.19 220
k) Cilindru compactor terasier 16-18 to 1 30.09.19 195
l) Raspanditor lateral material 1 30.09.20 145
m) Autobetoniera  capacitatea de 9 mc 1 31.08.20 170
n) Gudronator emulsie 1 31.08.20 48
p) Calculatoare – PC 3 30.09.20 9

5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din 
care: 10 14 40 60 60

   a) - interne 10 14 40 60 60
   b)- externe 0 0 0 0 0

6 Achizitii imobilizari necorporale 11 11 3 5 5
Licente program informatic Ofertare/Decontarea productiei 9 9 0 0 0
Licente Windows/antivirus 4 2 2 3 5 5

CORLEA VISTIAN IOAN
DIRECTOR GENERAL,                                                                                                                                                                          CONTABIL SEF,

ALEXI DORINA
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CONSILIUL JUDETEAN ALBA
SC DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA
SEDIU – ALBA IULIA str. FREDERIK MISTRAL nr.3 Anexa nr.5
Cod unic de inregistrare 4331392

mii lei

Preliminat/Reali Influente (+/-) Influente (+/-) Influente (+/-)
Rezultat 

brut

ţ  
restant

e
Rezulta

t brut
Plăţi 

restante
Rezulta

t brut

ţ  
restant

e
Rezultat 

brut
Plăţi 

restante
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pct
. I

Pct
. II

1
2

Pct
. III

        CORLEA VISTIAN 
IOAN

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

Nr.
crt
.

Măsuri

Termen de 
realizare

An precedent 
2018 An curent 2019 An 2021

TOTAL pct. I

An 2022

1
Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere 
a plăţilor restante
Masura 1

         DIRECTOR GENERAL, CONTABIL SEF

ALEXI DORINA

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute 
la Pct. I
Cauza 1…………………….
Cauza 2…………………….
Cauza n………………….
TOTAL pct. II

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE   

 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul  

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII 
cap. II lit. A pct. IV din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare 
 
 
 

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

           - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază 
pentru personalul contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care ocupă 
funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea - cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

- solicitarea nr. 1667 din 15 ianuarie 2020 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 
înregistrată cu nr. 1175 din 16 ianuarie 2020 la registratura Consiliului Judeţean Alba. 
            Luând în considerare minuta nr. 2835 din 5 februarie 2020 privind consultarea 
organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate, organizată pentru stabilirea salariilor de 
bază ale personalului contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care 
ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea – cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. c din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ;  
  - art. 11 alin. 1 şi art. 11 alin. 2 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, 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 stabilesc, începând cu luna februarie 2020, salariile de bază pentru personalul 
contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care ocupă funcții prevăzute în 
„Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor publice din administrația locală” din anexa nr. VIII cap. II 
lit. A pct. IV, ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei - parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 

Art. 2. (1) În salariile de bază prevăzute în anexă pentru funcţiile de conducere este 
inclusă gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, la nivel maxim. 

(2) Salariile de bază prevăzute în anexă pentru funcțiile de execuție sunt la 
gradaţia 0. Salariile de bază pentru funcțiile de execuție la gradaţiile 1-5 se determină prin 
majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0, potrivit prevederilor art. 10 din Legea – cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 Art. 3. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 8 din 31 ianuarie 2019 îşi încetează 
aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 



 Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi managerul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică 
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei dezvoltare 
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. 31 
Alba Iulia,  7  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, cu 
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 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 completările ulterioare:  

- Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Alba. 

- Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

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

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



Anexa  la Proiectul de hotărâre a  
Consiliului  Județean Alba nr. 31/7 februarie 2020 

 
 
 
 

SALARIZAREA 
        personalului contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care 

ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea – cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare 
 
 
 

1.) Funcții de conducere 

Nr. 
crt. Funcţia  Nivelul 

studiilor 
Salariile de 

bază 

1 Şef serviciu S 9113 
 

NOTĂ: Salariile de bază prevăzute pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de 
vechime în muncă la nivel maxim 

 
 

2.) Funcţii de execuţie pe grade și trepte profesionale 
 

Nr. 
crt. Funcţia  Nivelul 

studiilor 

Salariile de 
bază 

Gradația 0 

1 Auditor 
gradul I A S 5910 
gradul I S 5323 
gradul II S 4734  

2 Expert, inspector de 
specialitate 

gradul I A S 5374 
gradul I S 4839 
gradul II S 4304 
debutant S 3746 

3 Consilier juridic 

gradul I A S 5374 
gradul I S 4839 
gradul II S 4304 
debutant S 3746 

4 
Tehnician-economist, 

inspector, referent, 
subinginer, arhivist                                           

gradul I A SSD 4594 
gradul I SSD 4170 
gradul II SSD 3724 
debutant SSD 3278 

5 Referent, arhivar, referent 
casier 

IA M 3345 
I M 3167 
II M 3011 

debutant M 2810 

6 
Stenodactilograf, 

secretar-dactilograf, 
dactilograf 

IA M 3256 
I M;G 3055 

debutant M;G 2854 

7 Secretar  M;G 3055 
debutant M;G 2854 



8 Şef depozit I M 3568 
II M 3256 

9 Casier, magaziner  M;G 3256 
debutant M;G 3055 

10 Portar, paznic, 
manipulant bunuri  M;G 2854 

11 Muncitor calificat 

I M;G 3256 
II M;G 3055 
III M;G 2854 
IV M;G 2676 

12 Muncitor necalificat 
I M;G 2520 

II - fără 
sporuri M;G 2230 

 
NOTĂ: Salariile de bază prevăzute la pct. 2.) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază 

pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit 
prevederilor art. 10 din Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare. 
   
                                                        Avizat pentru legalitate 
      PREŞEDINTE,                                   SECRETAR  GENERAL, 
            Ion DUMITREL                                        Vasile BUMBU  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 3184/7 februarie 2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru  

personalul contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,  
care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV  

din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit  
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare 

 
   I. Expunere de motive 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia prin adresa nr. 1667 din 15 ianuarie 2020 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1175 din 16 ianuarie 2020 a solicitat 
majorarea salariilor pentru personalul contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 
Iulia, care ocupă funcții prevăzute în „Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor publice din 
administrația locală” din anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV, ale Legii-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, menţionând că cheltuielile de personal rezultate din majorarea salariilor se suportă din 
veniturile spitalului, exceptând sumele alocate de la bugetul local al U.A.T. Județul Alba.  

În baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 14 din 16 ianuarie 2019, 
în cursul lunii februarie 2020, comisia cu atribuții privind consultarea, a convocat organizaţia 
sindicală reprezentativă la nivel de unitate, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 
în vederea realizării consultării pentru stabilirea salariilor de bază. Consultarea la care au fost 
prezentate nivelurile estimate ale salariilor de bază pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba 
Iulia, a avut loc în data de 5 februarie 2020.  

În discuție au fost luate funcțiile prevăzute în „Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din 
administrația locală” din anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din  Legea nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
Minuta consultărilor fiind înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 
2893/05.02.2020. 

 
   II. Descrierea situaţiei actuale 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 8 din 31 ianuarie 2019 au fost stabilite 
salariile de bază pentru personalul contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 
Iulia, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea - cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
III. Reglementări anterioare 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 8 din 31 ianuarie 2020 privind stabilirea 

salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 
Iulia, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea - cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

IV. Baza legală 
 - art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. c din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 
- art. 11 alin. 1 şi art. 11 alin. 2 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 
 Nu este cazul 
 



 VI. Avize necesare 
Nu este cazul 
 
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 
Nu este cazul 
 
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Încadrare în prevederile bugetului pe anul 2020  
 
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, cu completările ulterioare, 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.  
31 din 7 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, cu completările ulterioare 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. 3186/7 februarie 2020 
 
 

Către 
DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI BUGETE 

Domnului director executiv – Marian Florin AITAI 
şi BIROUL RESURSE UMANE 

Domnului Horaţiu Zaharie SUCIU – şef birou 
 

 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 stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A 
pct. IV din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare 
 
 

 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. 31/7 februarie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 
      - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază 
pentru personalul contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care ocupă 
funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea - cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- solicitarea nr. 1667 din 15 ianuarie 2020 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 
înregistrată cu nr. 1175 din 16 ianuarie 2020 la registratura Consiliului Judeţean Alba. 

 Cu deosebită consideraţiune, 
  

SECRETAR GENERAL 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
Direcția Dezvoltare și Bugete 
Biroul resurse umane  
Nr.  3269/07.02.2020 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din 

cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII 
cap. II lit. A pct. IV din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare 
  
Potrivit art. 7 lit. a din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, „salariul de bază reprezintă suma 
de bani la care are dreptul lunar personalul plătit din fonduri publice, corespunzător funcţiei, 
gradului/treptei profesionale, gradaţiei, vechimii în specialitate”, iar potrivit lit. e „salariul 
lunar cuprinde salariul de bază ... compensaţiile, indemnizaţiile, sporurile, adaosurile, primele, 
premiile, precum şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare corespunzătoare fiecărei 
categorii de personal din sectorul bugetar. 

Conform art. 11 alin. 1 din legea sus-menţionată „... salariile de bază se stabilesc prin 
hotărâre a … consiliului judeţean … în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la 
nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor”, urmând ca sporurile și celelalte 
componente ale salariului lunar să fie stabilite potrivit alin. 3 de către ordonatorul de credite, cu 
respectarea prevederilor alin. 4 ce prevede faptul că nivelul veniturilor salariale se stabilește fără 
a depăși nivelul indemnizației lunare a vicepreședintelui consiliului județean, și cu respectarea 
prevederilor art. 25 alin 2 din aceeași lege ce prevede faptul că ”… pentru instituţiile din sistemul 
sanitar …, suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, 
inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator 
principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, … şi a indemnizaţiilor 
lunare, după caz” 

Astfel prin hotărâre a consiliului județean se stabilesc salariile de bază ale personalului 
contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care ocupă funcţii prevăzute în 
anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

Prin adresa nr. 1667/15 ianuarie 2020 conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 
Iulia, solicită majorarea salariilor pentru personalul contractual din cadrul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Alba Iulia, care ocupă funcții prevăzute în „Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor publice 
din administrația locală” din anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV, ale Legii-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, menţionând că cheltuielile de personal rezultate din majorarea salariilor se suportă din 
veniturile spitalului, exceptând sumele alocate de la bugetul local al U.A.T. Județul Alba.  

Prin proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 31 din 7 februarie 2020 s-a propus stabilirea 
nivelului salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Alba Iulia, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea - 
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum și ierarhizarea acestor funcții. 

Potrivit art. 3 alin. 4 din Legea - cadru nr. 153/2017 salariile de bază se stabilesc astfel 
încât să se asigure promovarea personalului în funcții, grade și trepte profesionale și avansarea în 
gradații. Pornind de la aceste aspecte pe paza principiilor sistemului de salarizare și a criteriilor 
generale de ierarhizare a posturilor din lege, precum și a ierarhiei prevăzute în nomenclatoarele 
funcțiilor din administrația locală, s-a stabilit ierarhia funcțiilor în cadrul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Alba Iulia. 

Salariile de bază pentru personalul contractual de execuție din cadrul Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Alba Iulia ce ocupă funcțiile prevăzute în „Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din 
administrația locală” din anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea - cadru nr. 153/2017, sunt 



stabilite, în anexa la proiectul de hotărâre, la gradaţia 0. Pentru funcțiile de conducere în salariile 
de bază este inclusă gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, la nivel maxim. 

Potrivit art. 10 din legea sus-menţionată, salariile de bază sunt diferenţiate pe funcţii, 
grade/trepte şi gradaţii. Fiecărei funcţii, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5 gradaţii, 
corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă, cu excepţia funcţiilor de conducere pentru care 
gradaţia este inclusă în salariul de bază.  

Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum şi 
cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii 
condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în acesta, sunt următoarele: 

a) gradaţia 1 - de la 3 ani la 5 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază cu 
cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază; 

b) gradaţia 2 - de la 5 ani la 10 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut 
cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază; 

c) gradaţia 3 - de la 10 ani la 15 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază 
avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază; 

d) gradaţia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază 
avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază; 

e) gradaţia 5 - peste 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu 
cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază. 

Astfel în proiectul de hotărâre salariile de bază prevăzute pentru funcțiile de execuție sunt 
la gradaţia 0, iar cele prevăzute pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime în 
muncă la nivel maxim.  

Art. 11 alin. 4 din lege prevede obligativitatea stabilirii veniturilor salariale cu încadrarea 
în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli.  

 
 
 
   Director executiv,      Șef birou, 
Marian Florin AITAI    Horațiu Zaharia SUCIU 
 
 
 
 
 
 
 

  Întocmit, 
 Ramona BĂLŢAT            
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN  
PREȘEDINTE 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării Statului de funcții  

al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 
 
 
 

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

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului 
de funcții al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

- solicitarea nr. 281 din 23 ianuarie 2020 a Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, 
înregistrată cu nr. 1866 din 23 ianuarie 2020 la registratura Consiliului Județean Alba. 

Având în vedere prevederile: 
 - art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 
 - art. 31 alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 44 alin. 4 şi anexa nr. 1 lit. c din Legea nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  
- art. 41 alin. 2 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a 
criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, 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, cu completările ulterioare, adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE 

 
 Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” 
Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 216 din 24 octombrie 2019 își încetează 
aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a Managerului Bibliotecii 
Judeţene „Lucian Blaga” Alba, va duce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  
 Art. 4. Prin intermediul secretarului 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, Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, 
administratorului public al Județului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcției 
dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba.  
  

                                                   Avizat pentru legalitate 
          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 
    
 
 
 
Înregistrat cu nr.  32     
Alba Iulia, 7 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, cu 
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 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 completările ulterioare:  

Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, către următoarele comisii 
de specialitate: 
 Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 
 Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa la Proiectul de hotărâre a  
Consiliului Județean Alba nr. 32/7 februarie 2020 

 
STAT DE FUNCŢII 

al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea funcţiei Nivelul 
studiilor 

Număr 
posturi 

1 Contabil şef grad II S 1 
SECŢIA PRELUCRARE CARTE 

2-3 Bibliotecar gradul IA S 2 
4 Bibliotecar debutant  S 1 
5 Bibliotecar treapta IA M 1 

SECŢIA COPII 
6 Bibliotecar gradul I SSD 1 
7 Bibliotecar treapta IA M 1 

SECŢIA ADULŢI 
8-9 Bibliotecar gradul IA S 2 
10 Bibliotecar gradul I SSD 1 

SALA DE LECTURĂ 
11-12 Bibliotecar gradul IA S 2 

13 Bibliotecar gradul II S 1 
14 Bibliotecar debutant S 1 
 SECŢIA METODICĂ ŞI ANIMAŢIE CULTURALĂ 

15 Bibliotecar gradul II  S 1 
SECŢIA PERIODICE 

16 Bibliotecar gradul II S 1 
FILIALA AMPOI 

17 Bibliotecar gradul IA S 1 
FILIALA CETATE 

18 Bibliotecar gradul IA S 1 
FILIALA CENTRU DE ZI 

19 Bibliotecar treapta I PL 1 
SECŢIA INFORMATICĂ 

20-21 Inginer de sistem gradul IA S 2 
SECŢIA BIBLIOGRAFIE ŞI BIBLIONET 

22 Bibliograf gradul I S 1 
REDACŢIA „DISCOBOLUL” 

23 Secretar de redacţie gradul II S 1 
24 Tehnoredactor gradul II S 1 
25 Redactor gradul I S 1 

RESURSE UMANE 
26 Inspector de specialitate gradul IA S 1 

ADMINISTRATIV 
27 Inspector de specialitate gradul IA S 1 
28 Secretar-dactilograf IA M 1 

DESERVIRE 
29 Muncitor calificat I (Legător carte) M 1 
30 Şofer I M 1 

31-32 Îngrijitor M 2 
 TOTAL POSTURI:  32 

   
                                      Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 
                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 3191/7 februarie 2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii 

al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 
 

 
I. Expunere de motive 
Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, prin adresa nr. 281 din 23 ianuarie 2020, 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1866 din 23 ianuarie 2020, a solicitat 
transformarea unui post ca urmare a promovării în gradul profesional imediat superior a unei 
persoane din cadrul bibliotecii. 

Potrivit prevederilor art. 191 alin. 2 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu completările ulterioare, președintele consiliului județean „întocmeşte şi supune 
spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, 
organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de 
specialitate, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor 
autonome de interes judeţean”. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 216 din 24 octombrie 2019 a fost aprobat 

Statul de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba. 
 
III. Reglementări anterioare 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 216 din 24 octombrie 2019 privind aprobarea 

modificării Statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba. 
 
IV. Baza legală 

 - art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

- art. 31 alin. 2 şi art. 31 alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 44 alin. 4 şi anexa nr. 1 lit. c din  Legea nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 41 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de 
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 

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

Europene 
 Nu este cazul 
 
 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 
 
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 
Nu este cazul 
 
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Încadrare în prevederile bugetului pe anul 2020  
 



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, cu completările ulterioare, 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.      
32 din 7 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, cu completările ulterioare 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. 3195/7 februarie 2020 
 
 
 

Către 
BIROUL RESURSE UMANE 

Domnului Horaţiu Zaharie SUCIU – şef birou 
 
 

 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 modificării Statului de funcții  

al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” 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. 32/7 februarie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului 
de funcții al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

- solicitarea nr. 281 din 23 ianuarie 2020 a Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, 
înregistrată cu nr. 1866 din 23 ianuarie 2020 la registratura Consiliului Județean Alba. 
 Cu deosebită consideraţiune, 

  
SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA                                                                                         
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Biroul resurse umane  
Nr. 3267/7 februarie 2020 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii  

al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 
 

 
Conform art. 173 alin. 1 lit. a şi art. 173 alin. 2 lit. c din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, Consiliul 
județean îndeplinește: “atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor 
şi regiilor autonome de interes judeţean”, respectiv “aprobă, în condiţiile legii, la propunerea 
preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului 
judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale 
aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes 
judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”. 
 Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba a solicitat, prin adresa nr. 281 din 23 ianuarie 
2020, aprobarea modificării statului de funcţii, prin transformarea unui post, ca urmare a 
finalizării examenului de promovare în grad profesional imediat superior, astfel:  
 - la Secţia periodice: transformarea postului de bibliotecar debutant în bibliotecar gradul 
II. 

 Articolul 31 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precizează faptul că: ”În situaţia în 
care nu există un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcţii, 
grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcţii în care 
acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior.” 

Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, prevede la 
art. 41 alin. 2 din Regulament: „Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar în 
grade sau trepte profesionale se face, de regulă, pe un post vacant, iar, în situaţia în care nu 
există un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta 
este încadrat într-unul de nivel imediat superior.” 

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 4 din Legea nr. 334/2002 a bibliotecilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „organigrama şi statul de funcţii ale 
bibliotecii se aprobă de către autoritatea sau instituţia finanţatoare, conform legii”. 
 

Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 
raport de specialitate, propun aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării 
Statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba. 

 
 

Şef birou, 
Horaţiu Zaharia SUCIU 

https://idrept.ro/00139175.htm


ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării Organigramei,  a Statului de funcţii  

şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale  
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 
      Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna februarie 2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării 
Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

- solicitarea nr. 1246 din 5 februarie 2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2902 din 5 
februarie 2020; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. a, art. 173 alin. 2 lit. c şi art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 
- art. 15,  art. 16 şi art. 161 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea 

violenţei în familie, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 113 alin. 5 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- art. 31 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 41 alin. 2 Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011; 

- H.G. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
            - art. 8 alin. 1 din Regulamentul - cadru de organizare și funcționare al Direcției 
generale de asistență socială și protecția copilului, aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru 
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă 
socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; 
 - Ordinul nr. 28 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei privind aprobarea 
standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi 
combaterii violenţei domestice; 
  În temeiul art. 182, art. 196 alin. 1 lit. a şi art. 243 alin.1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, adoptă următoarea 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

 
Art. 1. (1) Se aprobă înfiinţarea Locuinţei protejate pentru persoanele victime ale 

violenţei domestice - serviciu social cu cazare - în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Alba, prin reorganizarea Centrului de tranzit Alba Iulia. 

(2) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Locuinţei protejate 
pentru persoanele victime ale violenţei domestice, sens în care anexa nr. 15 a Regulamentului 
de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 126 din 8 mai 2018, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică și se înlocuieşte în mod corespunzător cu 
anexa la prezenta hotărâre. 

https://idrept.ro/00139175.htm


Art. 2. Se aprobă modificarea Organigramei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 237 din 19 noiembrie 2019  îşi 
încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 5. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi directorului general al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 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, Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie 
publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Compartimentului unități de asistență medicală, socială, 
învățământ special 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. 33 
Alba Iulia, 7 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, cu 
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 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 completările ulterioare:  

Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

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

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



Anexa nr. 15  la Regulamentul de organizare și funcționare al 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba 

 
 
 

REGULAMENT 
de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare pe perioadă de lungă durată  

Locuința protejată pentru persoanele victime ale violenței domestice 
 
 

   
I. Definiții 

 

  Art. 1. (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al 
serviciului social de tip rezidențial cu cazare pe perioadă de lungă durată, Locuința protejată 
pentru persoanele victime ale violenței domestice Alba Iulia, înfiinţat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Alba nr. ………/13 februarie 2020. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele 
beneficiare, cât și pentru angajații unității și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 
reprezentanții legali/convenționali, alți specialiști, vizitatori. 

(3) Locuința protejată pentru persoanele victime ale violenței domestice reprezintă 
un tip de serviciu social cu cazare pe perioadă determinată de timp de până la 1 an, în care 
victimele pot beneficia de cazare, supraveghere, îngrijire, consiliere psihologică, consiliere 
juridică, orientare vocațională, reabilitare și reinserție socio -profesională pentru o viață 
independentă. 
     

II. Identificarea serviciului social 
 

Art. 2. (1) Serviciul social cu cazare pe perioadă de lungă durată, Locuința protejată 
pentru persoanele victimele ale violenței domestice Alba Iulia, cod 8790CR-VD-III, cu sediul în 
Alba Iulia este administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Alba, acreditat conform Certificatului de acreditare, Seria AF Nr. 000020, eliberat la 
10.04.2014.  

(2) Se recomandă păstrarea secretă a locației pentru publicul larg, cu atât mai mult 
cu cât este o formă de locuire în vederea facilitării transferului la o viață independentă menită să 
asigure protecție, siguranță și securitate personală beneficiarilor. 

 
III. Scopul serviciului social 

 
Art. 3. Scopul serviciului Locuința protejată pentru persoanele victime ale violenței 

domestice Alba Iulia este de a oferi  pe perioadă lungă de timp victimelor violenței domestice 
cazare, supraveghere, îngrijire, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare vocațională, 
reabilitare și reinserție socio-profesională pentru tranzitul la o viață independentă, în cadrul unei  
rețele naționale inovative de locuințe protejate destinate prevenirii și combaterii violenței 
domestice.   

 
IV. Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare 

 
Art. 4. (1) Serviciul social Locuința protejată pentru persoanele victime ale violenței 

domestice Alba Iulia funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și 
funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității 
în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 867/2015 
pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor - cadru de 
organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, Legea 
asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările și a Ordinului nr. 28/2019  
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 
destinate prevenirii și combaterii violenței domestice, Anexa 3 – Standardele minime de calitate 



pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă de lungă durată organizate ca locuințe protejate 
pentru persoanele victime ale violenței domestice.  

(2) Serviciul social Locuința protejată pentru persoanele victime ale violenței 
domestice Alba Iulia funcționează fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, este coordonat metodologic de un responsabil 
servicii sociale și de coordonatorul local al proiectului, pe perioada implementării activităților 
proiectului și se subordonează din punct de vedere funcțional directorului general adjunct care 
coordonează activitatea de protecție a drepturilor persoanelor adulte cu sau fără dizabilități. 

(3) Serviciul social Locuința protejată pentru persoanele victime ale violenței 
domestice Alba Iulia are o capacitate de 6 locuri. 

 
V. Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

 
     Art. 5. Serviciul social Locuința protejată pentru persoanele victime ale violenței 
domestice Alba Iulia se organizează și funcționează cu respectarea  următoarelor principii: 

a.) promovarea bunăstării, siguranței fizice și securității economice a victimelor pentru 
depășirea situației de criză și reluarea unei vieți independente; 

b.) abordarea comprehensivă a violenței domestice și a violenței împotriva femeilor, 
inclusiv prin promovare a unei abordări sensibile la gen în serviciile sociale destinate victimelor 
violenței domestice; 

c.) creșterea gradului de dezvoltare personală (autodeterminare) și împuternicirea 
victimelor violenței; 

d.) acces nediscriminatoriu, gratuit și debirocratizat (facil) la servicii adecvate pentru 
toate categoriile de victime ale violenței domestice; 

e.) asigurarea și menținerea confidențialității asupra aspectelor ce țin de siguranța și viața 
privată a victimei, protejarea intimității beneficiarilor și respectul pentru demnitatea umană în 
toate activitățile adăpostului; 

f.) cooperarea multidisciplinară și sprijin individualizat pentru asigurarea unei intervenții 
personalizate și coerente; 

g.) promovarea participării beneficiarilor, inclusiv a copiilor, la luarea deciziilor care îi 
privesc și derularea activităților; 

h.) furnizarea serviciilor se face în baza managementului de caz, prin care se asigură 
intervenția unitară, integrată și în rețea; 

i.) principiile generale care guvernează sistemul național de asistență socială.  
 

VI. Beneficiarii serviciului social 
 

Art. 6. (1) Beneficiarii serviciului social Locuința protejată pentru persoanele victime ale 
violenței domestice sunt adulți (femei), persoane autonome care nu sunt diagnosticate cu boli 
cronice sau contagioase, cu vârsta între 18 și 65 ani, victime ale violenței domestice, cu 
domiciliul/reședința în Romania, inclusiv cuplul mamă-copil. 

  (2) Calitatea de victimă a violenței în familie se va face raportat la art. 5 din Legea 
nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, incluzând toate formele de violență domestică definite în art. 4 al 
aceleiași legi. 

Art. 7. Beneficiarii  locuinței protejate trebuie să îndeplinească cel puțin o condiție de risc 
și cel puțin una de vulnerabilitate, după cum urmează: 

 Condiții de risc: 
  a.) a fost în mod repetat afectată de fapte de violență domestică ale căror efecte nu au fost 
eliminate; 
  b.) a beneficiat în ultimii 5 ani, de cel puțin o măsură de protecție: ordin de protecție 
provizoriu sau ordin de protecție; 
  c.) se află sau s-a aflat în ultimii 5 ani în evidențele unuia sau mai multor servicii publice 
de asistență socială, uneia sau mai multor organizații neguvernamentale și a beneficiat din partea 
acestora de acordarea unor servicii/ măsuri de sprijin; 
  d.) i s-a eliberat în ultimii 5 ani cel puțin un certificat medico-legal  și/sau certificat 
medical care să ateste vătămările provenite din situațiile de violență domestică, și, după caz, orice 
alte documente doveditoare emise de către unitățile sanitare;  



  e.) victima face dovada înregistrării unei cereri de divorț, la instanță sau notar, sau a 
emiterii de către instanțele judecătorești a unei hotărâri definitive într-un proces de divorț sau a 
unui certificat de divorț.  

 Condițiile de vulnerabilitate: 
  a.) se află în situația de dependență economică față de agresor și/sau nu are venituri 
proprii sau acestea sunt insuficiente; 
  b.) nu există alternative privind separarea de agresor din punctul de vedere al spațiului 
locativ; 
  c.) primește în mod repetat din partea agresorului insulte și cuvinte jignitoare, brutale, 
umilitoare și/sau amenințări la adresa vieții și integrității sale și/sau a copiilor săi/din anturajul 
său, sau a rudelor/prietenilor; 
  d.) nu are calitatea de salariat la momentul realizării evaluării, 
  e.) s-a aflat sau se află în concediu de îngrijire/creștere a copilului; 
  f.) nu deține un certificat de calificare profesională pentru o anumită ocupație; 
  g.)  face parte din categoria de șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri de lungă 
durată, tineri NEET sau șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale; 
  h.) nu deține nici o diplomă de studii sau deține documente doveditoare privind 
absolvirea a cel puțin 4 clase; 
  i.) este o persoană cu dizabilități. 
  Art. 8. Accesul/admiterea în locuința protejată se face pe baza acumulării cumulative a 
cel puțin unei condiții de risc și a cel puțin uneia din condițiile de vulnerabilitate. 
  Art. 9. Condițiile de admitere și furnizare a serviciilor sociale în Locuința protejată 
pentru persoanele victime ale violenței domestice sunt următoarele: 

Actele necesare pentru întocmirea dosarului social, potrivit Metodologiei de recrutare și 
selecție a grupului țintă sunt: 

a.) Actul de identitate al beneficiarului, precum și, atunci când este cazul, actele de 
identitate ale copiilor minori aflați în grija sa în cadrul locuinței protejate, în copie (în cazul în 
care beneficiarul solicită includerea/admiterea se află în imposibilitatea de a prezenta documente 
de identitate la momentul admiterii, acesta va completa o declarație pe propria răspundere sub 
sancțiunea prevederilor art. 326 din Codul penal. Personalul de la nivelul  furnizorului de servicii 
sociale poate face demersuri la autoritățile competente în vederea cunoașterii situației 
beneficiarului privind actele de identitate (C.I., pașaport) și a identificării ultimei adrese de 
domiciliu; 

b.) Declarație pe proprie răspundere privind calitatea de victimă a violenței domestice 
(conform anexei nr. 7) 

c.) Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului (conform anexei nr. 3) 
d.) Angajament de disponibilitate (conform anexei nr. 4) 
e.) Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări (conform anexei nr. 

5) 
f.) Declarație privind utilizarea și prelucrarea datelor personale (conform anexei nr. 6) 
g.) Acord de dublă confidențialitate (conform anexei nr. 8) 
h.) înscrisuri care să ateste îndeplinire condițiilor de risc  și de vulnerabilitate 

 i.) orice alte înscrisuri care susțin necesitatea furnizării unor servicii adecvate pentru 
nevoile victimelor VD 
 j.) fișa de evaluare inițială la admitere/reevaluare a beneficiarului; 
 k.) decizia de includere/admitere aprobată/avizată de reprezentantul furnizorului de 
servicii sociale, în original; 
 l.) planul de intervenție; 
 m.) contractul de furnizare de servicii semnat de părți, în original.  

Art. 10. Condiții de încetare a serviciilor sociale furnizate în Locuința protejată pentru 
persoanele victime ale violenței domestice:  

a.) la cererea beneficiarului; 
b.) la expirarea perioadei maxime de asistare; 
c.) în caz de internare în instituții medicale în baza recomandărilor medicale pentru 

tratament; 
d.) în caz de transfer în alte instituții de recuperare și integrare socială; 
e.) în caz de forță majoră (cataclisme naturale, incendiu, apariția unui focar de infecție, 

sistarea licenței de funcționare a locuinței protejate); 



f.) în cazul în care beneficiarul/beneficiara are un comportament inadecvat, care face 
incompatibilă acceptarea/rămânerea acesteia în locuința protejată; 

g.) când nu se mai respecta clauzele contractuale de către beneficiară; 
h.) în caz de deces al beneficiarei; 
i.) în cazul nerespectării Regulamentului de Ordine Interioara și a normelor de 

comportament civic corespunzător; 
j.) în cazul neîndeplinirii/nerespectării obligațiilor prevăzute în contractul de furnizare de 

servicii sociale;  
k.) în cazul transferării beneficiarei în altă locuință protejată; 
l.) în urma integrării socio – profesionale.  
 

VII. Drepturile și obligațiile beneficiarilor 
 

Art. 11. (1) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Locuința protejată 
pentru persoanele victime ale violenței domestice Alba Iulia  au următoarele drepturi: 

a.) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale fără  discriminare  pe bază de 
rasă, sex,  religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială; 

b.) să participe, în raport cu vârsta, la procesul de luare a deciziilor în furnizarea 
serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică; 

c.) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite; 
d.) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin 

condițiile care au generat situația de dificultate; 
e.) să fie asistați/reprezentați în exercitarea drepturilor de către personalul de specialitate 

a centrului și a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba atunci când nu 
au capacitate de exercitare a drepturilor; 

f.) să li se garanteze demnitatea, intimitatea, viața intimă; 
g.) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de 

exercițiu.  
(2) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Locuința protejată pentru 

persoanele victime ale violenței domestice Alba Iulia  au următoarele obligații: 
a.) să respecte Regulamentul de Ordine Interioară și Regulamentul de organizare 

funcționare al Locuinței Protejate; 
b.) să coopereze cu asistentul social și cu alți specialiști în vederea întocmirii dosarului 

personal necesar obținerii unor drepturi prevăzute prin lege; 
c.) să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale la reevaluarea și 

revizuirea planului individualizat de asistență și îngrijire; 
d.) să răspundă material pentru pagubele produse din vină proprie la Locuința Protejată; 
e.) să accepte investigațiile și tratamentul medical prevăzut în Regulamentul de Ordine 

Interioară, sub sancțiunea excluderii din locuință; 
f.)  să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, 

medicală, economică și altele; 
g.) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 
h.) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală; 
i.) sa respecte caracterul secret al locuinței protejate și al activităților derulate; 
j.) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 
VIII. Activități și funcții 

 
Art. 12. Principalele funcții ale Locuința protejată pentru persoanele victime ale violenței 

domestice 
sunt: 

a) de furnizare a serviciilor sociale, prin asigurarea următoarelor activități:  
1. găzduire pe perioadă determinată de până la 1 an, în funcție de situația particulară a 

fiecărui beneficiar și în raport cu nevoile individuale ale acestuia; 
2. îngrijire personală, menținerea igienei personale în incinta locuinței protejate, igienizare 

primară (spălat, uscat, deparazitat, organizat) a articolelor de îmbrăcăminte și a altor obiecte 
personale; 



3. evaluare medicală primară/asistență medicală; 
4. dezvoltarea deprinderilor de viață independentă; 
5. educație  non-formală și informală; 
6. consiliere vocațională, grup de suport și acompaniere socială; 
7. sprijin pentru întocmirea actelor de identitate și/sau a altor documente, în funcție de 

particularitățile individuale.  
b). de informare a beneficiarilor, a potențialilor beneficiari, a autorităților publice 

locale și a comunității cu privire la domeniul său de acțiune și intervenție, prin asigurarea 
următoarelor activități: 

1. elaborarea de materialele informative pe suport de hârtie; 
2. elaborarea de rapoarte de activitate - anual; 
3. completarea chestionarelor de satisfacție – anual de către beneficiari. 
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de 
dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane 
beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități: 

1. elaborare împreună cu beneficiarii a ”Carta drepturilor”; 
2. elaborare împreună cu beneficiarii a ”Regulilor locuinței protejate”; 
3. marcarea unor zile naționale/locale și internaționale, destinate categoriei de beneficiari 

căreia se adresează locuința protejată.    
d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități: 

1. asigurarea infrastructurii și a logisticii; 
2. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
3. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 
4. sprijinirea dezvoltării, extinderii, diversificării și creșterii calității serviciilor sociale; 
5. creșterea competențelor profesionale ale personalului implicat în domeniul acordării de 

servicii sociale, prin facilitarea accesului la cursuri de perfecționare și specializare; 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale locuinței protejate 

prin realizarea următoarelor activități:  
1.  asigurarea calității condițiilor de locuit; 
2.  asigurarea calității hranei în raport cu resursele financiare alocate conform legislației în 

vigoare; 
3. asigurarea logisticii în funcție de nevoile beneficiarilor și resursele furnizorului; 
4. formarea și autoformarea continuă a personalului, disponibilitatea, capacitatea empatică și 

motivația personalului. 
 

IX. Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal 
 

 Art. 13. (1) Raportul angajat/beneficiar este 1/10. Locuința protejată pentru 
persoanele victime ale violenței domestice va funcționa cu un post de asistent social 
principal Cod COR (263501), care realizează managementul de caz specific beneficiarilor 
locuinței protejate. 

(2) Coordonarea activității locuinței protejate este asigurată de către asistentul 
social principal care are calitatea de responsabil de servicii sociale la nivelul proiectului. 

(3) Atribuțiile responsabilului servicii sociale - asistent social (263501) sunt: 
a.) participă la buna implementare a activităților specifice, legate de operaționalizarea 

rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării 
serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită separarea de agresor și 
sprijin pentru tranziția la o viață independentă; 

b.) urmărește evoluția beneficiarelor și colaborează cu grupul de suport și cu cabinetul de 
consiliere vocațională pentru asigurarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor 
personalizate ale beneficiarelor; 

c.) asigură o abordare integrată a serviciilor pentru victimele violenței domestice prin 
corelarea serviciilor furnizate la nivelul locuinței protejate cu furnizarea serviciilor 
complementare: grup de suport și cabinet consiliere vocațională; 

d.) participă la procesul de identificare și selecție a victimelor violenței domestice; 
e.) asigură coordonarea, îndrumarea și monitorizarea activităților desfășurate în cadrul 

Locuinței Protejate; 



f.) sprijină victimele violenței domestice în ceea ce privește învățarea și asumarea 
deprinderilor de viață independentă; 

g.) pregătește și facilitează transferul victimei violenței domestice la o viață 
independentă; 

h.) răspunde de calitatea activităților desfășurate la nivelul Locuinței Protejate și dispune, 
în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități 
sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

i.) asigură distribuirea voucherelor de hrană și formulează recomandări pentru viață; 
j.) monitorizează modul de utilizare a resurselor alocate locuințelor protejate, materialelor 

consumabile și modul de întreținere a bunurilor și mobilierului din locuința protejată; 
k.) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a 

Regulamentului de organizare și funcționare. 
l.) participă la buna implementare a activităților - operaționalizarea rețelei naționale 

inovative integrate de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor sociale 
destinate victimelor violenței domestice care necesită separarea de agresor și sprijin pentru 
tranziția la o viață independentă; 

m.) urmărește evoluția beneficiarelor și colaborează cu grupul de suport și cu cabinetul 
de consiliere vocațională pentru asigurarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor 
personalizate ale beneficiarelor; 

n.) asigură o abordare integrată a serviciilor pentru victime prin corelarea serviciilor 
furnizate la nivelul locuinței protejate cu furnizarea serviciilor complementare: grup de suport și 
cabinet consiliere vocațională; 

o.) participă la procesul de identificare și selecție a victimelor violenței domestice; 
p.) asigură coordonarea, îndrumarea și monitorizarea activităților desfășurate în cadrul 

Locuinței Protejate; 
r.) sprijină victimele violenței domestice în ceea ce privește învățarea și asumarea 

deprinderilor de viață independentă; 
ș.) pregătește și facilitează transferul victimei violenței domestice la o viață 

independentă; 
t.) răspunde de calitatea activităților desfășurate la nivelul Locuinței Protejate și dispune, 

în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități 
sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

ț.) asigură distribuirea voucherelor de hrană și formulează recomandări pentru viață; 
u.) monitorizează modul de utilizare a resurselor alocate locuințelor protejate, 

materialelor consumabile și modul de întreținere a bunurilor și mobilierului din locuința 
protejată; 

v.) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a 
Regulamentului de organizare și funcționare. 

