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În decursul anului 2019, Consiliul Județean Alba s-a reunit în 17 ședințe, 5 dintre acestea 

fiind ședințe extraordinare. Consilierii județeni au adoptat 273 de hotărâri, iar Președintele 

Consiliului Județean a emis 609 dispoziții. Au fost întocmite și publicate 12 numere ale 

Monitorului Oficial al Județului Alba. 

 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică – ATOP - s-a întrunit în 15 ședințe. Una dintre 

ședințe a fost organizată în comun cu autoritatea similară din județul Bihor, fiind dedicată 

găsirii unor soluții de fluidizare a traficului rutier în zona turistică Arieșeni. 

 

În cursul anului 2019, au fost elaborate și revizuite 182 de proceduri interne de lucru, ale 

aparatului propriu al Consiliului Județean, respectiv 161 de proceduri operaționale și 21 de 

proceduri de sistem. 

 

Au fost înregistrate și soluționate 50 de petiții și au fost rezolvate favorabil 35 de cereri de 

informații de interes public. 

 

Consiliul Județean Alba a primit circa 20.000 de e-mailuri în cursul anului 2019, iar prin 

registratura instituției au trecut 29.057 de documente. 

 

Arhiva instituției a preluat și inventariat 730 de unități arhivistice. 
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DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

 

I. Ac ț iuni de promovare economică și dezvoltare rurală  

 

În f iecare an Consil iul Jude țean Alba desfășoară o serie de acțiuni menite să 

îmbunătățească atractivitatea județului pentru investitori, să promoveze 

produsele locale și să asigure o dezvoltare echi l ibrată a spaț iului rural.  

 

Târgul Grădinarului 

Este unul dintre evenimentele consacrate, dedicat 

agricultorilor, horticultorilor, viticultorilor, producătorilor și 

distribuitorilor de produse pentru amenajarea și întreținerea 

grădinilor sau parcurilor. În anul 2019 s-a desfășurat a XI-a 

ediție a târgului, organizată în colaborare cu Primăria 

Municipiului Alba Iulia. Evenimentul a avut loc în perioada 29-

31 martie, în spațiile de pe latura de Vest a Cetății Alba 

Carolina și a reunit 45 de expozanți. În cadrul târgului au fost 

organizate și o serie de activități din sfera educației non-

formale - ateliere practice, prezentări, demonstrații, având ca 

țintă publicul de toate vârstele. Unul dintre partenerii importanți ai acestei ediții a târgului 

a fost Liceul Tehnologic Agricol “Alexandru Borza” din Ciumbrud. S-a dorit, în acest fel, 

promovarea ofertei educaționale în domeniul agricol, mai ales a claselor de învățământ 

profesional în sistem dual. 

 

Concursul de vinuri al producătorilor din Alba 

Este unul dintre evenimentele ce au ca scop 

promovarea importantei a producerii vinului, 

județul Alba fiind bine-cunoscut ca una dintre 

cele mai importante zone viti-vinicole ale țării, în 

care se produc cele mai bune vinuri alba. Ediția 

din anul 2019 a fost organizată de Asociația 

„Țara Vinului” în parteneriat cu  Asociația 

Degustătorilor Autorizați din România, cu GAL 
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pe Mureș și pe Târnave și GAL Valea Ampoiului – Valea Mureșului, în perioada 29-30 

martie, la Centrul Cultural Castel Sâncrai. 

A avut loc un concurs destinat exclusiv micilor 

producători de vinuri din județ, la care au participat 

28 de concurenți, dar și o Gală a vinurilor de Alba, 

ce a inclus și producători mari și de talie medie. 

La concursul micilor producători au fost înscrise 92 

de vinuri din care, conform regulamentului, au fost 

premiate 30%. Astfel, au fost acordate 26 de 

medalii de aur și 5 medalii de argint.  

 

Ziua Rozelor 

Reprezintă un eveniment anual destinat promovării horticulturii, județul Alba fiind renumit 

pentru calitatea materialului săditor floricol, viticol și horticol produs aici. Cea de-a XVIII-a 

ediție a evenimentului a fost organizată în data de 29 iunie, cuprinzând și o secțiune de 

promovare a învățământului agricol în cadrul căreia au participat elevi de la 11 licee 

agricole din toată țara. 

Evenimentul a fost organizat de Consiliul 

Județean Alba împreună cu Filiala 

Județeană a Asociației Amicii Rozelor din 

România și partenerii: Primăria Municipiului 

Aiud, Centrul de Cultură Augustin Bena, 

Asociația Alba Afroda și Grupurile de Acțiune 

Locală Pe Mureș și Pe Târnave, Munții 

Metaliferi, Trascău și Muntele Mare. 

La concursul Duelul Rozelor adresat producătorilor de trandafiri, dintre soiurile de trandafiri 

prezentate, soiul Jalitah din categoria Tea hibrid, a fost ales Trandafirul anului 2019. 

Acesta va constitui brandul zonei pentru un an întreg, până la următoarea ediție a 

evenimentului Ziua Rozelor. 

Au fost prezenți 41 de expozanți, dintre care 7 cultivatori de trandafiri membri ai Filialei 

Județene Alba a Asociației Amicii Rozelor din România și au fost promovate o serie de 

produse conexe, de la produse alimentare, până la produse cosmetice sau obiecte de artă 

și obiecte din sfera decorațiunilor interioare având ca tematică trandafirii. O atenție 

deosebită a fost acordată produselor purtând eticheta Made in Aiud.  
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Târgul Apulum Agraria 

Este cel mai mare și cel mai important 

eveniment destinat promovării 

agriculturii locale, fiind și cel mai 

vechi eveniment de acest fel. În anul 

2019 a fost organizată cea de-a 

XXVIII-a ediție a târgului,  de către 

Consiliul Județean Alba în parteneriat 

cu Primăria municipiului Alba Iulia și 

Grupurile de Acțiune Locală Pe Mureș și pe Târnave, Țara Secaşelor Alba-Sibiu, Munții 

Metaliferi, Trascău și Muntele Mare, Valea Ampoiului – Valea Mureșului. Au participat 112 

expozanți -  fermieri, viticultori și cultivatori de material săditor, membri ai asociațiilor 

profesionale din județ.  

În cadrul târgului a fost organizat și un eveniment dedicat promovării învățământului 

agricol. Dezbaterea Liceul agricol – prezent și perspective a încurajat orientarea elevilor 

către liceele și școlile profesionale cu profil agricol, reunind peste 130 de participanți, din 

care cca 100 elevi și cadre didactice de la 14 licee agricole din toată țara. Au fost prezenți 

reprezentanți ai Camerei Deputaților, ai Ambasadei Olandei la București,  ai administrației 

publice locale și județene. 

Alte seminarii, prezentări, dezbateri, ateliere și concursuri au fost organizate pe teme 

diverse. 

 

Best of Business  

Este o Gală anuală organizată de Consiliul 

Județean Alba în semn de mulțumire și 

recunoaștere a performanțelor obținute de 

societățile comerciale care contribuie prin 

activitatea lor la dezvoltarea județului Alba.  

În data de 12 decembrie 2019 a fost organizată 

cea de-a XIII-a ediție a galei, în cadrul căreia au 

fost acordate următoarele premii: 

➢ 86 distincții pentru agenții economici - întreprinderi mari, mijlocii și mici; 

➢ 7 distincții pentru agenții economici ale căror branduri duc renumele județului 

dincolo de granițele sale;  

➢ 8 distincții pentru companiile  care și-au adus un aport substanțial la dezvoltarea 

economică a județului; 
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➢ 11 distincții pentru Grupurile de Acțiune Locală și Asociațiile profesionale din județ, 

organizații partenere ale Consiliului Județean Alba in susținerea și dezvoltarea 

comunităților locale. 

În premieră au fost acordate premii pentru operatorii economici  implicați în dezvoltarea 

învățământului profesional și în special a învățământului de tip dual. 

 

Activități privind promovarea învățământului profesional tehnic și dual în 

județul Alba 

Cunoscând nevoile acute de forță de 

muncă ale agenților economici din județul 

Alba, Consiliul Județean a inițiat, începând 

din vara anului 2019, un proiect de 

amploare denumit Învățământul 

profesional tehnic și dual – Un nou început. 

Proiectul a fost conceput pentru a oferi 

soluții privind adaptarea ofertei educaționale în concordanță cu cerințele pieței muncii. 

Astfel, reprezentanții instituției, alături de reprezentanți ai  Inspectoratul Școlar Județean 

Alba, reprezentanți  Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba și 

reprezentanți ai  companiilor Transavia, Star Transmission & Star Assembly, Bosch 

Automotive au demarat o campanie de conștientizare prin care aduc în atenția elevilor și 

părinților învățământul profesional tehnic din județ. Pe parcurs, s-au mai alăturat proiectului 

și companiile Pema Electrotehnic și Marinex. 

Au fost organizate numeroase întâlniri cu  elevii, dar mai ales cu părinții elevilor din clasele 

a VII-a și a VII-a, desfășurate începând cu luna septembrie, în Alba Iulia, Blaj, Sebeș, 

Cugir, Câmpeni, Aiud și Ocna Mureș. Ulterior, văzând interesul crescut al părinților care 

nu dețin informații 

suficiente în îndrumarea 

copiilor, aceste întâlniri au 

fost organizate și în 

comunele Câlnic, Daia 

Română, Gârbova și 

Drașov. Întâlnirile vor 

continua și în cursul anului 

viitor. 
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II. Agenți economici 

 

Județul Alba, este acționar unic societatea Drumuri și Poduri Locale Alba și la Parcul 

Industrial Cugir, dar și acționar majoritar la operatorul unic de apă-canal din județul Alba - 

SC APA CTTA1. 