Art. 14 (1) Locuința protejată pentru persoanele victime ale violenței domestice oferă 
complementar servicii specializate în cadrul activităților specifice grupului de suport și 
cabinetului de consiliere vocațională.  

  (2) Grupul de suport și cabinetul de consiliere vocațională este deservit de către 
personalul de specialitate (psiholog și consilier vocațional) din cadrul serviciilor din structura 
DGASAPC Alba. 

 (3) Personalul de specialitate oferă servicii victimelor violenței domestice în cadrul 
activităților specifice grupului de suport și cabinetului de consiliere vocațională și are 
următoarele atribuții:  

a) psiholog (263411) 
1. participa la realizarea si buna implementare a activităților specifice domeniului de 

activitate și ale proiectului; 
2. sigura selectarea si includerea victimelor violentei domestice in cadrul grupurilor 

de suport; 
3. planifică realizarea ședințelor grupurilor de suport si asigura comunicarea 

informațiilor necesare către victimele violentei domestice; 
4. asigură cadrul de lucru adecvat necesar desfășurării ședințelor de grup în care 

fiecare victimă a violenței domestice să poată lucra cu sine însăși în sensul de surprindere ad-hoc 
a reacțiilor, stărilor, trăirilor generale prin și în interacțiunea cu ceilalți membri ai grupului; 

5. pregătește și asigură desfășurarea grupurilor de suport conform planificării; 



6. realizează evaluarea psihologică a fiecărei victime a violenței domestice și 
stabilește psihodiagnosticul; 

7. colaborează și comunică eficient cu echipa locală de implementare a proiectului și 
responsabilul de servicii sociale; 

8. raportează lunar activitatea desfășurată către responsabilul de servicii sociale. 
b). consilierul vocațional (242315) 

1. participă la buna implementare a activităților specifice, creșterea nivelului de 
integrare socio-profesională a victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de 
consiliere vocațională; 

2. asigură colaborarea permanentă cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de 
Muncă Alba, precum și cu organizațiile sindicale și patronale, în scopul corelării serviciilor 
oferite de către aceștia cu nevoile beneficiarelor, și facilitarea accesului la diferite tipuri de 
servicii de informare/formare/angajare; 

3. identifică aptitudinile, interesele, competențele victimelor violenței domestice și 
evaluează nivelul de dezvoltare vocațional prin proceduri metodologice specifice conform 
inventarelor aptitudinale, testelor și instrumentelor specifice; 

4. elaborează profilul vocațional al victimelor violenței domestice în baza 
aptitudinilor, competențelor, intereselor, caracteristicelor psiho-fizice, performanțelor și 
eșecurilor anterioare rezultatelor obținute la probele aplicate; 

5. identifică traseul potențial de dezvoltare vocațională, ținând cont de aptitudini, 
motivație, nivel școlar, sfera de interese, obiective stabilite pe termen scurt, mediu și lung ale 
victimelor violenței domestice dar și de caracteristicile psiho-fizice și contextual sociocultural; 

6. elaborează planul de inserție profesională și îl revizuiește ori de câte ori este 
necesar împreună cu victimele violenței domestice, ținând cont de competențele dobândite, de 
capacitățile psiho-fizice, oferta și opțiunile privind plasarea pe piața muncii și de obiectivele 
personale ale beneficiarului pe termen scurt, mediu și lung; 

7. sprijină victimele violenței domestice în vederea obținerii unui loc de muncă 
ținând cont de nivelul de pregătire și caracteristicile psiho-fizice individualizate; 

8. identifică locuri de muncă vacante ținând cont de tipul angajatorului, cerințele și 
solicitărilor victimelor violenței domestice și mediul de lucru; 

9. oferă susținere motivațională victimelor violenței domestice, prin oferirea de 
alternative în vederea fundamentării, în mod autonom, a propriului traseu vocațional; 

10. asigură consiliere post-angajare prin gestionarea relației dintre victimele violenței 
domestice și angajator, în vederea acomodării și adaptării acestora la locul de muncă și 
particularizării locului de muncă la posibilitățile lor; 

11. întocmește dosare privind participarea fiecărei beneficiare la consiliere 
vocațională; 

12. colaborează și comunică eficient cu echipa locală de implementare a proiectului și 
cu responsabilul de servicii sociale; 

13. raportează lunar activitatea desfășurată către responsabilul de servicii sociale. 
d). Personal administrativ, de întreținere, reparații, deservire este asigurat de către 

personalul Direcției Generale de Asistenta Socială și Protecția Copilului Alba. 
Art. 15. Finanțarea locuinței protejate se asigură din: 
a) fonduri externe rambursabile și nerambursabile; 
b) bugetul Consiliului Județean Alba;  
c) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din 

țară și din străinătate; 
d) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare. 
Art. 16. (1) Prezentul regulament constituie anexă a Regulamentului de organizare și 

funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și se 
completează de drept cu prevederile legale în vigoare sau ulterioare.  

(2) Modificarea/completarea prezentului regulament se face prin hotărâre a 
Consiliului Județean Alba. 
                                                        Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL, 
                                  Ion DUMITREL                                Vasile BUMBU 
  
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr.  3199/7 februarie 2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei,   

a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare  
ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 
 
 

I. Expunere de motive 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba prin adresa nr. 1246/5 

februarie 2020, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2902/5 februarie 
2020, a solicitat modificarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare, în sensul înfiinţării Locuinţei protejate pentru persoanele victime ale 
violenţei domestice prin reorganizarea Centrului de tranzit Alba Iulia şi transformării unor 
posturi de natură contractuală ca urmare a susținerii şi promovării examenului de promovare în 
grad profesional imediat superior a unui inspector de specialitate, ca urmare a promovării 
examenului de grad principal a unor asistenţii medicali/maseur și ca urmare a obținerii gradului 
de primar de către un medic. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 237 din 19 noiembrie 2019  s-a aprobat 

modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba.  

 
III. Reglementări anterioare 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 237 din 19 noiembrie 2019  privind aprobarea 

modificării Organigrame şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba. 

 
IV. Baza legală 
- art. 173 alin. 1 lit. a, art. 173 alin. 2 lit. c şi art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 
- art. 15,  art. 16 şi art. 161 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea 

violenţei în familie, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 113 alin. 5 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- art. 31 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 41 alin. 2 Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011; 

- H.G. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
            - art. 8 alin. 1 din Regulamentul - cadru de organizare și funcționare al Direcției 
generale de asistență socială și protecția copilului, aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru 
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă 
socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; 
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 - Ordinul nr. 28 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei privind aprobarea 
standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi 
combaterii violenţei domestice; 

 
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 bugetului pe anul 2020  
 
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, cu completările ulterioare, 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. 
33 din 7 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 cu completările ulterioare 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.  3203/7 februarie 2020 
 

 
 
 
 

Către 
BIROUL RESURSE UMANE 

Domnului Horaţiu Zaharia SUCIU – şef birou 
 
 
 

 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, cu completările ulterioare, vă 
transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  
 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii  

şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale  
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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. 33/7 februarie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării 
Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

- solicitarea nr. 1246 din 5 februarie 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2902 din 5 
februarie 2020. 

 Cu deosebită consideraţiune, 
  
 

SECRETAR GENERAL 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Biroul resurse umane  
Nr. 3276/07.02.2020 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei,  
a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 
 
Conform art. 173 alin. 1 lit. a şi art. 173 alin. 2 lit. c din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, consiliul 
județean are “atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate 
al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor 
autonome de interes judeţean”, respectiv “aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui 
consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, 
organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale 
societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”. 

Prin adresa nr. 1246/5 februarie 2020 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba 
cu nr. 2902/5 februarie 2020 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba a 
solicitat modificarea organigramei şi a statului de funcții, astfel: 

 
I. Înființarea Locuinţei protejate pentru persoanele victime ale violenţei domestice prin 

reorganizarea Centrului de tranzit Alba Iulia, aceasta urmând să funcţioneze cu un post de 
asistent social principal 

Se desfiinţează următoarele posturi vacante: un post de psiholog practicant, un post 
terapeut ocupaţional debutant, un post de educator şi un post de educator debutant.  

 
Art. 15 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare, prevede: „Serviciile sociale pentru 
prevenirea şi combaterea violenţei domestice pot fi organizate în regim rezidenţial, în regim de 
zi sau cu program continuu, cu sau fără personalitate juridică, de interes local sau judeţean”, 
totodată art. 16 alin. 3 menţionează: „Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor sociale 
pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice se aprobă prin hotărâri ale consiliilor 
judeţene sau, după caz, ale consiliilor locale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi 
al Consiliului General al Municipiului Bucureşti.”, iar art. 162 specifică: „Autorităţile 
administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura crearea şi funcţionarea serviciilor sociale 
prevăzute la art. 15, cel puţin la nivel de judeţ, în funcţie de identificarea şi evaluarea nevoilor 
persoanelor supuse formelor de violenţă domestică prevăzute de lege, de pe raza judeţului, în 
termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentelor dispoziţii legale.” 

 
II. Ca urmare a promovării în gradul imediat superior al personalului: 
 La Centrul de zi pentru copii cu dizabilități ”Arnsberg” Alba Iulia 
- transformarea unui post de maseur în post de maseur principal  
- transformarea 0,25 post medic specialist (medicină de recuperare) în 0,25 post de medic 

primar (medicină de recuperare). 
 La Casa de tip familial pentru copii cu dizabilități Sâncrai 
- transformarea unui post de asistent medical în post de asistent medical principal  
 La Biroul sănătatea, securitatea munci și PSI 
- transformarea unui post de inspector de specialitate debutant în post de inspector de 

specialitate IA. 
 La Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Baia de 
Arieș. 
- transformarea a patru posturi de asistent medical în patru posturi de asistent medical 

principal. 
 



Articolul 31 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precizează faptul că: ”În situaţia în 
care nu există un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcţii, 
grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcţii în care 
acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior.” 

Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, prevede la 
art. 41 alin. 2 din Regulament: „Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar în 
grade sau trepte profesionale se face, de regulă, pe un post vacant, iar, în situaţia în care nu 
există un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta 
este încadrat într-unul de nivel imediat superior.” 

Obtinerea gradului principal pentru asistenţii sociali se face potrivit H.G. 8/2011 privind 
acordarea treptelor de competenţă profesională asistenţilor sociali. 

Potrivit art. 4 alin. 1 pct. 29 din H.G. nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Sănătăţii, acesta „asigură organizarea şi desfăşurarea examenelor de promovare şi 
evaluare profesională a medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor, 
chimiştilor, asistenţilor medicali şi moaşelor;” . 

În conformitate cu precederile art. 8 alin. 1 din Regulamentul - cadru de organizare și 
funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, aprobat prin H.G. nr. 
797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor 
publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare: “Structura organizatorică şi numărul de posturi aferente Direcţiei generale se 
aprobă de consiliul judeţean …, astfel încât funcţionarea acesteia să asigure îndeplinirea 
atribuţiilor ce îi revin potrivit legii.” 

Modificările intervenite asupra Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Alba duc la scăderea cu patru posturi a numărului total de posturi 
față de structura aprobată în organigrama anterioară. 

Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere și în 
conformitate cu prevederile art. 113 alin. 5 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale cu 
modificările şi completările ulterioare, ce prevede faptul că ”Regulamentele-cadru de organizare 
şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi structura orientativă de personal a 
acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale, urmând ca regulamentul propriu, organigrama şi statul de funcţii să fie 
aprobate prin hotărâre a consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti” propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea 
modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare 
ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

      
 
 

ŞEF BIROU, 
                         Horaţiu Suciu 
 
 

Întocmit, 
Niculina Haţegan 
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Nr.
crt

1* director general - gradul II I 1

2* director general adjunct - gradul II I 4

3** auditor I superior 2

4* şef birou - gradul II I 1
5** consilier I superior 3
6** consilier I principal 2

7* şef serviciu - gradul II I 1
8** consilier juridic I superior 4
9** consilier juridic I asistent 1

10** consilier juridic I superior 2

11* şef serviciu - gradul II I 1
12** consilier I superior 6
13** consilier I principal 1

14 șef birou II S 1
15 inspector de specialitate IA S 2
16 inspector de specialitate I S 2
17 psiholog practicant S 1

18* şef serviciu - gradul II I 1
19** consilier I superior 5

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a 
Consiliului Judeţean Alba nr.  33/7 

februarie 2020

adopţii şi postadopţii

STAT DE FUNCŢII
AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

ȘI PROTECȚIA COPILULUI ALBA

Denumirea funcţiei Clasa/      
Studii Gradul Număr de 

posturi
A. APARATUL DIRECȚIEI

Compartimentul 
audit 

Biroul 

     Serviciul 
juridic şi contencios

Compartimentul 
Secretariatul Comisiei pentru protecția copilului

Serviciul 
resurse umane şi gestiunea funcţiei publice 

Biroul 
sănătatea, securitatea muncii și PSI

Serviciul 
monitorizare, analiză statistică, strategii, programe, proiecte şi ONG

Compartimentul 
relaţii publice



20** consilier I superior 1

21** consilier I asistent 1

22* şef serviciu - gradul II I 1
23** consilier I superior 4
24** consilier I principal 3
25** consilier I asistent 2
26 medic specialist medicină internă S 0,25
27 medic specialist psihiatrie S 0,25
28 medic specialist neurologie S 0,25
29 medic specialist oftalmologie S 0,25
30 medic specialist neurologie S 0,25
31 medic specialist expertiza capacității de muncă S 0,25
32 Asistent medical principal PL 0,5

33 medic specialist - Preşedinte Comisie S 1
34** consilier I asistent 2

35* șef serviciu - gradul II I 1
36** consilier I superior 9
37 inspector de specialitate IA S 0,5
38 medic primar pediatrie S 1

39* șef serviciu - gradul II I 1
40** consilier I superior 7
41** consilier I principal 1

42* șef serviciu - gradul II I 1
43** consilier I superior 13
44** consilier I principal 2
45** consilier I asistent 3
46** consilier I debutant 1

47* şef serviciu - gradul II I 1
48** consilier I superior 11
49** consilier I asistent 2

Compartimentul 
coordonarea autorităților publice locale

Serviciul 
evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap

Compartimentul  
Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

Serviciul 
evaluare complexă pentru copii

Serviciul 
intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație, 

repatrieri, violență domestică și prevenirea marginalizării sociale

Serviciul 
management de caz pentru copii și managementul calității serviciilor de tip familial

Serviciul 
management de caz pentru copii și managementul calității serviciilor de tip rezidențial



50* șef serviciu - gradul II I 1
51** consilier I superior 14
52** consilier I principal 2
53** consilier I asistent 2
54** consilier I debutant 1

55* șef birou - gradul II I 1
56** consilier I superior 1
57** consilier I principal 2
58** consilier I asistent 2

59* şef birou - gradul II I 1
60** consilier I superior 3
61** consilier I principal 1
62** consilier I asistent 1

63* şef serviciu - gradul II I 1
64** consilier I superior 4
65* referent III superior 3

66* şef serviciu - gradul II I 1
67** consilier I superior 4
68** consilier I asistent 1
69** consilier I debutant 1
70** referent III superior 1
71 referent IA M 1

72** cnsilier achiziţii publice I superior 1
73** consilier achiziţii publice I principal 2

74 șef serviciu gradul II S 1
75 Inspector de specialitate II S 1
76 şofer I G;M 5
77 muncitor calificat I (întreţinere) G;M 3
78 muncitor calificat III G 0,5
79 îngrijitor G 3

Serviciul 
management de caz pentru persoane adultecu dizabilități și monitorizare servicii sociale

Biroul 
intervenție în regim de urgența în domeniul asistenței sociale

Biroul 
evidență și plată beneficii de asistență socială

Serviciul 
financiar – contabil

Serviciul 
achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrativ

Compartimentul 
achiziții și contractare servicii sociale

Serviciul 
întreținere și deservire

B. SERVICII PUBLICE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ



80 asistenți maternali profesioniști M;G 124

81 asistenți personali profesioniști M;G 26

82 șef centru  - gradul II S 1
83 Medic primar S 1
84 psiholog practicant S 1
85 asistent social principal S 2
86 asistent medical principal PL 6
87 masor principal M 2
88 infirmieră G 19
89 magaziner M 1
90 inspector de specialitate IA S 2
91 muncitor calificat I (întreţinere) M; G 1
92 muncitor calificat I (lenjereasă) M;G 1
93 muncitor calificat I (fochist) M;G 3
94 muncitor calificat IV (fochist) M;G 2
95 muncitor calificat I (bucătar) M; G 3
96 muncitor calificat II (bucătar) M; G 1
97 muncitor calificat IV (bucătar) M;G 1
98 spălătoreasă G 2
99 șofer  I M;G 1

100 educator principal M 5
101 educator M 1
102 psiholog practicant S 0,5
103 asistent social practicant S 0,5
104 asistent medical PL 1
105 asistent medical debutant PL 1

106 educator principal M 4
107 educator M 2
108 asistent medical debutant PL 1
109 asistent medical PL 1
110 psiholog practicant S 1

111 asistent social principal SSD;S 1
112 educator principal M 4

Compartiment 
asistenţă maternală

Compartimentul 
asistenți personali profesioniști

Centrul de îngrijire şi asistenţă 
pentru persoane adulte cu dizabilități Abrud

Casa de tip familial 
nr. 15 Abrud

Casa de tip familial 
nr. 2 Abrud

Casa de tip familial 
nr. 3 Abrud



113 educator M 1
114 educator debutant M 1
115 asistent medical debutant PL 1
116 psiholg practicant S 1