Monitorizarea și evaluarea respectării principiilor de eficiență economică și profitabilitate în 

funcționarea acestor agenți economici s-a realizat prin monitorizarea indicatorilor de 

performanță financiari și nefinanciari, aprobați în prealabil de către autoritatea publică 

tutelară, prin reprezentanții adunării generale a acționarilor. În acest sens, au fost întocmite 

raportări semestriale către Ministerul Finanțelor Publice, care arată modul de aplicare a 

prevederilor legale privind selecția administratorilor, modul de implementare a planului de 

administrare și execuția contractelor de mandat a administratorilor și directorilor în procesul 

de administrare și conducere a întreprinderilor publice, urmărindu-se realizarea indicatorilor 

aprobați prin bugetele de venituri și cheltuieli. 

 

Drumuri și Poduri Locale Alba SA 

În  urma vacantării posturilor de administratori  ai societății  

Drumuri și Poduri Locale Alba SA, în perioada decembrie 2018 

– aprilie 2019, s-a realizat procedură de selecție în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare. S-a încredințat 

mandat special reprezentantului adunării generale a 

acționarilor la societatea Drumuri și Poduri Locale Alba SA pentru:  

• avizarea Profilului consiliului de administrație (HCJ nr.50/28.02.2019),  

• prelungirea creditului bancar și aprobarea garanțiilor materiale (HCJ nr.61/28.03.2019),  

• contractarea unui leasing financiar (HCJ nr.93/12.04.2019), 

• propunerea candidaților pentru funcțiile de administratori, revocarea administratorilor 

provizorii, numirea administratorilor, semnarea contractelor de mandat și stabilirea 

indemnizației acestora  (HCJ nr.110/25.04.2019), 

• acordarea unui ajutor individual de minimis pentru majorarea capitalului social și 

modificarea Actului constitutiv (HCJ nr.126/30.05.2019), 

• aprobarea situațiilor financiare (HCJ nr.129/30.05.2019),  

 

1 Detalii suplimentare despre societățile comerciale la care Consiliul Județean Alba este acționar unic sau 

majoritar pot fi regăsite în raportul anul privind activitatea acestor entități, raport realizat în spiritul asigurării 

transparenței politicii de și publicat pe site-ul instituției. 
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• negocierea  și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai 

consiliului de administrație (HCJ nr.184/27.08.2019), 

• numirea auditorului financiar și stabilirea duratei contractului de audit financiar și 

aprobarea contractării unui împrumut bancar (HCJ nr.262/12.12.2019). 

 

 

Parcul Industrial Cugir SA 

Reprezentantul adunării generale a acționarilor la societatea 

Parcul Industrial Cugir SA a aprobat, prin Hotărâri ale adunării 

generale a acționarilor, situațiile financiare, repartizarea profitului, 

planul de investiții și rapoartele de activitate al consiliului de 

administrație. 

S-a încredințat mandat special reprezentantului adunării generale a acționarilor la 

societatea Parcul Industrial Cugir SA pentru modificarea Actului constitutiv în urma acordării 

unui ajutor individual de minimis pentru majorarea capitalului social (HCJ 

nr.224/24.10.2019). 

 

SC APA CTTA SA 

Reprezentantul adunării generale a acționarilor la 

societatea Apa CTTA SA Alba a aprobat, prin Hotărâri 

ale adunării generale a acționarilor, bugetul de venituri 

și cheltuieli, situațiile financiare, repartizarea profitului, îndeplinirea indicatorilor de 

performanță, participarea salariaților la profit, componenta variabilă a organelor de 

administrare și conducere, contractarea de finanțări rambursabile, raportul de activitate al 

consiliului de administrație, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli.  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 270/12.12.2019 s-a aprobat Contractul de 

Asistență pentru Proiectul „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în 

Județul Alba, 2014 -2020” implementat de către Societate. 

S-a urmărit realizarea indicatorilor aprobați prin bugetele de venituri și cheltuieli, 

respectarea și derularea programului de producție, măsurile și stadiul de aplicare a 

acestora.  
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PROIECTE CU FONDURI NERAMBURSABILE 

I. Proiecte depuse în vederea finan țări i  în anul 2019  

Programul „Europa pentru cetățeni” 

Programul Europa pentru Cetățeni este care își propune să promoveze cetățenia europeană 

activă prin implicarea societății civile în construirea unei Europe unite, bazată pe valori 

istorice și rememorarea unui trecut comun, pe aprofundarea dialogului intercultural și pe 

concepte precum toleranța, solidaritatea, democrația, egalitatea de șanse și înțelegerea 

reciprocă. 

În cadrul apelului de proiecte deschis la începutul anului 2019, Consiliul Județean Alba s-a 

alăturat inițiativei unui consorțiu european coordonat de Federația Municipiilor din Madrid, 

Spania - organizație cu responsabilități în domeniul dezvoltării comunitare, pregătirii 

profesionale a funcționarilor publici și implementării de proiecte de interes local, în vederea 

promovării unui proiect comun care să aibă ca temă stimularea participării democratice și 

civice în Europa, în era digitală. 

În luna martie 2019, a fost depus, de către Federația Municipiilor din Madrid, Spania, 

proiectul, cu titlul „SUPPORTING DEMOCRATIC UNION AND ACTIVE CITIZENSHIP IN 

DIGITAL ERA - Sprijinirea uniunii democratice si a cetățeniei active în era digitală – 

DIGITAL” 2019-2020. Proiectul a fost depus în parteneriat de către 16 instituții și organizații 

(autorități publice locale și regionale, universități, ONG-uri) din 15 țări europene, din 

România singurul partener fiind Consiliul Județean  Alba. 

Proiectul urmărește să ofere autorităților publice locale și regionale europene, factorilor de 

decizie și cetățenilor din cele 15 tari europene, instrumente în vederea stimulării participării 

democratice și civice în Europa și pentru a sprijini Uniunea democratică în era digitală. 

 

Programul Erasmus+ 

În luna decembrie 2019- au fost inițiate demersurile pentru depunerea proiectul, cu titlul 

„Tomorrow jobs in social fields – Cooperation for the exchange of good practices”, în 

parteneriat cu Departamentul Isère, Franța, Regiunea Autonomă Valle d’Aoste, Italia și 

ONG Red International B-Live, Spania. Proiectul va fi depus spre finanțare, în cadrul 

Programului ERASMUS+, sesiunea din martie 2020.  
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II . Proiecte implementate în anul 2019  

Proiectul „Modernizare DJ 107I” 

Este finanțat prin POR 

2014-2020 și implementat 

în parteneriat cu 

Municipiul Aiud și 

comunele Bucium, 

Mogoș, Ponor și Râmeț. 

În cursul anului 2019 au 

fost realizate activități 

specifice referitoare la 

implementarea 

proiectului, în concordanță  cu prevederile  contractului de finanțare, ale legislației europene 

și naționale, aplicabile. Execuția lucrărilor de modernizare a DJ107I a fost demarată în 

cursul lunii septembrie 2019, iar conform prevederilor contractuale, până în anul 2023, se 

vor moderniza 78,420 km de drum județean de la intersecția cu DN1, din municipiul Aiud 

până la intersecția cu DN74 la intrare în orașul Abrud. 

 

Proiectul „Modernizare DJ103E” 

Execuția lucrărilor de modernizare a DJ103E a fost demarată în cursul lunii octombrie 2018, 

iar conform prevederilor contractuale, până la sfârșitul anului 2021, se vor moderniza 7.675 

ml, de drum județean, de la intersecția cu DN1, pe traseul Gârbova de Jos-Gârbovița-

Gârbova de Sus și se vor amenaja 2 stații de transport public. 

Stadiul fizic al lucrărilor executate, la finele anului 2019, înregistrează în jur de 40%, grad 

de realizare din totalul activități de execuție a lucrărilor. 

 

Proiectul „Consolidare corp drum DJ107K” 

Are ca obiectiv creșterea gradului de accesibilitate în zona turistică a munților Trascău prin 

asigurarea legăturii localităților Galda de Jos - Mesentea - Benic -  Întregalde cu rețeaua 

TEN-T și îmbunătățirea calității vieții populației din localitățile vizate de proiect.  

Execuția lucrărilor de modernizare a DJ107K a fost demarată în cursul lunii octombrie 2018, 

iar conform prevederilor contractuale, până la sfârșitul anului 2021, se va  moderniza o 

porțiune de  6 km din drumul  județean DJ107K , care va deservi un număr de 583 locuitori 

din zona traversată, respectiv va asigura accesibilitatea la infrastructura TEN-T.  
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Stadiul fizic al lucrărilor executate, la finele anului 2019, înregistrează aproximativ 20%, grad 

de realizare din totalul activități de execuție a lucrărilor. 