117 psiholog practicant S 0,5
118 asistent social debutant S 0,5
119 asistent medical PL 1
120 asistent medical principal PL;SSD 1
121 educator principal M 3
122 educator M 2

123 infirmier G 8

124 asistent social principal S 1
125 infirmier G 5

126 infirmier G 6

127 infirmier G 8

128 asistent medical PL 1
129 asistent social principal S 1
130 infirmier G 6

131 asistent social principal S 1
132 infirmier G 5
133 maseur M 1
134 şofer I G;M 1
135 muncitor calificat I G;M 1
136 îngrijitor G 1

137 șef centru  - gradul II S 1
138 medic primar (medicină internă) S 0,5
139 medic primar (medicină generală) S 0,5
140 kinetoterapeut debutant S 1
141 terapeut ocupaţional S 2

Casa de tip familial

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități 
nr. 6 Abrud

 nr. 6 Cîmpeni

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități 
nr. 7 Abrud

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități 
nr. 8 Abrud

Locuința protejată pentru persoane adulte cu dizabilități 
nr. 14 Abrud

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități 
nr. 15 Abrud

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități 
nr. 19 Abrud

Centrul de îngrijire şi asistenţă 
pentru persoane adulte cu dizabilități Baia de Arieş



142 terapeut ocupaţional debutant S 1
143 psiholog stagiar S 1
144 asistent social principal S 1
145 asistent social debutant S 1
146 asistent medical PL;SSD 2
147 asistent medical principal 5
148 infirmier G 19
149 muncitor calificat I (bucătar) G 4
150 muncitor calificat IV (bucătar) G 1
151 muncitor calificat I (întreținere) G;M 1
152 muncitor calificat I (fochist) G;M 4
153 muncitor calificat IV (fochist) G;M 1
154 referent IA M 1
155 magaziner G;M 1
156 îngrijitor G 2

157 asistent social principal S 1

158 asistent social principal S 1
159 asistent medical principal PL 1
160 psiholog practicant S 1
161 psiholog practicant S 0,5
162 educator principal M 4
163 educator M 2
164 educator debutant M 1
165 administrator I M 1

166 inspector de specialitate I S 1
167 asistent medical principal PL 1
168 asistent medical principal PL 0,5
169 asistent medical PL 1
170 psiholog stagiar S 1
171 educator principal M 4
172 educator M 3
173 educator debutant M 1

174 infirmier G 7
175 asistent medical principal PL 1

176 șef centru - gradul II S 1
177 medic (pediatru) S 1
178 medic primar (medicină de recuperare) S 0,25
179 medic primar (medicină de recuperare) S 0,25

Locuinţă protejată pentru persoanele victime ale violenţei domestice

Centrul de primire în regim de urgenţă „Pinocchio” Alba Iulia

Casa de tip familial 
nr. 9 Alba Iulia

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități 
nr. 16 Alba Iulia

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Arnsbergˮ



180 medic primar (medicină de recuperare) S 0,25
181 medic primar (neurologie infantilă) S 0,5
182 medic primar (neurologie infantilă) S 0,25
183 psiholog specialist S 1
184 psiholog specialist S 0,5
185 psiholog specialist S 0,5
186 psiholog practicant S 3
187 psiholog stagiar S 1
188 asistent social specialist S 1
189 asistent social principal S 1
190 kinetoterapeut principal S 3
191 kinetoterapeut S 2
192 fiziokinetoterapeut S 1
193 fiziokinetoterapeut  specialist S 1
194 asistent medical principal PL;SSD 4
195 asistent medical PL;SSD 1
196 terapeut ocupaţional S 2,5
197 psihopedagog S 1
198 psihopedagog principal S 0,5
199 logoped debutant S 1
200 logoped S 0,5
201 maseur principal M 1
202 muncitor calificat I (spălătoreasă) G 1
203 îngrijitor G 0,5
204 îngrijitor G 2
205 administrator I M 0,5

206 șef centru – gradul II S 1
207 medic specialist (pediatru) S 0,5
208 asistent social debutant S 1
209 psiholog specialist S 0,5
210 psiholog specialist S 0,5
211 psiholog practicant S 1
212 inspector de specialitate I S 1
213 educator S 1
214 educator debutant S 1
215 educator principal M 8
216 educator M 3
217 educator debutant M 1
218 asistent medical principal PL;SSD 2
219 muncitor calificat I (bucătar) M;G 3
220 muncitor calificat II (bucătar) M;G 1
221 muncitor calificat I (lenjereasă) M;G 1
222 muncitor calificat I (întreținere) M:G 2
223 șofer I M;G 1

Centrul de plasament Blaj



224 îngrijitor G 2

225 educator principal M 4
226 educator M 2
227 educator debutant M 1
228 asistent medical PL 1
229 asistent medical debutant PL 1

230 asistent medical debutant PL 1
231 educator principal M 4
232 educator M 5
233 educator debutant M 1

234 asistent medical debutant S 1
235 psiholog practicant S 0,5
236 asistent medical PL 1
237 educator principal M 4
238 educator M 3
239 educator debutant M 1
240 îngrijitor G 1

241 șef centru - gradul II S 1
242 psihopedagog principal S 1
243 asistent medical principal PL 2
244 asistent medical debutant PL 1
245 educator principal M 7
246 educator M 1
247 paznic G 1

248 psihopedagog principal S 1
249 psiholog practicant S 1
250 educator principal M 5
251 educator M 1
252 educator debutant M 2
253 asistent medical principal S 1
254 asistent medical PL 1
255 referent IA M 1
256 magaziner G;M 1

257 asistent medical PL 1
258 asistent medical debutant PL 1
259 educator debutant M 5

Casa de tip familial în comunitate Blaj

Centrul de plasament de tip familial Mănărade

Casa de tip familial 
nr. 4 Blaj

Casa de tip familial pentru copii cu dizabilităţi Sîncrai

Casa de tip familial pentru copii cu dizabilităţi
nr. 1 Aiud

Casa de tip familial nr. 5 Aiud

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități 



260 infirmier G 7
261 Muncitor calificat I (întreţinere) G 1

262 asistent medical principal PL 1
263 infirmier G 6
264 Muncitor calificat I (întreţinere) G 1

265 șef centru gradul II S 1
266 asistent medical PL 1
267 asistent social principal S 1
268 psihopedagog S 1
269 educator principal M 2
270 educator M 5
271 educator debutant M 1
272 educatoare M 1

273 șef centru - gradul II S 1
274 asistent social principal S 1
275 psiholog stagiar S 1
276 asistent medical principal PL;SSD 2
277 educator principal SSD 1
278 educator S 1
279 educator principal M 1
280 îngrijitor G 1

281 șef centru – gradul II S 1
282 medic primar S 2
283 medic primar (psihiatrie) S 0,5
284 medic primar (psihiatrie) S 0,5
285 medic specialist (psihiatrie) S 2
286 medic S 5
287 asistent social principal S 5
288 asistent social specialist S 1
289 kinetoterapeut S 1
290 psiholog specialist S 0,5
291 psiholog specialist S 2
292 psiholog practicant S 3
293 terapeut ocupaţional S 7
294 terapeut ocupaţional debutant S 7
295 instructor de ergoterapie M;PL 1
296 instructor de ergoterapie debutant M;PL 1
297 asistent medical principal PL;SSD 31

nr. 18 Sâncrai

Centrul maternal pentru 6 cupluri mamă - copil „Speranţaˮ Alba Iulia

Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică 

nr. 17 Sâncrai

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități 

Casa de tip familial „Speranţa Copiilorˮ Cugir

pentru persoane adulte cu dizabilități Galda de Jos



298 asistent medical PL;SSD 1
299 maseur principal M 4
300 maseur M 3
301 infirmier G 108
302 infirmier debutant G 7
303 farmacist S 2
304 fiziokinetoterapeut debutant S 1
305 inspector de specialitate IA S 3
306 inspector de specialitate IA S 0,5
307 inspector de specialitate II S 3
308 inspector IA SSD 1
309 magaziner G;M 1
310 kinetoterapeut debutant S 1
311 kinetoterapeut principal S 1
312 profesor C.F.M. principal S 1
313 profesor C.F.M. S 1
314 muncitor calificat I (bucătar) M;G 5
315 muncitor calificat II (bucătar) M;G 3
316 muncitor calificat IV (bucătar) M;G 2
317 muncitor calificat I (instalator) M;G 1
318 muncitor calificat I (electrician) M;G 3
319 muncitor calificat I (frizer) M;G 2
320 muncitor calificat I (fochist) M;G 6
321 muncitor calificat I (lenjereasă) M;G 1
322 spălătoreasă M;G 7
323 șofer I M;G 1

324 asistent social specialist SSD;S 1
325 infirmier G 5

326 șef centru  - gradul II S 1
327 inspector de specialitate I S 2
328 asistent social principal S 1
329 psiholog practicant S 1
330 medic primar S 1
331 masor M 1
332 asistent medical principal PL 3
333 asistent medical PL 3
334 infirmier G 23
335 infirmier debutant G 1
336 magaziner M 1
337 muncitor calificat I (bucătar) G;M 1
338 muncitor calificat II (bucătar) G;M 1

 cu dizabilități Gârbova

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități 
nr. 10 Cricău

Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte



339 muncitor calificat IV (bucătar) G;M 3
340 spălătoreasă G 1
341 muncitor calificat I (lenjereasă) G 1
342 șofer I G;M 1
343 muncitor calificat I (întreţinere) G;M 3
344 muncitor calificat IV (întreţinere) G;M 1

345 infirmier G 7
346 asistent medical debutant PL 1

347 infirmier G 9
348 infirmier debutant G 1
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PREŞEDINTE Avizat pentru legalitate,
Ion DUMITREL SECRETAR GENERAL

Vasile BUMBU

nr. 3 Gârbova

TOTAL GENERAL

Locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilități 
nr. 13 Gârbova

Locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilități 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

 
PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliul Local al Comunei 
Bucerdea Grânoasă a unui tronsoane din drumul județean DJ 142 P: Crăciunelu de Jos 
(DN 14 B) - Bucerdea Grânoasă,  aflat  în intravilanul localității Bucerdea Grânoasă, în 

vederea realizării sistemului de colectare și evacuare al apelor pluviale 
 
 

 
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 Bucerdea Grânoasă a unui tronson din drumul 
județean DJ 142 P: Crăciunelu de Jos (DN 14 B) - Bucerdea Grânoasă,  aflat  în intravilanul 
localității Bucerdea Grânoasă, în vederea realizării sistemului de colectare și evacuare al apelor 
pluviale;  

- adresa nr. 214/31 ianuarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Bucerdea Grânoasă, 
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2494/31 ianuarie 2020. 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Bucerdea Grânoasă 
nr. 6/31 ianuarie 2020 privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru 
aprobarea preluării temporare în administrarea Consiliului Local Bucerdea Grânoasă  a unui 
tronson din drumul județean DJ 142 P: Crăciunelu de Jos (DN 14 B) - Bucerdea Grânoasă, în 
vederea realizării sistemului de colectare și evacuare al apelor pluviale. 

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;  
- 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 
Bucerdea Grânoasă, a unui tronson din drumul județean DJ 142 P: Crăciunelu de Jos (DN 14 B) - 
Bucerdea Grânoasă, aflat în intravilanul localității Bucerdea Grânoasă, în vederea realizării 
sistemului de colectare și evacuare al apelor pluviale, 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 - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și UAT - Comuna Bucerdea Grânoasă prin 
Consiliul Local al comunei Bucerdea Grânoasă, 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 - Județul Alba prin 
Consiliul Județean Alba.  

Art. 5. Predarea, respectiv preluarea, tronsonului din drumul județean DJ 142P  menționat  
la art. 1 se va face pe bază de Protocol de predare – primire, încheiat atât la predarea către 



Consiliul Local al Comunei Bucerdea Grânoasă, 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 administrație 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 Bucerdea Grânoasă, 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. 34 
Alba Iulia, 7 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. 34/7  februarie 2020   

 
 
 

Datele de identificare 
ale tronsonului de drum  din drumul județean DJ 142 P: 

Crăciunelu de Jos (DN 14 B) - Bucerdea Grânoasă care se predau temporar în 
administrarea Consiliului Local al comunei Bucerdea Grânoasă 

 
 

 
 

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 142 P: 
Crăciunelu de Jos 

(DN 14 B) - 
Bucerdea Grânoasă 

Drum 
judeţean 

Intravilan 
localitatea 
Bucerdea 
Grânoasă 

 

 
 km 2+000 – 

2+300  

 
0,300 

  



Anexa nr.2 la Proiectul de hotărâre a  
Consiliului Județean Alba nr. 34/7  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 Bucerdea Grânoasă prin Consiliul Local al Comunei Bucerdea 

Grânoasă, cu sediul în localitatea Bucerdea Grânoasă, 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 Bucerdea Grânoasă a unui tronson din 
drumul județean DJ 142 P: Crăciunelu de Jos (DN 14 B) - Bucerdea Grânoasă,  aflat  în 
intravilanul localității Bucerdea Grânoasă, în vederea realizării sistemului de colectare și 
evacuare al apelor pluviale. 

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

județean DJ 142 P: Crăciunelu de Jos (DN 14 B) - Bucerdea Grânoasă, proprietate publică a 
UAT - Judeţul Alba, situat în intravilanul localității Bucerdea Grânoasă, identificat astfel: 
tronson din DJ 142P situat între pozițiile kilometrice km 2+000 - 2+300, 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 Bucerdea Grânoasă și data  preluării de către Consiliul Județean 
Alba, după recepția finală a lucrărilor de realizare a sistemului de colectare și evacuare al apelor 
pluviale aferente tronsonului identificat la art. 3 (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; 

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

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

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

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

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

(15) 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 ……………………. 

 
Proprietar, Administrator, 
UAT - Judeţul Alba,                                                      UAT - Comuna Bucerdea Grânoasă 
prin Consiliul Judeţean Alba                                        prin Consiliul Local al Comunei 
                                                                                                Bucerdea Grânoasă 
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  ………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 3210/7 februarie 2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrarea  

Consiliul Local al Comunei Bucerdea Grânoasă a unui tronson din drumul județean DJ 
142 P: Crăciunelu de Jos (DN 14 B) - Bucerdea Grânoasă,  aflat  în intravilanul localității 

Bucerdea Grânoasă, în vederea realizării sistemului de colectare și evacuare al apelor 
pluviale 

 
 

I. Expunere de motive 
 Proiectul de act administrativ inițiat vizează predarea temporară în administrarea 
Consiliul Local al Comunei Bucerdea Grânoasă a unui tronson din drumul județean DJ 142 P: 
Crăciunelu de Jos (DN 14 B) - Bucerdea Grânoasă,  aflat  în intravilanul localității Bucerdea 
Grânoasă, în vederea realizării sistemului de colectare și evacuare al apelor pluviale. 
 
 II. Descrierea situaţiei actuale 

Prin Hotărârea nr. 6/31 ianuarie 2020 Consiliul local al Comunei Bucerdea Grânoasă  
solicită preluarea temporară în administrare a unui tronson din drumul județean DJ 142 P: 
Crăciunelu de Jos (DN 14 B) - Bucerdea Grânoasă, aflat în intravilanul localității Bucerdea 
Grânoasă, în vederea realizării sistemului de colectare și evacuare al apelor pluviale. 
 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 142 P: Crăciunelu de Jos (DN 
14 B) - Bucerdea Grânoasă. Conform Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
judeţului Alba, drumul județean DJ 142 P: Crăciunelu de Jos (DN 14 B) - Bucerdea Grânoasă  se 
află cuprins în domeniul public al Județului Alba, la poziția cu nr. crt. 203, având lungimea de 
3,800  km.     

Starea tehnică generală a spațiilor adiacente străzilor, implicit a tronsonului din drumului 
județean DJ 142 P: Crăciunelu de Jos (DN 14 B) - Bucerdea Grânoasă, 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 4 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, 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 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Bucerdea Grânoasă nr. 6/31 ianuarie 2020 

privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea preluării 
temporare în administrarea Consiliului Local Bucerdea Grânoasă  a unui tronson din drumul 
județean DJ 142 P: Crăciunelu de Jos (DN 14 B) - Bucerdea Grânoasă, în vederea realizării 
sistemului de colectare și evacuare al apelor pluviale. 
 

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. 34  din 7 februarie 2020. 
 
 

PREŞEDINTE,     
ION DUMITREL                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA             APROB, 
JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL 
Nr. 3211/7 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 

Bucerdea Grânoasă a unui tronson din drumul județean DJ 142 P: Crăciunelu de Jos (DN 
14 B) - Bucerdea Grânoasă,  aflat  în intravilanul localității Bucerdea Grânoasă, în vederea 

realizării sistemului de colectare și evacuare al apelor pluviale 
 

 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. 34/7 februarie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

-   referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea predării temporare 
în administrarea Consiliul Local al Comunei Bucerdea Grânoasă a unui tronson din drumul 
județean DJ 142 P: Crăciunelu de Jos (DN 14 B) - Bucerdea Grânoasă,  aflat  în intravilanul 
localității Bucerdea Grânoasă, în vederea realizării sistemului de colectare și evacuare al apelor 
pluviale;  

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Bucerdea Grânoasă nr. 6/31 ianuarie 2020 
2020 privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea 
preluării temporare în administrarea Consiliului Local Bucerdea Grânoasă  a unui tronson din 
drumul județean DJ 142 P: Crăciunelu de Jos (DN 14 B) - Bucerdea Grânoasă, în vederea 
realizării sistemului de colectare și evacuare al apelor pluviale. 
 Cu deosebită consideraţiune, 
 
 
 

SECRETAR GENERAL, 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
Nr. 3223 / 7februarie  2020 
 

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

Local al Comunei Bucerdea Grânoasă a unui tronson din drumul județean DJ 142 P: 
Crăciunelu de Jos (DN 14 B) - Bucerdea Grânoasă,  aflat  în intravilanul localității 

Bucerdea Grânoasă, în vederea realizării sistemului de colectare și evacuare al apelor 
pluviale 

 
 
 Proiectul de act administrativ inițiat vizează predarea temporară în administrarea 
Consiliul Local al Comunei Bucerdea Grânoasă a unui tronson din drumul județean DJ 142 P: 
Crăciunelu de Jos (DN 14 B) - Bucerdea Grânoasă,  aflate  în intravilanul localității Bucerdea 
Grânoasă, în vederea realizării sistemului de colectare și evacuare al apelor pluviale. 
 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 Bucerdea Grânoasă solicită prin Hotărârea nr. 6/2020 
preluarea temporară în administrare a unui tronson din drumul județean DJ 142 P: Crăciunelu de 
Jos (DN 14 B) - Bucerdea Grânoasă,  aflat în intravilanul localității Bucerdea Grânoasă, în 
vederea realizării sistemului de colectare și evacuare al apelor pluviale. 