 

Proiectul „Extindere și dotare unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean 

de Urgență Alba Iulia’” 

Este finanțat prin POR 2014-2020 și implementat de Consiliul Județean Alba. are o valoare 

totală de 7.531.213,90 lei, din care contribuția proprie a Consiliului Județean Alba este de 

136.739,82 lei, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului. 

Contractul de finanțare cu nr.4166 a fost 

încheiat în data de 8 mai 2019, și prevede 

ca perioadă de implementare a proiectului, 

perioada 01.10.2017- 28.02.2022, 

incluzând și perioada de desfășurare a 

activităților proiectului înainte de semnarea 

Contractului de finanțare, conform regulilor 

de eligibilitate a cheltuielilor. 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității și eficienței îngrijirii spitalicești 

de urgență asigurate în cadrul Unității de Primiri Urgențe. Prin implementarea proiectului, 

se dorește extinderea infrastructurii  cu o suprafață de 855,90 mp și dotarea/ echiparea 

structurii cu 371 echipamente, utilaje și dotări medicale din cadrul  Spitalului Județean de 

Urgență Alba Iulia. 

În anul 2019, pe lângă documentele întocmite de beneficiar în vederea semnării Contractului 

de finanțare și a anexelor aferente acestuia, au mai fost realizate o serie de documente 

specifice, rapoarte și vizite în teren pentru verificarea progresului proiectului, identificarea 

problemelor de implementare și stabilirea de măsuri corespunzătoare. 

 

Proiectul „Extindere, modernizare și dotare în vederea relocării ambulatoriului 

integrat al Spitalului Județean de Urgențe Alba Iulia” 

Este finanțat prin POR 2014-2020 și în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență Alba 

Iulia și are ca obiectiv să asigure condiții optime pentru dezvoltarea serviciilor oferite de 

Ambulatoriul Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia. Se vor realiza lucrări de 

construcții-montaj, inclusiv finisaje și modificarea tuturor instalațiilor existente în cadrul 

actualului corp de clădire în care a funcționat cândva fosta Policlinică albaiuliană și se vor 

achiziționa peste 560 de elemente de echipament și aparatură medicală. 
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Valoarea totală a contractului de finanțare este de 10.700.749,99 lei, din care contribuția 

proprie a Consiliului Județean Alba este de 214.015,00 lei, reprezentând 2% din valoarea 

eligibilă a proiectului. 

Durata estimată de implementare este de aproape trei ani, până la sfârșitul lunii iulie 2022. 

În anul 2019, pe lângă documentele întocmite de beneficiar în vederea semnării Contractului 

de finanțare și a anexelor aferente acestuia, au fost realizate numeroase alte documente 

specifice și rapoarte. 

 

 

Reabilitarea energetică a Spitalului de Pneumoftiziologie din Aiud 

Proiectul este finanțat prin POR 2014 – 2020 și are ca beneficiari Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud în parteneriat cu Consiliul Județean Alba. Perioada de implementare 

a proiectului este de 55 luni, între data de 01.09.2016 și data de 31.03.2021, aceasta 

cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea 

contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 7.726.568,46 lei, din care AM acordă o 

finanțare nerambursabilă în sumă de 5.390.096,73 lei, contribuția proprie a Consiliului 

Județean Alba este de 110.001,97 lei, 

reprezentând 2% din valoarea eligibilă a 

proiectului. 

În cardul procesului de implementare, în 

cursul anului 2019 Comitetul de 

Coordonare și Monitorizare a efectuat 

două vizite de monitorizare la fața 

locului, în scopul monitorizării 

aspectelor privind progresul proiectului. 
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Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia 

Proiectul este finanțat prin POR 2014 – 2020 și are ca beneficiari Spitalul Județean Alba Iulia 

în parteneriat cu Consiliul Județean Alba. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 

15.350.482,84 lei, din care Consiliul Județean Alba va asigura suma de 281.641,12 lei , 

reprezentând contribuția de 2% la total cheltuieli eligibile, respectiv suma de 1.268.426,73 

lei, reprezentând cofinanțarea la total cheltuieli neeligibile. Perioada de implementare a 

proiectului este de 76 luni, respectiv între data 

de 18 noiembrie 2014 și 28 februarie 2021, 

aceasta cuprinzând și perioada de 

desfășurare a activităților proiectului înainte 

de semnarea contractului de finanțare, 

conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.   

În vederea realizării unei implementări 

optime, în cursul lunii ianuarie 2019, au fost 

emise documentele privind nominalizarea membrilor în Comitetul de coordonare și 

monitorizare, organizat la nivelul parteneriatului. În cardul procesului de implementare, 

comitetul de coordonare și monitorizare, asigură monitorizarea activității de management și 

a aspectelor privind progresul proiectului. 

 

”Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” 

Proiectul este finanțat prin POR 2014 – 

2020 și este implementat, în parteneriat 

de Orașul Ocna Mureș, Unitatea Medico-

Socială Ocna Mureș, CJ Alba și Spitalul 

Județean din Alba Iulia. Valoarea totală a 

contractului de finanțare este de 

5.937.561,88 lei, din care Consiliul 

Județean Alba va asigura suma de 

261.695,36 lei, reprezentând, 

cofinanțarea cheltuielilor totale ale proiectului. Perioada de implementare a proiectului este 

de 77 luni, respectiv între data de 07 decembrie 2016 și 30 aprilie 2023, aceasta cuprinzând 

și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de 

finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.   
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În cardul procesului de implementare, în cursul anului 2019 Comitetul de Coordonare și 

Monitorizare, constituit în baza Acordului de parteneriat, a efectuat o vizită în teren,  în 

scopul monitorizări aspectelor privind progresul proiectului. 

 

Proiectul Reabilitare și modernizare clădire spital oraș Zlatna 

Proiectul este finanțat prin POR 2014 – 2020 și este implementat, în parteneriat de Orașul 

Zlatna și CJ Alba. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 5.734.742,74 lei, din 

care Consiliul Județean Alba va asigura suma de 1.410.980,33 lei, reprezentând 

cofinanțarea cheltuielilor neeligibile,  în cotă de 24,60% din valoarea totală a proiectului. 

Perioada de implementare a proiectului este de 53 luni, respectiv între data de 01 aprilie 

2017 și 31 august 2021, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților 

proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a 

cheltuielilor.   

La sfârșitul lunii ianuarie 2019, a fost semnat Contractul de finanțare între solicitant și 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de 

Management. 

 

Proiecte finanțate prin Programul „Europa pentru cetățeni” 

• Proiectul „ENSuRe – European Network for the Cohesion and 

Solidarity in Rural Areas- Rețea Europeana pentru Coeziune și 

Solidaritate în Zonele Rurale”, implementat în cadrul Programului 

Europa pentru Cetățeni, Componenta – Rețele de orașe, în perioada iulie 

2017 – iulie 2019. 

Consiliul Județean Alba, unul dintre cei 14 parteneri ai proiectului, a participat la întâlniri 

transnaționale ale partenerilor organizate pe teme precum: dezvoltarea rurală și modul în 

care pot fi implicați tinerii în aceasta, oportunități de finanțare a UE pentru tineri și 

dezvoltarea agriculturii, agricultura protejată și parteneriatele în agricultură. La aceste 

întâlniri au fost prezenți experți în agricultură, protecția plantelor, experți în agricultură 

biologică, elevi și studenți, autorități publice locale.  

• Conferința internațională intitulată „Provocările Uniunii Europene și 

dezvoltarea rurală după 2020” care a cuprins informații despre proiectul Sate 

Inteligente și perspectivele Politicii Agricole Comune după 2020, provocările cărora 

trebuie să le facă fată Uniunea Europeană (Euroscepticismul, dileme privind un viitor 

comun al Europei).  

• Elaborarea unei publicații finale "Coeziune și solidaritate în zonele rurale - 

cum se implică actorii locali în elaborarea politicilor europene", realizată de 
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funcționari publici locali, factori de decizie, profesori universitari și ONG-uri din 13 țări: 

Slovenia, Bulgaria, Croația, Polonia, Ungaria, Republica Cehă, Grecia, Italia, România, 

Muntenegru, Serbia, Spania și Letonia. Publicația este adresată factorilor de decizie 

politică, funcționarilor publici, experților, reprezentanților societății civile, voluntarilor 

și cetățenilor care sunt activi (sau care doresc să devină activi) la toate nivelurile de 

elaborare a politicilor și de participare democratică - de la nivel local la cel european. 

 

Proiecte finanțate prin Programul „Orizont 2020” 

 

• În luna ianuarie 2019 s-a încheiat proiectul SIMPLA – 

Sustainable Integrated Multi-sector PLAnning, proiect 

implementat de Consiliul Județean Alba în parteneriat cu 

Agenția Locală a Energiei Alba (ALEA) și alți 14 parteneri din 5 tari europene – Italia, Austria, 

Spania, Bulgaria și Croația. 

Scopul proiectului a fost creșterea capacității autorităților publice de a planifica și 

implementa politici energetice durabile și măsuri prin crearea condițiilor de integrare 

inteligentă între PAED (Planuri de Acțiune pentru Energie Durabilă) și PMUD (Planurile de 

Mobilitate Urbană Durabilă), două instrumente de planificare locală integrată, promovate de 

Comisia Europeană. 