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 142P, care traversează intravilanul localității Bucerdea Grânoasă 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 Bucerdea Grânoasă 
poate prelua în administrare, temporar, tronsonul din drumul județean DJ 142 P: Crăciunelu de 
Jos (DN 14 B) - Bucerdea Grânoasă,  aflat în intravilanul localității Bucerdea Grânoasă  în 
vederea realizării unor lucrări de modernizare. 

Tronsonul de drum județean care se predă temporar Consiliului local al comunei 
Bucerdea Grânoasă  sunt situate în intravilanul localității  Bucerdea Grânoasă  și este cuprins 
între km 2+000 - 2+300, în lungime de 0,300 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 Bucerdea 
Grânoasă 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 Bucerdea Grânoasă a unui tronson din drumul județean DJ 142 P: 
Crăciunelu de Jos (DN 14 B) - Bucerdea Grânoasă,  aflat  în intravilanul localității Bucerdea 
Grânoasă, în vederea realizării sistemului de colectare și evacuare al apelor pluviale. 

 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Ioan BODEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, Radu Octavian NEAG 



 

 
 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliul Local al Comunei 

Berghin a unor tronsoane din drumurile județene DJ 107 și DJ 106I,  aflate  în intravilanul 
satelor aparținătoare Comunei Berghin, 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 Berghin a unor tronsoane din drumurile județene DJ 
107 și DJ 106I,  aflate  în intravilanul satelor aparținătoare Comunei Berghin, în vederea 
realizării de lucrări de  reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare;  

- adresa nr. 258/4 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Berghin, înregistrată la 
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2724/4 februarie 2020. 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Berghin nr. 3/30 
ianuarie 2020 privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru 
aprobarea preluării temporare în administrarea Consiliului Local Berghin  a unor tronsoane 
din drumurile județene DJ 107 și DJ 106I, 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; 

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 
Berghin, a unor tronsoane din drumurile județene DJ 107 și DJ 106I, aflate în intravilanul satelor 
aparținătoare Comunei Berghin: Berghin și Ghirbom, în vederea realizării unor lucrări de 
reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare, identificate 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 - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și UAT - Comuna Berghin prin Consiliul Local 
al comunei Berghin, 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 - Județul Alba prin 
Consiliul Județean Alba.  

Art. 5. Predarea, respectiv preluarea, tronsoanelor din drumurile județene DJ 107 și DJ 
106I,  menționate  la art. 1,  se va face pe bază de Protocol de predare – primire, încheiat atât la 
predarea către Consiliul Local al Comunei Berghin, 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 relații publice 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 Berghin, 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. 35 
Alba Iulia, 7 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. 35/7  februarie 2020   

 
 
 

Datele de identificare 
ale tronsoanelor de drum  din drumurile județene DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - 

Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca 
Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - limită jud.Mureș și 

DJ 106 I: DN 1 - Cunța - Drașov - Șpring - Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin) 
care se predau temporar în administrare Consiliului Local al comunei Berghin 

 
 

 
 
 

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 107: Alba Iulia (DN 
1) - Teleac - Hăpria - 

Straja - Berghin - 
Colibi - Secășel - 

Cergău Mare - Veza - 
Blaj - Sâncel - Lunca 

Târnavei - Șona - Jidvei 
- Sântămărie - Cetatea 

de Baltă - limită 
jud.Mureș 

Drum 
judeţean 

Intravilan 
localitatea 
Berghin 

 

Km 16+600 – 
18+980 

 
 
 
 
 

2,380 
  

DJ 106 I: DN 1 - Cunța 
- Drașov - Șpring - 

Vingard - Ghirbom - DJ 
107 (Berghin) 

Drum 
judeţean 

Intravilan 
localitatea  
Ghirbom 

Km 17+000-
19+000 

 
2,000 

 



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a  
Consiliului Județean Alba nr. 35/7  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 Berghin prin Consiliul Local al Comunei Berghin, cu sediul în 

localitatea Berghin, 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 Berghin a unor tronsoane din drumurile 
județene DJ 107 și DJ 106I,  aflate  în intravilanul satelor aparținătoare Comunei Berghin, 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 

drumurile județene DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - 
Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - 
Cetatea de Baltă - limită jud.Mureș și DJ 106I: DN 1 - Cunța - Drașov - Șpring - Vingard - 
Ghirbom - DJ 107 (Berghin),  aflate  în intravilanul satelor aparținătoare Comunei Berghin, 
identificat astfel: tronson din DJ 107 situat în intravilanul localității Berghin, între pozițiile 
kilometrice km 16+600 - 18+980, cu destinaţia de drum județean și tronson din DJ 106I situat în 
intravilanul localității Ghirbom, între pozițiile kilometrice km 17+000 - 19+000, 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 Berghin 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; 

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

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

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

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

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

(15) 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 ……………………. 

 
Proprietar, Administrator, 
UAT - Judeţul Alba, UAT - Comuna Berghin 
prin Consiliul Judeţean Alba                                      prin Consiliul Local al Comunei Berghin 
 
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  ………………….. 

 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 3215/7 februarie 2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliul 

Local al Comunei Berghin a unor tronsoane din drumurile județene DJ 107 și DJ 106I,  
aflate  în intravilanul satelor aparținătoare Comunei Berghin, 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 Berghin a unor tronsoane din drumurile județene DJ 107: Alba Iulia 
(DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - 
Sâncel - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - limită jud.Mureș și DJ 
106I: DN 1 - Cunța - Drașov - Șpring - Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin),  aflate  în 
intravilanul localităților aparținătoare UAT Berghin, identificat astfel: tronson din DJ 107 situat 
în intravilanul localității Berghin, între pozițiile kilometrice km 16+600 - 18+980, cu destinaţia 
de drum județean și tronson din DJ 106I situat în intravilanul localității Ghirbom, între pozițiile 
kilometrice km 17+000 - 19+000, cu destinaţia de drum județean, în vederea realizării de lucrări 
de  reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare. 
 
 II. Descrierea situaţiei actuale 

Prin Hotărârea nr. 3/30 ianuarie 2020 Consiliul local al Comunei Berghin  solicită 
preluarea temporară în administrare a unor tronsoane din drumurile județene DJ 107 și DJ 106I, 
în vederea realizării de lucrări de reparare, întreţinere și modernizare, aflate în intravilanul 
localităților Berghin Ghirbom, 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 drumurile județene DJ 107: Alba 
Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - 
Sâncel - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - limită jud.Mureș și  DJ 
106 I: DN 1 - Cunța - Drașov - Șpring - Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin). Conform 
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba, drumul județean DJ 107: 
Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - 
Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - limită jud.Mureș  
se află cuprins în domeniul public al Județului Alba, la poziția cu nr. crt. 45, având lungimea de 
78,000  km, iar drumul județean   DJ 106 I: DN 1 - Cunța - Drașov - Șpring - Vingard - Ghirbom 
- DJ 107 (Berghin) se află cuprins în domeniul public al Județului Alba, la poziția cu nr. crt. 42, 
având lungimea de 21,526 km 

Starea tehnică generală a spațiilor adiacente străzilor, implicit a tronsoanelor din 
drumurile județene DJ 107 și DJ 106I, 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;  
 - art. 861 alin. 3, art. 867 - 870 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), 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 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Berghin nr. 3/30 ianuarie 2020 privind 

încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea preluării temporare 
în administrarea Consiliului Local Berghin  a unor tronsoane din drumurile județene DJ 107 și 
DJ 106I, 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. 35  din 7 februarie 2020. 
 
 

PREŞEDINTE,     
ION DUMITREL                                 

 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA             APROB, 
JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL 
Nr. 3217/7 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 

Berghin a unor tronsoane din drumurile județene DJ 107 și DJ 106I,  aflate  în intravilanul 
satelor aparținătoare Comunei Berghin, 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. 35/7 februarie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea predării temporare în 
administrarea Consiliul Local al Comunei Berghin a unor tronsoane din drumurile județene DJ 
107 și DJ 106I,  aflate  în intravilanul satelor aparținătoare Comunei Berghin, în vederea 
realizării de lucrări de  reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare;  

- adresa nr. 258/4 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Berghin, înregistrată la 
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2724/4 februarie 2020. 
 Cu deosebită consideraţiune, 
 
 

SECRETAR GENERAL, 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
Nr. 3225 / 7 februarie  2020 
 

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

Local al Comunei Berghin a unor tronsoane din drumurile județene DJ 107 și DJ 106I,  
aflate  în intravilanul satelor aparținătoare Comunei Berghin, 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 Berghin a unor tronsoane din drumurile județene DJ 107: Alba Iulia 
(DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - 
Sâncel - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - limită jud.Mureș și DJ 
106I: DN 1 - Cunța - Drașov - Șpring - Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin),  aflate  în 
intravilanul localităților aparținătoare UAT Berghin, identificat astfel: tronson din DJ 107 situat 
în intravilanul localității Berghin, între pozițiile kilometrice km 16+600 - 18+980, cu destinaţia 
de drum județean și tronson din DJ 106I situat în intravilanul localității Ghirbom, între pozițiile 
kilometrice km 17+000 - 19+000, cu destinaţia de drum județean, 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 Berghin solicită prin Hotărârea nr. 3/2020 preluarea 
temporară în administrare a unor tronsoane din drumurile județene DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - 
Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca 
Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - limită jud.Mureș și DJ 106I: DN 1 - 
Cunța - Drașov - Șpring - Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin),  aflate  în intravilanul 
localităților aparținătoare UAT Berghin, identificat astfel: tronson din DJ 107 situat în 
intravilanul localității Berghin, între pozițiile kilometrice km 16+600 - 18+980 și tronson din DJ 
106I situat în intravilanul localității Ghirbom, între pozițiile kilometrice km 17+000 - 19+000, 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 107 și DJ 106I, care traversează intravilanul localităților Berghin și Ghirbom 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 Berghin poate 
prelua în administrare, temporar, tronsoanele din drumul județean DJ 107 și DJ 106I, aflate în 
intravilanul localităților Berghin și Ghirbom în vederea realizării unor lucrări de modernizare. 



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 Berghin 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 Berghin a unor tronsoane din drumurile județene DJ 107 și DJ 106I,  
aflate  în intravilanul localităților aparținătoare UAT Berghin, în vederea realizării de lucrări de  
reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare. 

 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Ioan BODEA 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
  privind acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din judeţul Alba, 

aparţinând cultelor religioase recunoscute din România 
 
            Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna februarie 2020.     
  Luând în dezbatere: 
            - referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre  privind  acordarea de sprijin financiar 
unor unităţi de cult din judeţul Alba, aparținând cultelor religioase recunoscute din România; 
          - solicitările unitaţilor centrale de cult formulate pe baza cererilor primite de la unitățile 
locale de cult aparţinătoare cultelor religioase recunoscute din România; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. d, art. 173 alin. 3 lit. a, art. 173 alin. 6 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- art. 3 alin. 3 din O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 

pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- art. 5 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 
religioase recunoscute din România aprobate prin H.G. nr. 1470/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea 
 
 

HOTĂRÂRE 
 
            Art.1. Se aprobă sprijin financiar unor unități de cult din județul Alba, aparținând cultelor 
religioase recunoscute din România în sumă de 1.000.000 lei, conform anexei - parte integrantă a 
prezentei hotărâri.  
            Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul 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 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, 
Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia, 
Unităților centrale de cult din județul Alba, Secretariatului de Stat pentru Culte, Direcţiei juridică 
şi administraţie publică și Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba.       

 
CONSILIERI JUDEȚENI,                                        AVIZAT, 
 
CHIRIAC Raul  Dumitru         Avizat pentru legalitate     
            
FLOREA Monica               SECRETAR GENERAL 
                                                                     
FENEȘER Gheorghe               Vasile BUMBU 
 
COMȘA Cătălin Răzvan 
                       
Înregistrat cu nr. 36 
Alba Iulia, 7 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, 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. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa  la Proiectul de hotărâre a  
Consiliului  Județean Alba nr. 36/7 februarie 2020 

 
Lista unităților de cult din județul Alba,  

aparținând cultelor religioase recunoscute din România  
care beneficiază de sprijin financiar în anul 2020 

 
 

Nr. 
crt. PAROHIA Lucrări pentru care se solicită 

ajutor 
Suma 

propusă 
1 Parohia Ortodoxă Română Sf. Treime Abrud înlocuit ferestre și sonorizare 

biserică 
5.000 

2 Parohia Ortodoxă Română Aiud- Spital continuat pictură biserică 5.000 
3 Parohia Reformată Gâmbaș reparații curente biserică 4.000 
4 Parohia Reformată Sâncrai reparații curente biserică 4.000 
5 Parohia Romano Catolică Aiud edificare capelă mortuară 4.000 
6 Parohia Ortodoxă Română Gâmbaș Păgida automatizări clopote 5.000 
7 Parohia Ortodoxă Română Gâmbaș  automatizări clopote 5.000 
8 Parohia Ortodoxă Română Micești dotări mobilier și sonorizare 

biserică 
5.000 

9 Parohia Ortodoxă Română Cartier Nou I continuat construcție biserică 10.000 
10 Parohia Ortodoxă Română Maieri I reparații curente biserică 5.000 
11 Parohia Ortodoxă Română Oarda de Sus reparații curente biserică 10.000 
12 Parohia Ortodoxă Română Orizont Alba continuat construcție biserică 5.000 
13 Parohia Ortodoxă Română Dealul Furcilor 

Alba  
continuat construcție biserică 6.000 

14 Parohia Ortodoxă Română Oarda de Jos continuat construcție biserică 7.500 
15 Parohia Ortodoxă Română Sf. Petru și Pavel 

Alba  
schimbat pardoseli terasă biserică 7.500 

16 Parohia Ortodoxă Română Mihai Viteazul 
Alba  

reparații pardoseli biserică 5.000 

17 Parohia Ortodoxă Română Cetate I Alba 
Iulia 

construcție biserică 5.000 

18 Parohia Ortodoxă Română Tolstoi Alba 
Iulia 

continuat pictură biserică 5.000 

19 Parohia Ortodoxă Română Maieri II înlocuit șarpantă biserică 7.500 
20 Mămăstirea Sf. Ioan Botezătorul Alba Iulia continuat construcție biserică 25.000 
21 Parohia Reformată Alba Iulia reparații curente și curent electric 

biserică 
4.000 

22 Parohia Romano Catolică Alba Iulia reparații curente biserică 4.000 
23 Parohia Ortodoxă Română Glod instalat stație audio biserică 5.000 
24 Parohia Ortodoxă Română Avram Iancu înlocuit geamuri și uși biserică 5.000 
25 Parohia Ortodoxă Română Berghin reparații iconostas 7.500 
26 Parohia Ortodoxă Română Straja sonorizare biserică 5.000 
27 Parohia Ortodoxă Română Valea Dobrii confecționat mobilier bisericesc 5.000 
28 Parohia Ortodoxă Română Gârde construcție capelă mortuară 7.500 
29 Parohia Ortodoxă Română Bistra consolidare fundație biserică 5.000 
30 Protopopiatul Ortodox Român Blaj înlocuit geamuri și uși sediu 8.500 
31 Parohia Ortodoxă Română Blaj III reparații interioare și drenaj 

biserică 
5.000 

32 Parohia Ortodoxă Română Blaj Berc continuat pictură biserică 5.000 
33 Parohia Ortodoxă Română Blaj Tiur înlocuit geamuri biserică 5.000 
34 Parohia Ortodoxă Română Blaj Veza reparații încălzire centrală 

biserică 
5.000 



35 Biserica Penticostală Calea Vieții Blaj reparații curente biserică 5.000 
36 Parohia Ortodoxă Română Blandiana înlocuit pardoseală biserică 10.000 
37 Parohia Greco Catolica Bucerdea Grânoasă reparații interioare biserică 5.000 
38 Parohia Ortodoxă Română Tătârlaua reparații curente biserică 5.000 
39 Parohia Ortodoxa Crăciunelu de Sus   refacere acoperiș biserică 5.000 
40 Parohia Ortodoxă Română Hăpria reparații curente biserică 5.000 
41 Parohia Ortodoxă Română Drâmbar înlocuit elemente centrală termică 5.000 
42 Parohia Ortodoxă Română Ciuruleasa reparații curente biserică 7.500 
43 Parohia Ortodoxă Română Câlnic automatizări clopote 5.000 
44 Parohia Ortodoxă Română Dealul Capsei finalizat lucrări iconostas 5.000 
45 Parohia Ortodoxă Română Certege Sf. 

Nicolae reparații curente biserică 
7.500 

46 Parohia Ortodoxă Română Certege Sf. 
Gheorghe 

confecționat strane biserică 7.500 

47 Parohia Greco Catolică Crăciunelu de Jos reparații curente biserică 8.000 
48 Parohia Ortodoxă Română Crăciunelu de 

Jos 
reparații exterioare biserică 7.500 

49 Parohia Ortodoxă Română Vinerea construcție capelă mortuară 11.000 
50 Parohia Ortodoxă Română Cugir I reparații curente biserică 5.000 
51 Parohia Romano Catolică Cugir reparații capelă mortuară 4.000 
52 Parohia Ortodoxă Română Cut achiziționat, montat mochetă 

biserică 
10.000 

53 Parohia Ortodoxă Română Daia Română reparații exterioare biserică 12.000 
54 Parohia Ortodoxă Română Doștat reparat soclu biserică 5.000 
55 Parohia Greco Catolică Fărău reparații curente biserică 4.000 
56 Parohia Ortodoxă Română Reciu reparații curente biserică 10.000 
57 Parohia Ortodoxă Română Ocoale, fil 

Călineasa 
placat soclu și mochetă biserică 7.500 

58 Parohia Ortodoxă Română Ocoale montat parchet biserică 5.000 
59 Parohia Ortodoxă Română Cărpiniș reparații curente biserică 8.000 
60 Parohia Ortodoxă Română Șpălnaca pictură și reparații curente 

biserică 
7.500 

61 Parohia Ortodoxă Română Turdaș reparații acoperiș biserică 5.000 
62 Parohia Ortodoxă Română Matișești, fil. 

Costești 
pardoseli din mochetă biserică 5.000 

63 Parohia Ortodoxă Română Trifești reparații curente biserică 5.000 
64 Parohia Ortodoxă Română Mătișești instalaţie sonorizare biserică 5.000 
65 Parohia Ortodoxă Română Țelna continuat pictură biserică 7.500 
66 Parohia Ortodoxă Română Ighiu construcție capelă funerară 5.000 
67 Parohia Ortodoxă Română Șard  lucrări hidroizolație biserică 7.500 
68 Parohia Ortodoxă Română Bucerdea 

Vinoasă 
reabilitare biserică veche 5.000 

69 Parohia Ortodoxă Română Veseuș construcție biserică 5.000 
70 Parohia Ortodoxă Română Livezile lucrări demisol biserică nouă 10.000 
71 Parohia Ortodoxă Română Izvoarele reparații interioare biserică 5.000 
72 Parohia Otodoxă Română Asânip reparații curente biserică 5.000 
73 Parohia Ortodoxă Română Hădărău reparații acoperiș și turlă biserică 5.000 
74 Mănăstirea Lupșa continuat pictură biserică 25.000 
75 Parohia Ortodoxă Română Ampoița construcție capelă mortuară 10.000 
76 Parohia Ortodoxă Română Presaca 

Ampoiului 
reparații curente biserică 5.000 

77 Parohia Ortodoxă Română Tăuți reparații curente acoperiș 5.000 
78 Parohia Ortodoxă Română Mihalț I reparații acoperiș biserică 5.000 



79 Parohia Ortodoxă Română Mihalț II reparații curente biserică 15.000 
80 Parohia Ortodoxă Română Cisteiul de 

Târnave 
montat clopot biserică 5.000 

81 Parohia Ortodoxă Română Obreja pardoseli și mobilier bisericesc 7.500 
82 Parohia Reformată Decea reparații curente casă rugăciune 4.000 
83 Parohia Reformată Miraslău termoizolații casă rugăciune 4.000 
84 Parohia Ortodoxă Română Lopadea Veche, 

Filia Rachiș 
reparații curente biserică 5.000 

85 Parohia Ortodoxă Română Mogoș Miclești reparații exterior biserică 5.000 
86 Parohia Ortodoxă Română Mogoș Cojocani reparații învelitoare biserică 5.000 
87 Parohia Ortodoxă Română Mogoș Miclești, 

filia Mămăligani 
pictură  biserică 5.000 

88 Parohia Ortodoxă Română Stana de Mureș, 
filia Copand 

continuat construcție biserică 5.000 

89 Parohia Ortodoxă Română Micoșlaca reparații curente biserică 5.000 
90 Parohia Reformată Ocna Mureș reparații curente biserică 4.000 
91 Parohia Ortodoxă Română Ocna Mureș IV construcție biserică 5.000 
92 Parohia Ortodoxă Română Uioara de Jos II automatizare clopote 5.000 
93 Parohia Ortodoxă Română Ocoliș reparații curente biserică 10.000 
94 Parohia Ortodoxă Română Runc, Filia 

Lunca-Largă 
reparații curente biserică 5.000 

95 Parohia Ortodoxă Română Ohaba reparații curente biserică 10.000 
96 Parohia Greco Catolică Secășel reparații curente biserică 4.000 
97 Parohia Ortodoxă  Română Pianu de Sus I continuat lucrări capelă funerară 7.500 
98 Parohia Ortodoxă Română Poșaga de Jos înlocuit acoperiș cu tablă 

aluminiu 
5.000 

99 Parohia Ortodoxă Română Segagea continuat pictură biserică 7.500 
100 Parohia Ortodoxă Română Meșcreac sistem sonorizare biserică 5.000 
101 Parohia Ortodoxă Română Rădești mobilier bisericesc  5.000 
102 Parohia Ortodoxă Română Meșcreac, Filia 

Leorinț 
sistem sonorizare biserică 5.000 

103 Parohia Ortodoxă Română Tău reparații pardoseli biserică 5.000 
104 Parohia Ortodoxă Română Roșia de Secaș achiziționat mochetă biserică 5.000 
105 Parohia Ortodoxă Română Cărpiniș pardoseli mochetă biserică 5.000 
106 Schitul Sub Piatră continuat pictură biserică 25.000 
107 Parohia Ortodoxă Română Sălciua de Sus amenajat marchiză și trepte 

biserică 
5.000 

108 Parohia Ortodoxă Română Sălciua de Jos II înlocuit acoperiș biserică 5.000 
109 Parohia Ortodoxă Română Sălciua de Jos I reparații turn biserică 5.000 
110 Parohia Ortodoxă Română Tărtăria finisări capelă mortuară 15.000 
111 Parohia Greco Catolică Sâncel extindere și modernizare biserică 4.000 
112 Parohia Greco Catolică Pănade  construcție biserică nouă 15.500 
113 Parohia Ortodoxă Română Totoi reparații curente biserică 7.500 
114 Parohia Ortodoxă Română Sebeșel refacere șarpantă turn, jgheab, 

burlane 
5.000 

115 Parohia Ortodoxă Română Scărișoara schimbat pardoseli, mochetă 
biserică 

10.000 

116 Parohia Ortodoxă Română Răhău refacere acoperiș biserică 15.000 
117 Parohia Ortodoxă Română Sebeș I Sector II reabilitare și reparații curente 

biserică 
10.000 

118 Parohia Ortodoxă Română Sebeș V continuat pictură biserică 5.000 
119 Parohia Ortodoxă Română Sebeș VI continuat construcție biserică 10.000 
120 Parohia Ortodoxă Română Petrești I înlocuit acoperiș și reparații 7.000 



biserică 
121 Parohia Ortodoxă Română Petrești II confecționat mobilier bisericesc  7.000 
122 Parohia Reformată Sebeș reparații curente biserică 4.000 
123 Parohia Ortodoxă Română Coșlariu construcție capelă mortuară 7.500 
124 Parohia Ortodoxă Română Peleș, Filia Valea 

Verde 
înlocuit uși biserică 5.000 

125 Parohia Ortodoxă Română Peleș înlocuit uși și ferestre biserică 7.500 
126 Parohia Ortodoxă Română Sohodol continuat pictură biserică 10.000 
127 Parohia Ortodoxă Română Stremț pictură biserică 5.000 
128 Parohia Greco Catolică Sărăcsău confecționat bănci biserică 4.000 
129 Parohia Greco Catolică Șibot montat vitralii geamuri biserică 4.000 
130 Parohia Ortodoxă Română Șibot reparații și finisaje biserică 10.000 
131 Parohia Ortodoxă Română Balomir continuat lucrări capelă funerară 5.000 
132 Parohia Ortodoxă Română Șpring schimbat acoperiș biserică 5.000 
133 Parohia Ortodoxă Română Cunța automatizare clopote 5.000 
134 Parohia Ortodoxă Română Vingard reparații curente biserică 10.000 
135 Parohia Ortodoxă Română Coșlariu Nou continuat pictură biserică 5.000 
136 Parohia Reformată Teiuș reparații curente casă rugăciune 4.000 
137 

Parohia Romano Catolică Teiuș 
continuare înnoire instalație 
electrică 

7.500 

138 Parohia Ortodoxă Română Vadu Moților repictare pridvor 5.000 
139 Parohia Ortodoxă Română Glogoveț reparații interioare biserică 5.000 
140 Parohia Ortodoxă Română Lodroman reparații exterioare biserică 5.000 
141 Parohia Ortodoxă Română Valea Lungă instalație încălzire în pardoseală 7.500 
142 Mănăstirea Tăuni renovare iconostas, uși și ferestre 

chilii 
5.000 

143 Parohia Ortodoxă Română Ponorel, Filia 
Poieni 

reparații curente biserică 10.000 

144 Parohia Ortodoxă Română Ponorel reparații curente biserică 5.000 
145 Parohia Ortodoxă Română Vidra Medie sonorizare biserică 5.000 
146 Parohia Ortodoxă Română Sibișeni construcție capelă mortuară 7.500 
147 Parohia Ortodoxă Română Vințu de Jos I achiziționat mobilier bisericesc 5.000 
148 Parohia Reformată Vințu de Jos reparații curente și curent electric 

biserică 
4.000 

149 Parohia Ortodoxă Română Valea Mică reparații, tencuieli exter biserică 5.000 
150 Parohia Ortodoxă Română Pătrângeni reparații curente biserică 5.000 
151 Parohia Romano Catolică Zlatna conservare și restaurare altar 4.000 

  TOTAL   1.000.000 
  
       

CONSILIERI JUDEȚENI,                                        AVIZAT, 
 
CHIRIAC Raul  Dumitru         Avizat pentru legalitate     
            
FLOREA Monica               SECRETAR GENERAL 
                                                                     
FENEȘER Gheorghe               Vasile BUMBU 
 
COMȘA Cătălin Răzvan 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 3218/7 februarie 2020 

 
REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre cu privire la  acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult 
din   judeţul Alba, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România 

 
Expunere de motive 

  În conformitate cu prevederile art. 3 din O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme 
de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din 
România, cu modificările și completările ulterioare, de la bugetele se pot aloca fonduri 
pentrucompletarea fondurilor proprii, necesare pentru intreținerea și funcționarea unităților de 
cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea ori repararea lăcașurilor de cult și 
pentru conservarea și întreținerea bunurilor aparținând cultelor și care fac parte din patrimonial 
cultural național mobil, precum și pentru activități de asistență social susținute de acestea.  

În conformitate cu prevederile Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 
O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România aprobate prin H.G. nr. 1470/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, alocarea acestor sume se face prin hotărâri ale consiliilor 
locale și județene la solicitarea unităților central de cult, formulate pe baza cererilor primite de la 
unitățile locale de cult. 

Descrierea situației actuale 
           Fondurile proprii sunt insuficiente pentru continuarea lucrărilor de construcții, reparații, 
întreținere, pictura precum și alte lucrări necesare funcționării în condiții normale a unităților de 
cult. Acestea au solicitat sprijin financiar conform prevederilor legale, prin documentațiile 
depuse, pentru susținerea lucrărilor de mai sus. 

Baza legală 
- art. 173 alin. 1 lit. d, art. 173 alin. 3 lit. a, art. 173 alin. 6 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- art. 3 alin. 3 din O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 

pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- art. 5 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 
religioase recunoscute din România aprobate prin H.G. nr. 1470/2002, 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 județeni, de 
președintele consiliului județean, de vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni, în 
condițiile legii, a fost inițiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 36/7 februarie 2020. 

Pentru aceste considerente, propunem analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în 
vederea supunerii lui spre dezbatere și aprobare, în proxima sedință ordinară a Consiliului 
Județean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere 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. 

 
CONSILIERI JUDEȚENI: 

 
CHIRIAC Raul  Dumitru    

                                                         FLOREA Monica 
                                                         FENEȘER Gheorghe 

COMȘA Cătălin Răzvan 
 



ROMÂNIA             APROB 
JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL 
Nr. 3219/7 februarie 2020 
 

 
 
 

Către 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE   

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 
 
 

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

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

 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale  

din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit 
estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020, precum și repartizarea  

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea  
cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale pentru 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” 
care va avea loc în data de 14 februarie 2020. 
 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 36/7 februarie 2020 şi are ataşate 
urm[toarele documente> 

- referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre  privind  acordarea de sprijin financiar 
unor unităţi de cult din judeţul Alba, aparținând cultelor religioase recunoscute din România; 

 - solicitările unitaţilor centrale de cult formulate pe baza cererilor primite de la unitățile 
locale de cult aparţinătoare cultelor religioase recunoscute din România  

Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia  Dezvoltare şi Bugete 
Nr.  3305/ 07.02.2020     

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din 
judeţul Alba, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România 

 
             Conform art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 
România, cu modificările și completările ulterioare, se prevede ca de la bugetele locale se pot 
aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii, necesare pentru întreţinerea şi funcţionarea 
unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea ori repararea lăcaşurilor 
de cult şi pentru conservarea şi întreţinerea bunurilor aparţinând cultelor şi care fac parte din 
patrimoniul cultural naţional mobil, precum şi pentru activităţile de asistenţă socială susţinute de 
acestea; 
 Unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România pot beneficia, la 
cerere, de sprijin financiar, în limita prevederilor bugetare anuale.În conformitate cu prevederile 
hotărârii Guvernului României nr. 1470/2002, republicată, privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea  prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr. 82/2001, 
alocarea acestor sume se face prin hotărâri ale consiliilor locale și județene la solicitarea 
unităților centrale de cult, formulată pe baza cererilor primite de la unitățile locale de cult.  
            Consiliul judeţean poate aloca unităţilor de cult, din bugetul local, sumele necesare 
pentru completarea fondurilor proprii destinate:   

 întreţinerii şi  funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse; 
 construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit 

reglementărilor legale în vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult; 
 conservării şi întreţinerii bunurilor din patrimoniul  cultelor religioase; 
 desfăşurării unor activităţi de asistenţă social și medical ale unităților de cult; 
 amenajării şi întreţinerii muzeelor cultural-religioase; 
 construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de așezăminte de asistenţă 

socială şi medicală ale unităţilor de cult; 
 construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult; 
 construirii şi reparării sediilor unităţilor de învăţământ teologic, proprietate a cultelor 

recunoscute. 
După acordarea sprijinului financiar, unitățile de cult solicitante au obligația de a depune 

toate documentele justificative care să ateste utilizarea sumelor primite,  în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului României nr.984 din 6 noiembrie 2014 privind modificarea şi 
completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei nr.82/2001 
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 
religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002. 
 Având în vedere cele prezentate, și considerând că proiectul de hotărâre este întocmit cu 
respectarea prevederilor legale, propun Proiectul de hotărâre nr.        /07.02.2020 în forma 
prezentată. 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 
MARIAN FLORIN AITAI 

   
Întocmit, 

Vasile Zaharie 
 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale  

din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit 

estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020, precum și repartizarea  

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea  

cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 2020 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna februarie 2020; 

  Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru aprobarea 

repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzatoare cotei de 

6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020, precum și 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor 

privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 2020; 

   Luând în considerare comunicările unităţilor administrativ-teritoriale din Județul Alba la 

adresa nr. 303/08 ianuarie 2020 a Consiliului Judeţean Alba; 

Având în vedere prevederile : 

- art. 173 alin. 1 lit. b și art. 173 alin. 3 lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ;  

 - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările 

ulterioare; 

 -  Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020; 

 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 repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba a sumei 

de 27.316 mii lei, corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la 

bugetul de stat în anul 2020, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru 

susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru 

cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, 

nu le pot finanța din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit repartizat și din sume 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, conform anexei nr. 

1 - parte integrantă a  prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba a sumei 

de 21.611 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor 

privind drumurile judeţene şi comunale, potrivit anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

 Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, șefului 

Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Unităților Administrativ Teritoriale 

nominalizate şi direcţiilor din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                                        Avizat pentru legalitate 

                PREŞEDINTE,                                        SECRETAR GENERAL, 

                        Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU                   

 

 

Înregistrat cu nr. 37 

Alba Iulia, 7 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 dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii 

Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului  

Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 

Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport  

Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri  

Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

Nr. 3240/7 februarie 2020 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi  

administrativ - teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6%  

din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020, precum și 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea 

cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 2020 

 

Expunere de motive 

 Cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020, 

potrivit prevederilor art. 6 alin. 1, lit.c din Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020,  

se constituie fond la dispoziția Consiliului Județean Alba și se repartizează potrivit aceluiași 

cadru legal, integral în anul 2020 comunelor, orașelor și municipiilor, prin hotărâre a Consiliului 

Județean Alba, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor 

de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe 

care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile 

proprii, inclusiv din impozitul pe venit repartizat și din sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. 

 În vederea repartizării pe unităţi administrativ–teritoriale a sumei de 27.316 mii lei 

corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 

2020, s-a solicitat, în scris, tuturor unităţilor administrativ–teritoriale din județ prezentarea de 

cereri pentru acordarea de sume pentru destinațiile menționate. 

 De asemenea prin Legea bugetului de stat pe anul 2020, în anexa 6, Judeţului Alba i-au  

fost alocate sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind 

drumurile judeţene și comunale, în cuantum de 21.611 mii lei,  iar repartizarea pe unități 

administrativ-teritoriale din județul nostru, s-a realizat în funcție de lungimea și starea tehnică a 

acestora. 

Descrierea situației actuale 

 Potrivit prevederilor art. 6 alin. 1, lit.c din Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe 

anul 2020, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 2/06 ianuarie 2020 partea I, din 

impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020, o cotă de 6% este 

repartizată în mod egal județelor, în limita sumei de 27.316 mii lei. Suma se repartizează pe 

unități administrativ-teritoriale din județ pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, 

pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru 

cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, 

nu le pot finanța din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit repartizat și din sume 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. 

 Baza legală 

 art. 173 alin. 3, lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 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. 37/7 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. 3242/7 februarie 2020 

 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE   

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 

 

 

  

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

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 

în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale  

din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit 

estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020, precum și repartizarea  

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea  

cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale pentru 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” 

care va avea loc în data de 14 februarie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 37/7 februarie 2020 şi are ataşat referatul 

de aprobare a proiectului de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - 

teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzatoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a 

se încasa la bugetul de stat în anul 2020, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale pentru 

anul 2020.  

Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI BUGETE 

Nr. /7 februarie 2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - 

teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit 

estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020, precum și repartizarea sumelor defalcate 

din taxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și 

comunale pentru anul 2020 

 

În Monitorul Oficial al României nr. 2/06 ianuarie 2020 partea I a fost publicată Legea nr. 

5 a bugetului de stat pe anul 2020. 

Conform prevederilor art. 6 alin.1, lit.c din  Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe 

anul 2020 din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020 o cota de 6%,  

se repartizează în mod egal județelor, în limita sumei de 27.316 mii lei, reprezentând fond la 

dispoziția Consiliului Județean.  În anul 2020 acest fond la dispoziţia Consiliului Judeţean Alba 

se repartizează integral comunelor, orașelor și municipiilor, prin hotărâre de Consiliului 

Județean, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de 

infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe 

care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile 

proprii și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. 

Sumele repartizate pentru destinația menționată se reflectă în bugetele locale ale unităților 

administrativ- teritoriale, la o poziție de venituri distinctă.  

Pentru repartizarea pe unităţi administrativ–teritoriale a sumei din fond, consiliul județean 

are obligația ca, în termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, să solicite în scris tuturor unităților administrativ-teritoriale din cadrul 

județului prezentarea de cereri pentru acordarea de sume pentru destinațiile prevăzute, potrivit 

prevederilor legii bugetului de stat pe anul 2020,  

Prin urmare, Consiliul Județean Alba a solicitat în scris, prin adresa nr. 303/08 ianuarie 

2020, tuturor unităţilor administrativ–teritoriale din județ prezentarea de cereri pentru acordarea 

de sume pentru destinațiile menționate în legea bugetului de stat pe anul 2020. 

 În sensul celor prezentate mai sus și urmare a analizei solicitărilor fundamentate ale 

ordonatorilor principali de credite ai unităților administrativ-teritoriale, din Județul Alba, se 

propune repartizarea sumei de 27.316 mii lei, corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit 

estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020, pentru susținerea programelor de dezvoltare 

locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și 

pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod 

justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit repartizat și din 

sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, conform 

anexei nr.1 la prezentul proiect de hotărâre. 

Pentru anul 2020, prin Legea bugetului de stat, Judeţului Alba i-au fost repartizate  sume 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind  drumurile 

judeţene și comunale,  în sumă de 21.611 mii lei, suma ce se repartizează urmare a analizei 

solicitărilor fundamentate ale ordonatorilor principali de credite ai unităților administrativ 

teritoriale, în funcție de lungimea și starea tehnică a acestora, conform anexei nr. 2 la prezentul 

proiect de hotărâre. 

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete 

prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 37/07 februarie 2020. 