Activitățile derulate de Consiliul Județean Alba în anul 2019 au presupus:  

- Contribuția la finalizarea ultimei versiuni a ghidului SIMPLA și a observatorului online; 

- Diseminarea activităților și rezultatelor proiectului în cadrul workshop-ului „Proiectul 

SIMPLA – sprijinirea orașelor în planificarea armonizată în domeniul energiei și mobilității 

urbane durabile”, desfășurat la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu 

participarea studenților și cadrelor universitare; 

- Raportarea tehnică și financiară după încheierea proiectului; comunicarea cu liderul de 

parteneriat în vederea transmiterii raportului final către Comisia Europeană. 

 

• Proiectul “TECHNIC – TECHnical partNership towards Innovation and Cooperation for 

VET” – „Parteneriat tehnic pentru inovare și cooperare în VET”, a fost implementat în 

perioada 01.09.2017 – 31.08.2019 de către Consiliul Județean Alba alături de Inspectoratul 

Școlar al Județului Alba – lider de parteneriat, Colegiul tehnic ”Alexandru Domșa” Alba Iulia, 

Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu” Blaj din România, Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk – 

GBG Pritzwalk, MANCOM GmbH din Germania, Umbria Training Center și Istituto 

Professionale Industria e Artigianato “L. Santarella” din Italia. 
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Obiectivul general al proiectului a fost 

creșterea atractivității învățământului 

profesional și tehnic (ÎPT) pentru elevi și 

părinți, prin elaborarea unei strategii 

eficiente de promovarea și orientare a 

elevilor în carieră, astfel încât numărul 

elevilor care optează pentru IPT în zonele 

de proveniență ale școlilor partenere în 

proiect, să crească cu 5%, în intervalul 2017 – 2019 (perioada derulării proiectului).   

Activitățile derulate de către Consiliul Județean Alba în anul 2019 au fost: 

- În luna februarie 2019, s-a desfășurat a doua sesiune de training la Pritzwalk, 

Germania. Temele abordate au fost: promovarea VET în comunitate – metode de abordare 

elevi și părinți, implicare/voluntariat profesori pentru atragerea elevilor spre meserii tehnice; 

instrumente și metode de consiliere vocațională utilizate în Germania – atelier mobil pentru 

stimularea interesului copiilor pentru meserii experimentare, meserii din diverse domenii 

(prelucrare lemn, electric, ceramică, etc.), evaluare și orientare în alegerea drumului 

profesional; relațiile cu întreprinderile și autoritățile locale pentru dezvoltarea VET; 

promovarea profesiilor în era digitală. 

- În perioada martie – aprilie 2019 Consiliul Județean Alba a organizat vizite la 

companiile locale Tobimar SRL, Drâmbar și Alpin 57 Lux SA, Sebeș, în care au fost implicați 

120 elevi din clasele a VII-a și a VIII-a, din Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu" Alba Iulia 

și Școala Gimnazială cu clasele I-VIII, Pianu de Sus. Elevii au putut cunoaște mediul 

profesional în care își desfășoară activitatea angajații, aspecte organizatorice interne, 

particularități ale meseriilor, fluxul tehnologic. Scopul a fost creșterea atractivității 

învățământului profesional și tehnic prin stabilirea unei conexiuni a mediului școlar cu mediul 

de business local și prin generarea unei schimbări de atitudine fată de acest domeniu atât 

la nivelul elevilor și părinților cât și la nivelul școlilor, începând cu ciclul gimnazial. 

- În luna martie 2019 s-a desfășurat la Bari, în Italia, cea de-a treia întâlnire 

transnațională în cadrul proiectului, în cadrul căreia a avut loc un schimb de bune practici 

referitor la metode de orientare vocațională, evenimente organizate pentru promovarea 

VET, laboratoare în domeniul electric, audio-video, tehnică dentară, design vestimentar, 

curricula școlară pe domenii, relația școlii cu firmele pe domenii. 

- În perioada 20-22 mai 2019 s-a desfășurat în județul Alba cea de-a patra întâlnire 

transnațională în cadrul proiectului, în cadrul căreia au existat schimburi de idei, experiențe 

și bune practici privind formarea profesională a elevilor și tinerilor, precum și inserția lor pe 

piața muncii. Discuțiile privind rezultatele proiectului au vizat realizarea unui Notebook al 

meseriilor, a unui E-book cu povesti de succes ale absolvenților de ÎPT din fiecare tara, a 
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unui Muzeu virtual și în special implementarea Planului de acțiune pentru creșterea 

atractivității ÎPT, dezvoltat în cooperare școală – mediu de afaceri – autorități publice locale. 