 

DIRECTOR EXECUTIV  

Marian Florin AITAI 

 



ROMÂNIA Anexa nr. 1
JUDEŢUL ALBA 

a Consiliului Județean Alba  
nr. 37 din 7 februarie 2020

mii lei
Nr. 
crt. Unitatea administrativ -teritorială Sume propuse 

2020
0 A 1

TOTAL, din care: 27.316,00
1 Municipiul Aiud 1.400,00
2 Municipiul Alba Iulia 4.000,00
3 Municipiul Blaj 1.450,00
4 Municipiul Sebeș 1.600,00
5 Oraș Abrud 293,00
6 Oraș Baia de Arieș 200,00
7 Oraș Cîmpeni 323,00
8 Oraș Cugir 1.400,00
9 Oraș Ocna Mureș 900,00

10 Oraș Teiuș 313,00
11 Oraș Zlatna 650,00
12 Comuna Albac 300,00
13 Comuna Almașu Mare 200,00
14 Comuna Arieșeni 359,00
15 Comuna Avram Iancu 200,00
16 Comuna Berghin 200,00
17 Comuna Bistra 350,00
18 Comuna Blandiana 150,00
19 Comuna Bucerdea Granoasă 150,00
20 Comuna Bucium 354,00
21 Comuna Cîlnic 200,00
22 Comuna Cenade 150,00
23 Comuna Cergău 175,00
24 Comuna Ceru Bacainți 50,00
25 Comuna Cetatea de Baltă 250,00
26 Comuna Ciugud 250,00
27 Comuna Ciuruleasa 348,00
28 Comuna Craciunelu de Jos 300,00
29 Comuna Cricău 150,00
30 Comuna Cut 150,00
31 Comuna Daia Romană 256,00
32 Comuna Doștat 125,00
33 Comuna Fărău 180,00
34 Comuna Galda de Jos 200,00
35 Comuna Gîrbova 200,00
36 Comuna Gîrda de Sus 250,00
37 Comuna Hopîrta 150,00

REPARTIZAREA

la Proiectul de hotărâre 

 pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba a  cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se 
încasa la bugetul de stat în anul 2020, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru 

susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de 
funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din 
veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit repartizat și din sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale



38 Comuna Horea 240,00
39 Comuna Ighiu 430,00
40 Comuna Intregalde 125,00
41 Comuna Jidvei 400,00
42 Comuna Livezile 150,00
43 Comuna Lopadea Nouă 200,00
44 Comuna Lunca Mureșului 140,00
45 Comuna Lupșa 188,00
46 Comuna Meteș 250,00
47 Comuna Mihalț 350,00
48 Comuna Mirăslău 200,00
49 Comuna Mogoș 140,00
50 Comuna Noșlac 140,00
51 Comuna Ocoliș 120,00
52 Comuna Ohaba 108,00
53 Comuna Pianu 250,00
54 Comuna Poiana Vadului 347,00
55 Comuna Ponor 100,00
56 Comuna Poșaga 140,00
57 Comuna Rădești 150,00
58 Comuna Rîmet 356,00
59 Comuna Rîmetea 100,00
60 Comuna Roșia de Secaș 341,00
61 Comuna Roșia Montană 300,00
62 Comuna Sălciua 250,00
63 Comuna Săliștea 200,00
64 Comuna Sîncel 150,00
65 Comuna Sîntimbru 200,00
66 Comuna Săsciori 300,00
67 Comuna Scărișoara 150,00
68 Comuna Șibot 125,00
69 Comuna Sohodol 240,00
70 Comuna Șona 280,00
71 Comuna Spring 175,00
72 Comuna Stremț 370,00
73 Comuna Șugag 375,00
74 Comuna Unirea 280,00
75 Comuna Vadu Moților 140,00
76 Comuna Valea Lungă 250,00
77 Comuna Vidra 140,00
78 Comuna Vințu de Jos 250,00

PREŞEDINTE, Avizat pentru legalitate
Ion DUMITREL                                     SECRETAR GENERAL

    Vasile BUMBU



ROMÂNIA Anexa nr. 2
JUDEŢUL ALBA 

a Consiliului Județean Alba  
nr. 37 din 7 februarie 2020

mii lei

Nr. 
crt. Unitatea administrativ -teritorială Sume propuse 

2020
0 A 1

TOTAL, din care: 21.611,00
1 Municipiul Blaj 500,00
2 Oraș Abrud 105,00
3 Oraș Cîmpeni 138,00
4 Oraș Teiuș 115,00
5 Comuna Albac 400,00
6 Comuna Arieșeni 101,00
7 Comuna Avram Iancu 100,00
8 Comuna Berghin 300,00
9 Comuna Blandiana 300,00

10 Comuna Bucerdea Granoasă 450,00
11 Comuna Bucium 102,00
12 Comuna Cetatea de Baltă 200,00
13 Comuna Ciugud 500,00
14 Comuna Ciuruleasa 102,00
15 Comuna Daia Romană 300,00
16 Comuna Doștat 243,00
17 Comuna Galda de Jos 242,00
18 Comuna Hopîrta 200,00
19 Comuna Livezile 300,00
20 Comuna Lupșa 97,00
21 Comuna Meteș 300,00
22 Comuna Mihalț 543,00
23 Comuna Ocoliș 100,00
24 Comuna Ohaba 70,00
25 Comuna Poiana Vadului 98,00
26 Comuna Poșaga 242,00
27 Comuna Rîmet 98,00
28 Comuna Roșia de Secaș 102,00
29 Comuna Săliștea 200,00
30 Comuna Sîncel 200,00
31 Comuna Scărișoara 200,00
32 Comuna Stremț 102,00
33 Comuna Unirea 300,00
34 Comuna Valea Lungă 350,00
35 Comuna Vidra 300,00
36 Județul Alba 13.611,00

PREŞEDINTE, Avizat pentru legalitate
Ion DUMITREL                                     

                                                                            

la Proiectul de hotărâre 

SECRETAR GENERAL
    Vasile BUMBU

pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a sumelor defalcate din taxa pe valoare 
adaugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2020

REPARTIZAREA



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local al Județului Alba şi a 

bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii, în anul 2020 

 

 

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

Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind constituirea şi 

utilizarea excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2020;  

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. b și art. 173 alin. 3 lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ;  

 - art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare; 

 - art. 6 alin. 13 din Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, 

 - Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale 

instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor 

interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor 

fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, 

indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanțelor publice nr. 720/22.05.2014, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019 aprobate 

prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3751/13 decembrie 2019; 

- Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3799/24 decembrie 2019 pentru 

modificarea şi completarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al 

anului 2019, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.3751/2019; 

 În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

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

 

 

H O T Ă RÂ R E 

 

 

 Art. 1. Se aprobă constituirea în anul 2020 a excedentului bugetului local al Județului 

Alba, rezultat la 31 decembrie 2019, în sumă de 129.039,16 mii lei. 

Art. 2. Se aprobă utilizarea în anul 2020 a sumei de 123.495,92 mii lei din excedentul 

bugetului local al Județului Alba, rezultat la 31 decembrie 2019, astfel: 

  a.) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre 

veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 2020, suma de 1.000,00  

mii lei (ca sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare); 

  b.) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare, în anul 2020, suma 

de 5.410,43 mii lei, pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.  

                       c.) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2020, suma 

de  117.085,49 mii lei, conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2020 de către Direcţia Publică 

Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba a excedentului bugetului instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, rezultat la 31 decembrie 2019, în 

sumă de 50,59 mii  lei, pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare.  



Art. 4. Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2020 de către Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia a excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii, rezultat la 31 decembrie 2019, în sumă de 212,63 mii lei, astfel:  

  a.) pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare, suma de 190,75 mii lei; 

  b.) pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, suma de 21,88 mii lei. 

  Art. 5. Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2020 de către Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud a excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii, rezultat la 31 decembrie 2019, în sumă de 141,10 mii lei, 

astfel:  

a.) pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare, suma de 20,13 mii lei; 

  b.) pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, suma de 120,97 mii lei. 

Art. 6. Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2020 de către Muzeul Naţional al Unirii 

Alba Iulia a excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii, rezultat la 31 decembrie 2019, în sumă de 99,65 mii lei, pentru 

acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare. 

Art. 7.  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a ordonatorilor terțiari 

de credite, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 8. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației 

Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; Ordonatorilor terţiari de 

credite în extras; Direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                          Avizat pentru legalitate 

                PREŞEDINTE,                                               SECRETAR GENERAL 

                        ION DUMITREL                        Vasile BUMBU          

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 38  

Alba Iulia, 7 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 dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii 

Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului  

Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 

Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport  

Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri  

Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială. 



Anexa la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 38/7 februarie 2020 

 

Programul obiectivelor de investiţii de interes judeţean  

finanţate din excedentul bugetului local al Județului Alba, pe anul 2020 

  
 

mii lei 

Nr. 

Crt. 
Denumirea obiectivului Buget 2020 

0 B 1 

TOTAL, din care: 117,085.49 

A Capitolul 51.02  Autorităţi publice şi acţiuni externe 17,233.14 

I Obiective de investiţii: 13,745.00 

1 
 Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean 

Alba cu extindere  
11,925.00 

2 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 

Alba Iulia -  Muzeul Naţional al Unirii (PT) 
20.00 

3 Amenajare depozit  de ceramică veche 1,650.00 

4 

Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la obiectivul de investiţii 

„Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean 

Alba cu extindere”  

150.00 

II Alte cheltuieli de investiţii: 3,488.14 

1 Tehnică de calcul și echipamente de comunicatii, echipamente IT 732.62 

2 Autoturism 90.00 

3 Autoutilitara 102.00 

4 Mobilier sediu Consiliul Județean Alba 1,500.00 

5 Signalistica interioară și exterioară sediu Consiliul Județean Alba  100.00 

6 
Software, programe informatice, aplicatii( software proiectare, soluție 

antivirus, bitdefender, soluţie intranet, licențe, aplicații,etc) 
149.52 

7 
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean 

Alba cu extindere - branșamente utilități, studii, avize, acorduri etc 
100.00 

8 
Refuncţionalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean 

Alba cu extindere - expertiză tehnică 
10.00 

9 

Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la obiectivul de investiții 

„Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliului 

Județean Alba cu extindere”  - Studiu de fezabilitate,  studii, expertize, 

avize, acorduri   

50.00 

10 

Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 

Alba Iulia - Muzeul Naţional al Unirii - branșamente utilități, spor de 

putere, studii, avize, acorduri etc 

150.00 

11 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii - expertiză 

tehnică 
10.00 

12 

Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 

Alba Iulia - Muzeul Naţional al Unirii - Studiu de parament și 

stratigrafic 

4.00 

13 
Elaborare PUD Amenajare zonă cuprinsă între Sala Unirii și Muzeul 

Național al Unirii Alba Iulia 50.00 

14 
Teatru de Proiecte - Studiu de fezabilitate, studii, expertize, avize, 

acorduri 150.00 

15 
Studiu fezabilitate privind realizarea bornelor arhitecturale de intrare în 

Județul Alba 
20.00 



16 
Expertiză tehnică  imobil Piața Ion I. C. Brătianu, nr. 21 (fosta Bancă 

Raiffeisen) 
10.00 

17 
Construire arhivă și depozite logistice CJA - Studiu de fezabilitate, studii, 

expertize, avize, acorduri 
50.00 

18 Strategia de dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2021-2027 210.00 

B Capitolul 54.02   Alte servicii publice generale                                                                                             162.00 

I Obiective de investiţii Serviciul Județean Salvamont-Salvaspeo: 35.00 

1 Alimentare cu apă a  bazei Salvamont Arieșeni 35.00 

II Dotări independente Serviciul Județean Salvamont-Salvaspeo 113.00 

III 
Dotări independente Direcția Publică Comunitară de Evidență a 

Persoanelor Alba 
14.00 

C CAPITOL 60.02 - Aparare Nationala 65.00 

  Alte cheltuieli de investiţii: 65.00 

1 
Mansardare corp C1 al imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. 

Regina Maria, nr. 6 - expertiză tehnică 
10.00 

2 
Mansardare corp C1 al imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. 

Regina Maria, nr. 6 - DALI, studii, expertize, avize, acorduri  
40.00 

3 Multifuncțională - 2 buc 15.00 

 D Capitolul 65.02 Invatamant 30.00 

  Alte cheltuieli de investiţii: 30.00 

  Platforma evaluare CJRAE Alba 30.00 

E Capitolul 66.02 Sănătate, din care: 20,229.01 

I Obiective de investiţii: 11,221.94 

1 Construire Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 533.94 

2 
Mansardare Policlinica (Corpuri cladire C+D) la Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia 
10,528.00 

3 
Proiect tehnic - Recompartimentări conform DALI existent - Spital de 

Pneumoftiziologie Aiud 
160.00 

II Alte cheltuieli de investiţii: 8.50 

1 
Studiu de soluție pentru Aviz Tehnic Racord Electric - Spital de 

Pneumoftiziologie Aiud 
8.50 

III Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 2,343.86 

IV Dotări independente Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 187.00 

V Reparaţii capitale: 3,090.00 

1 
RK Centru Multifuncțional de Sănătate Ocna Mureș - Spitalul Judeţean de 

Urgenţă  Alba Iulia 
21.00 

2 RK Farmacie - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 29.00 

3 
RK Secțiile Cardiologie, Medicină Internă -Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia 
200.00 

4 

RK și schimb de destinație din Școala Postliceală Sanitară în Secție 

Recuperare, Medicina fizica și Balneologie și extindere Ambulator - 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

300.00 

5 RK Bloc operator - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 200.00 

6 
RK Sectia Pediatrie, Oftalmologie - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia 
100.00 

7 RK Dispensar TBC - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 100.00 

8 RK Post Trafo spital - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 2,040.00 



9 
RK Compartiment Psihiatrie Cronici Baia de Arieș - Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia 
100.00 

VI Cofinanțare proiecte 3,377.71 

1 Proiect Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba 

Iulia, cod SMIS 114211 

141.50 

2 Extindere, modernizare și dotare în vederea relocării ambulatoriului 

integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, cod SMIS 124866 

111.74 

3 Proiect Reabilitare energetică a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, cod 

SMIS 114599 
2,863.47 

4 Proiect Extindere și dotare unitatea de primiri urgențe a Spitalului 

Județean de Urgență Alba Iulia, cod SMIS 121063  
261.00 

F Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 12,424.30 

I Obiective de investiţii: 9,377.00 

1 Sală Polivalentă de sport cu capacitate 1800-2000 locuri, Municipiul Blaj 9,377.00 

II Alte cheltuieli de investiţii: 1,870.00 

1 Mobilier urban, sisteme de expunere etc, Museikon 100.00 

2 Sistemul de detecție incendiu wireless Castel Sâncrai 60.00 

3 
Mansardare clădire Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba - expertiză 

tehnică 10.00 

4 

Elaborare PUD Bastion Sfântul Mihail (construire centru cultural Bastion 

Sf. Mihail, Restarurare și refuncționalizare cladiri și caponieră, 

sistematizare zonă, demolare corpuri parazitare) 50.00 

5 
Restaurare zid estic Bastion Sf. Mihail, caponieră și morgă - DALI, studii, 

expertize, avize, acorduri  50.00 

6 
Amenajare și împrejmuire curte Castel Sâncrai studiu de fezabilitate, 

studii, expertize, avize, acorduri 60.00 

7 Realizarea expoziției permanente Sala Unirii Alba Iulia 1,500.00 

8 Centrul multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud - studiu de fezabilitate 40.00 

  Biblioteca Județeană „Lucian Blaga ”Alba 144.00 

I Alte cheltuieli de investiţii: 144.00 

  Dotari independente Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba 144.00 

  Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 206.90 

I Obiective de investiţii: 129.00 

1 
Colectare, obținere avize execuție  perete antifoc clădire Teatrul de Păpuși 

„Prichindel” Alba Iulia  
10.00 

2 
Instalație de detectare-semnalizare a incendiilor clădire Teatrul de Păpuși 

„Prichindel” Alba Iulia  
119.00 

II Alte cheltuieli de investiţii: 77.90 

  Dotari independente Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 77.90 

  Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba Iulia 66.00 

I Alte cheltuieli de investiţii: 66.00 

  Dotări independente Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba Iulia 66.00 

  Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 760.40 

I Alte cheltuieli de investiţii: 760.40 

  Dotări independente Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 760.40 

G Capitolul 68.02   Asigurări şi asistenţă socială                                                                                           4,846.46 

I Obiective de investiţii: 4,079.46 



1 
Centru de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și 

Mental Ocna Mureș - PT și  execuție 
4,000.00 

2 
Proiect, extindere, modernizare  și autorizare PSI Centrul de Îngrijire și 

Asistență Abrud 
64.74 

3 
Documentație tehnică obtinere autorizație PSI sediu Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Alba 
14.72 

II Alte cheltuieli de investiţii: 180.00 

1 Centrale termice 50.00 

2 Programe informatice software  și licențe 30.00 

3 Ministație de epurare Centrul de Îngrijire și Asistență Baia de Arieș 100.00 

III 

Proiect Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor și 

Proiect Venus „Împreună pentru o viață în siguranță”  - Program 

Operațional Capital Uman 2014-2020 

587.00 

H Capitolul 70.02 - Servicii și dezvoltare publică 6,648.00 

I Obiective de investiţii: 5,210.00 

1  Amenajare bază de tratament și agrement în Orașul Ocna Mureș 5,210.00 

2 
Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în Județul Alba 

2014-2020 
1,438.00 

I Capitolul 74.02 Protecţia Mediului 185.00 

I Alte cheltuieli de investiţii: 115.00 

1 

Elaborare Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Alba și a 

Raportului de mediu 100.00 

2 

Studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menținere a 

calității aerului în Județul Alba 15.00 

II Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile  proiect 

„Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în 

Judetul  Alba” 

70.00 

 J Capitolul 84.02  Transporturi 55,262.58 

I Lucrări de drumuri și poduri propuse pe anul 2019, în continuare: 11,434.49 

1 

Consolidare pod pe DJ705B peste Râul Mureș, km. 3+949, localitatea 

Vințu de Jos, județul Alba 5,360.87 

2 Modernizare drum județean DJ704K:Vinerea (DJ704)-Săliștea (DJ705E) 5,435.90 

3 

Consolidare Pod pe DJ107C, km. 9+223 peste Pârâul Dumbrăvița, în 

localitatea Limba, județul Alba  637.72 

II Lucrări noi: 4,145.00 

1 

Consolidare Pod pe drumul județean DJ106E peste Râul Sebeș, km. 

52+150, Dobra, județul Alba 380.00 

2 

Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - 

Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş 

(DN 14 B) 3,015.00 

3 Pod pe DJ141C peste Valea Cenade, km. 2+600, jud. Alba 750.00 

   Alte cheltuieli de investiţii:  1,515.83 

III Dotari independente pentru Activitatea Transporturi 577.85 

IV Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii: 937.98 

1 
Servicii de expertizare a lucrărilor executate la obiectivul - Consolidare 

corp drum județean DJ750: Gârda de Sus(DN75) – Ordâncușa - Ghețar 194.00 

2 
Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe drumul județean 

DJ106E: limită Județul Sibiu – Dobra - Șugag, faza DALI 35.66 



3 
Reabilitare drum județean DJ 705: limită Județul Hunedoara - Almaşu de 

Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74), faza SF 85.54 

4 

 Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - 

Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş 

(DN 14 B), faza DALI 9.28 

5 Pod pe DJ141C peste Valea Cenade, km. 2+600, jud. Alba, faza SF 11.90 

6 

Reabilitare și consolidare drum Galda de Jos (intersecție cu DJ 107H - 

drum acces Centru Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos) faza 

DALI 16.25 

7 

Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - 

Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza 

- Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de 

Baltă - limită Județul Mureș, tronson km.2+112- km.4+587, faza DALI 47.00 

8 
Modernizare și consolidare drum județean DJ107V:DJ107 – Alecuș -

DJ107D faza DALI 89.85 

9 
Consolidare pod peste Râul Mureș, pe DJ107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - 

Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107 D) faza DALI 62.00 

10 
Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza comunei Pianu și Săsciori, județul 

Alba - pe drumul județean DJ704A, faza SF 65.76 

11 
Modernizare drum județean DJ103G: Inoc(DN1) - Ciugudu de Jos -

Ciugudu de Sus - limită Județul Cluj - faza DALI 40.00 

12 

Pod pe DJ107:Alba Iulia – Berghin – Colibi - Cergăul Mare - Blaj - 

Cetatea de Baltă – limită Județul Mureș, km.22+850, localitatea Colibi - 

faza SF 18.00 

13 

Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750 C: Sălciua de Sus (DN 

75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea 

Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1) - faza SF 262.74 

V 

Proiect POR „Modernizare drum județean DJ 107I: Aiud(DN1) Aiudul 

de Sus - Râmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bârlești Cătun -

Cojocani - Valea Barnii - Bârlești - Mogoș -_Valea Albă - Ciuciulești -

Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN74(Cerbu)  km. 0+000 - 

km. 76+540” , cod SMIS 2014+: 108707    

30,884.06 

VI 
Proiect POR „Modernizare drum județean DJ103E: DN1 - Gârbova de 

Jos – Gârbovița - Gârbova de Sus”, cod SMIS 2014+: 125923  
2,808.74 

VII 

Proiect POR „Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos - 

Mesentea - Benic - Intregalde, județul Alba km. 17+700-km.23+700”, 

cod SMIS 2014+:126106 

4,474.46 

 

                                                                                     

                                                                             Avizat pentru legalitate 

 PREŞEDINTE,                                      SECRETAR GENERAL, 

Ion DUMITREL                                            Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

Nr. 3243/7 februarie 2020 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local al Județului Alba şi a 

bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii, în anul 2020 

 

Expunere de motive 

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului 

bugetar, pe cele două secţiuni, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează în 

baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de 

dezvoltare, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 

veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent şi pentru 

acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, 

la sfârşitul exerciţiului bugetar. 

În anul 2020 conform prevederilor art.6 alin 13 din Legea nr.5/2020 privind bugetul de 

stat pe anul 2020 prin derogare de la prevederile art.58 alin (1) din Legea nr.273/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, în anul 2020 începând cu data intrării în vigoare a 

prezentei legi, judeţele pot utiliza excedentul bugetului local şi pentru finanţarea sistemului de 

protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane publice pentru persoane adulte” 

Având în vedere prevederile legale mai sus menţionate, propunem: 

- constituirea și utilizarea din excedentul bugetului local al Județului Alba, constituit la 

data de 31.12.2019, a unor sume pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din 

decalajele dintre veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare în anul 2020, ca sursă de 

finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare, în anul 2020, precum şi ca sursă de finanţare a 

cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2020; 

- constituirea și utilizarea excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii, înregistrat la 31.12.2019, de către Direcţia 

Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba, pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de 

funcţionare, în anul 2020; 

- constituirea și utilizarea excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii, înregistrat la 31.12.2019, de către Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Alba, pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare și pentru 

acoperirea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, în anul 2020; 

- constituirea și utilizarea excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii, înregistrat la 31.12.2019, de către Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud, pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare și pentru 

acoperirea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, în anul 2020; 

- constituirea și utilizarea excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii, înregistrat la 31.12.2019, de către Muzeul 

Naţional al Unirii Alba Iulia, pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare, în anul 

2020. 

 

Descrierea situației actuale 

În conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului 

bugetar al anului 2019, după efectuarea operaţiunilor de regularizare cu bugetul de stat şi 

celelalte bugete prevăzute de normele metodologice, se stabileşte excedentul anual al bugetului 

local. Excedentul total constituit la data de 31.12.2019 este în sumă de 129.039.157,58 lei 

conform extrasului de cont emis de Trezoreria Municipiului Alba Iulia. 

 

 



Baza legală 

 art. 173 alin. 3, lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

 art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 art.6 alin.13 din Legea nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 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. 38 din 7 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. 

 

 

PREȘEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 3244/7 februarie 2020 

 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE   

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 

 

 

  

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

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 

în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local al Județului Alba  

şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral  

sau parţial din venituri proprii, în 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” 

care va avea loc în data de 14 februarie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 38/7 februarie 2020 şi are ataşat referatul 

de aprobare a proiectului de hotărâre privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului 

local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii, în anul 2020.  

Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Nr. /7 februarie 2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local  

al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral  

sau parţial din venituri proprii, în anul 2020 

 

Sumele neutilizate la finele exerciţiului bugetar, sunt reflectate în excedentul bugetului 

local al Județului Alba, rămas după efectuarea operaţiunilor privind  încheierea exerciţiului  

bugetar la 31.12.2019, astfel cum prevede Ordinul MFP nr. 3751/13.12.2019, publicat in 

Monitorul Oficial al României nr. 1012/17 decembrie 2019, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Excedentul bugetului local al Județului Alba la data de 31.12.2019 în sumă de 129.039,16 

mii lei, sumă confirmată de către Trezoreria Municipiului Alba Iulia, potrivit extrasului de cont 

la data de 31.12.2019, este format din rezultatul execuţiei bugetului local la sfârşitul anului 2019 

şi din disponibilul excedentului anilor precedenți. 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin art. 58 alin. 1 reglementează utilizarea excedentului astfel: „Excedentul anual al 

bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea 

regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 

6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, 

precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se 

utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative,astfel: 

    a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 

    b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 

veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita 

disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a); 

    c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi 

dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar”, iar potrivit art. 58 alin. 1^3 „avansul 

acordat promotorilor de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile care au calitatea de 

ordonatori de credite ai bugetului local, rămas neutilizat la finele exerciţiului bugetar, se reflectă 

în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, în cadrul 

secţiunii de dezvoltare”. 

Conform prevederilor art.6 alin. 13 din Legea nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 

2020, în anul 2020  prin derogare de la prevederile art.58 alin (1) din Legea nr.273/2006, cu 

modifcările şi completările ulterioare, în anul 2020 începând cu data intrării în vigoare a 

prezentei legi, judeţele pot utiliza excedentul bugetului local şi pentru finanţarea sistemului de 

protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane publice pentru persoane adulte” 

Din excedentul bugetului local al județului Alba, constituit la 31.12.2019 în suma de 

129.039,16 mii lei,  propunem utilizarea în anul 2020 a  sumei de 123.495,92 mii lei, astfel: 

 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre veniturile 

şi cheltuielile secţiunii de funcţionare în anul 2020  suma de 1.000,00 mii lei; 

  ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare, în anul 2020 suma de 

5.410,43 mii lei, pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Alba; 

 ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2020 suma de 

117.085,49 mii  lei, pentru: 

 

 

 

 

 

  

 

mii lei 



Nr. 

Crt. 
Denumirea obiectivului 

Buget 

2020 

0 B 1 

1 
 Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean 

Alba cu extindere  
11,925.00 

2 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba 

Iulia-  Muzeul Naţional al Unirii (PT) 
20.00 

3 Amenajare depozit  de ceramică veche 1,650.00 

4 

Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la obiectivul de investiţii 

"Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean 

Alba cu extindere"  

150.00 

5 Tehnică de calcul și echipamente de comunicatii, echipamente IT 732.62 

6 Autoturism 90.00 

7 Autoutilitara 102.00 

8 Mobilier sediu CJA 1,500.00 

9 Signalistica interioară și exterioară sediu CJA 100.00 

10 
Software, programe informatice, aplicatii( software proiectare, solutie 

antivirus, bitdefender, solutie intranet, licente, aplicatii,etc) 
149.52 

11 
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean 

Alba cu extindere - bransamente utilitati, studii, avize, acorduri etc 
100.00 

12 
Refuncţionalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean 

Alba cu extindere - expertiză tehnică 
10.00 

13 

Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la obiectivul de investiții 

"Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliului Județean 

Alba cu extindere" - Studiu de fezabilitate,  studii, expertize, avize, acorduri   

50.00 

14 

Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba 

Iulia- Muzeul Naţional al Unirii - branșamente utilități, spor de putere, studii, 

avize, acorduri etc 

150.00 

15 Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii- expertiză tehnică 10.00 

16 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba 

Iulia-Muzeul Naţional al Unirii- Studiu de parament si stratigrafic 
4.00 

17 
Elaborare PUD Amenajare zonă cuprinsă între Sala Unirii și Muzeul 

Național al Unirii Alba Iulia 50.00 

18 Teatru de Proiecte - Studiu de fezabilitate, studii, expertize, avize, acorduri 150.00 

19 
Studiu fezabilitate privind realizarea bornelor arhitecturale de intrare în 

Județul Alba 
20.00 

20 
Expertiză tehnică  imobil Piața Ion I. C. Brătianu, nr. 21 (fosta Bancă 

Raiffeisen) 
10.00 

21 
Construire arhivă și depozite logistice CJA - Studiu de fezabilitate, studii, 

expertize, avize, acorduri 
50.00 

22 Strategia de dezvoltare a Judetului Alba pentru perioada 2021-2027 210.00 

23 Alimentare cu apă a  bazei Salvamont Arieșeni 35.00 

24 Dotări independente Serviciul Județean Salvamont-Salvaspeo 113.00 

25 
Dotări independente Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor 

Alba 
14.00 

26 
Mansardare corp C1 al imobilului situat in Alba Iulia, str. Regina Maria, nr. 

6 - expertiză tehnică 
10.00 

27 
Mansardare corp C1 al imobilului situat in Alba Iulia, str. Regina Maria, nr. 

6 - DALI, studii, expertize, avize, acorduri  
40.00 



28 Multifunctională - 2 buc 15.00 

29 Platforma evaluare CJRAE Alba 30.00 

30 Construire Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 533.94 

31 
Mansardare Policlinica (Corpuri cladire C+D) la Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia 
10,528.00 

32 
Proiect tehnic - Recompartimentari conform DALI existent- Spital de 

Pneumoftiziologie Aiud 
160.00 

33 
Studiu de solutie pentru Aviz Tehnic Racord Electric- Spital de 

Pneumoftiziologie Aiud 
8.50 

34 Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 2,343.86 

35 Dotări independente Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 187.00 

36 
RK Centru Multifunctional de Sanatate Ocna Mures - Spitalul Judeţean de 

Urgenţă  Alba Iulia 
21.00 

37 RK Farmacie -Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 29.00 

38 
RK Sectiile Cardiologie, Medicina Interna -Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia 
200.00 

39 

RK si schimb de destinatie din Scoala Postliceala Sanitara in Sectie 

Recuperare, Medicina fizica si Balneologie si extindere Ambulator - Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

300.00 

40 RK Bloc operator - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 200.00 

41 RK Sectia Pediatrie, Oftalmologie - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 100.00 

42 RK Dispensar TBC - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 100.00 

43 RK Post Trafo spital - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 2,040.00 

44 RK Compartiment Psihiatrie Cronici Baia de Aries - Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia 
100.00 

45 Proiect Reabilitarea energetica a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, 

cod SMIS 114211 

141.50 

46 Extindere, modernizare si dotare in vederea relocarii ambulatoriului integrat 

al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, cod SMIS 124866 

111.74 

47 Proiect Reabilitare energetica a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, cod 

SMIS 114599 
2,863.47 

48 Proiect Extindere și dotare unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean 

de Urgență Alba Iulia, cod SMIS 121063  
261.00 

49 Sală Polivalentă de sport cu capacitate 1800-2000 locuri, Municipiul Blaj 9,377.00 

50 Mobilier urban, sisteme de expunere etc, Museikon 100.00 

51 Sistemul de detecție incendiu wireless Castel Sâncrai 60.00 

52 Mansardare clădire Biblioteca Județeană L. Blaga Alba- expertiză tehnică 10.00 

53 

Elaborare PUD Bastion Sfântul Mihail (construire centru cultural Bastion Sf. 

Mihail, Restarurare și refuncționalizare cladiri și caponieră, sistematizare 

zonă, demolare corpuri parazitare) 50.00 

54 
Restaurare zid estic Bastion Sf. Mihail, caponieră și morgă - DALI, studii, 

expertize, avize, acorduri  50.00 

55 
Amenajare si imprejmuire curte Castel Sincrai studiu de fezabilitate, studii, 

expertize, avize, acorduri 60.00 

56 Realizarea expoziției permanente Sala Unirii Alba Iulia 1,500.00 

57 Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud - studiu de fezabilitate 40.00 

58 Dotari independente Biblioteca Județeană L. Blaga Alba 144.00 

59 
Colectare, obținere avize execuție  perete antifoc clădire Teatrul de Papusi 

Prichindel Alba Iulia  
10.00 



60 
Instalație de detectare-semnalizare a incendiilor clădire Teatrul de Papusi 

Prichindel Alba Iulia  
119.00 

61 Dotari independente Teatrul de Papusi Prichindel Alba Iulia 77.90 

62 Dotări independente Centrul de Cultura "Augustin Bena” Alba Iulia 66.00 

63 Dotări independente Muzeul National al Unirii Alba Iulia 760.40 

64 
Centru de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și Mental 

Ocna Mureș -PT și  execuție 
4,000.00 

65 Proiect, extindere, modernizare  și autorizare PSI CIA Abrud 64.74 

66 Documentație tehnică obtinere autorizație PSI sediu DGASPC Alba 14.72 

67 Centrale termice 50.00 

68 Programe informatice software  și licențe 30.00 

69 Ministație de epurare CIA Baia de Arieș 100.00 

70 

Proiect Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor si 

Proiect Venus "Impreuna pentru o viata in siguranta"  - Program Operațional 

Capital Uman 2014-2020 

587.00 

71 Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș 5,210.00 

72 
Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba 

2014-2020 
1,438.00 

73 

Elaborare Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Alba si a 

Raportului de mediu 100.00 

74 

Studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menținere a calității 

aerului în județul Alba 15.00 

75 
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile  proiect "Fazarea 

proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul  Alba 
70.00 

76 

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

jud. Alba 5,360.87 

77 Modernizare drum judetean DJ704K:Vinerea (DJ704)-Salistea (DJ705E) 5,435.90 

78 

Consolidare Pod pe DJ107C, km.9+223 peste paraul Dumbravita, in 

localitatea Limba, jud. Alba  637.72 

79 

Consolidare Pod pe drumul județean DJ106E peste Raul Sebeș, km.52+150, 

Dobra, jud. Alba 380.00 

80 

 Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - 

Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş 

(DN 14 B) 3,015.00 

81 Pod pe DJ141C peste Valea Cenade, km. 2+600, jud. Alba 750.00 

82 Dotari independente pentru Activitatea Transporturi 577.85 

83 
Servicii de expertizare a lucrarilor executate la obiectivul-Consolidare corp 

drum judetean DJ750:Gârda de Sus(DN75)-Ordâncușa-Ghețar 194.00 

84 
Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe drumul județean 

DJ106E:lim. Jud. Sibiu-Dobra-Sugag, faza DALI 35.66 

85 
 Reabilitare drum judetean DJ 705: limită jud.Hunedoara - Almaşu de Mijloc 

- Almaşu Mare - Zlatna (DN 74), faza SF 85.54 

86 

Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - 

Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş 

(DN 14 B), faza DALI 9.28 

87 Pod pe DJ141C peste Valea Cenade, km. 2+600, jud. Alba, faza SF 11.90 

88 
Reabilitare și consolidare drum Galda de Jos (intersecție cu DJ 107H- drum 

acces Centru Management Integrat al Deseurilor Galda de Jos) faza DALI 16.25 



89 

Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac 

- Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - 

Sâncel - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - 

limita jud. Mureș, tronson km.2+112- km.4+587, faza DALI 47.00 

90 
Modernizare si consolidare drum judetean DJ107V:DJ107-Alecus-DJ107D 

faza DALI 89.85 

91 
Consolidare pod peste râul Mureș, pe DJ107E:Aiud (DN1) - Ciumbrud - 

Bagau - Lopadea Noua - Hoparta - Vama Seaca (DJ 107 D) faza DALI 62.00 

92 
Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza comunei Pianu și Săsciori, județul 

Alba-pe drumul județean DJ704A, faza SF 65.76 

93 
Modernizare drum judetean DJ103G:Inoc(DN1) - Ciugudu de Jos-Ciugudu 

de Sus-limita Jud.Cluj - faza DALI 40.00 

94 
Pod pe DJ107:Alba Iulia-Berghin-Colibi-Cergaul Mare-Blaj - Cetatea de 

Balta - lim. jud. Mures, km.22+850, loc. Colibi - faza SF 18.00 

95 

Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750 C: Sălciua de Sus (DN 75) 

- Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea 

Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1)-faza SF 262.74 

96 

Proiect POR "Modernizare drum judetean DJ 107I: Aiud(DN1) Aiudul de 

Sus-Ramet-Bradesti-Geogel-Macarestu-Barlesti Catuni-Cojocani-Valea 

Barnii-Barlesti-Mogos-_Valea Alba-Ciuciulesti-Bucium-Izbita-Cojeseni-

Bucium Sat-DN74(Cerbu)  km.0+000 - km.76+540"  , cod SMIS 2014+: 

108707    

30,884.06 

97 
Proiect POR "Modernizare drum județean DJ103E:DN1-Garbova de Jos-

Garbovita-Garbova de Sus", cod SMIS 2014+: 125923  
2,808.74 

98 

Proiect POR "Consolidare corp drum județean DJ107K:Galda de Jos - 

Mesentea - Benic - Intregalde, jud. Alba km.17+700-km.23+700", cod SMIS 

2014+:126106 

4,474.46 

 

În ceea ce priveşte excedentul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii, înregistrat la 31.12.2019 acesta se propune a fi utilizat în 

anul 2020 astfel: 

 Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba, în suma  de 50,59 mii 

lei, pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare.  

 Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba în suma de 212,63 mii lei, astfel: 

 pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare suma de 190,75 mii lei 

 pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare suma de 21,88 mii lei. 

 Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud în sumă de 141,10 mii lei, astfel: 

 pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare suma de 20,13 mii lei 

 pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare suma de 120,97 mii lei. 

 Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia în sumă de 99,65 mii lei, pentru acoperirea 

cheltuielilor secţiunii de funcţionare.  

 

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete  

prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 38 din data de 07 februarie 2020. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Marian  Florin AITAI 
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