- În luna iulie 2019 au avut loc două ateliere cu tema „Învățământul profesional și 

tehnic - UN NOU ÎNCEPUT” care au urmărit 

să creeze cadrul pentru a realiza pași 

concreți în dezvoltarea învățământului 

profesional și tehnic în județul Alba, pornind 

de la activitățile desfășurate până în prezent 

de actorii locali. De asemenea, s-a avut în 

vedere diseminarea rezultatelor proiectului și 

planul de acțiune propus prin Strategia 

Județului Alba în domeniul educației și 

formării profesionale VET 2014-2020. Temele abordate au fost: consilierea și orientarea 

profesională a elevilor, consilierea părinților, reducerea abandonului școlar, pregătirea 

practică a elevilor, dificultăți în acreditarea programelor de studiu pentru calificări în cadrul 

liceelor tehnologice, internate pentru elevi, promovarea învățământului profesional și tehnic 

prin organizarea unui Târg al ofertelor educaționale în luna mai 2020, cu implicarea activă 

a autorităților publice locale, inspectoratului școlar, liceelor tehnologice, școlilor gimnaziale, 

agenților economici.  

- În luna august 2019 Consiliul Județean Alba a elaborat ultimul newsletter al 

proiectului care cuprinde informații privind temele abordate în cadrul celei de-a patra întâlniri 

transnaționale a proiectului, organizată în Alba Iulia în perioada 20-22 mai 2019, concluzii 

privind Ghidul de orientare vocațională adresat profesorilor, formatorilor, experților, 

managerilor, factorilor de decizie din domeniul ÎPT în vederea facilitării orientării și consilierii 

vocaționale a elevilor și tinerilor în acest domeniu, prezentarea evenimentelor de 

multiplicare din România, Germania și Italia. 

II I. Ac ț iuni de monitorizare a proiectelor încheiate 

Managementul integrat al siturilor 

ROSCI0085 Frumoasa și POSPA0043 

Frumoasa  

Siturile Natura 2000 Frumoasa, sunt 

administrate în prezent de către Consiliul 

Județean Alba în baza unui contract încheiat cu 

Ministerul Mediului și Pădurilor (în prezent 
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Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate) și Consiliul Județean Alba nr. 

04/01.03.2010, pe o durată de 10 ani.  

Situl de importanță comunitară (ROSCI0085) “Frumoasa” a fost desemnat arie naturală 

protejată prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/13.12.2007 privind 

instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte 

integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România. 

Aria de protecție specială avifaunistică (ROSPA0043) “Frumoasa” a fost desemnată arie 

naturală protejată prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/24.10.2007 privind declararea ariilor 

de protecție specială avifaunistică ca parte integrată a rețelei ecologice europene Natura 

2000 în România. 

Situl de importanță comunitară ROSCI0085 Frumoasa a fost desemnată pentru protecția și 

conservarea a 16 tipuri de habitate de interes comunitar, 4 specii de mamifere (urs, lup, râs, 

vidră), 2 specii de amfibieni, 3 specii de pești, 11 specii de nevertebrate și 6 specii de plante.  

Aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0043 Frumoasa a fost desemnată pentru 

protejarea a 11 specii de păsări. 

Asigurarea sustenabilității proiectului se realizează prin implementarea, de către 

Compartimentul Arii Protejate, a Planului de management al sitului Frumoasa, care 

urmărește atingerea obiectivelor generale cuprinse în Planul de management al sitului 

Frumoasa, și anume:  

- asigurarea stării de conservare favorabilă pentru toate tipurile de habitate și pentru 

speciile de interes comunitar din situri;  

- promovarea și aplicarea unor forme de vizitare și turism în concordanță cu obiectivele de 

conservare ale sitului;  

- îmbunătățirea atitudinii populației fată de valorile naturale ale sitului, prin informare, 

conștientizare, implicare și educarea a tinerei generații în spiritul protecției naturii;  

- asigurarea unui management integrat eficient și adaptabil în vederea realizării 

obiectivelor. 

Activitatea de monitorizare privind asigurarea sustenabilității proiectului pe perioada post 

implementare până la încheierea perioadei de sustenabilitate s-a urmărit de Serviciul de 

accesare și coordonare proiecte. 

Astfel în decursul anului 2019, Compartimentul Arii Protejate a întocmit 19 rapoarte de teren 

pentru monitorizarea  stării de conservare a habitatelor și speciilor și s-a încheiat un Plan 

de acțiune comun cu Direcția Silvică Sibiu (orașul Avrig), au fost implementate măsuri de 

conservare a habitatelor și speciilor, fiind eliberate 31 de avize, 76 de condiții specifice 

pentru activitatea de  punere în valoare și exploatare forestieră și 35 de puncte de vedere 

pentru diferite activități, planuri și proiecte; promovarea valorilor peisagistice naturale și 

culturale a fost realizată permanent, fiind realizate peste 100 de postări pe pagina de 
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Facebook Valea Frumoasei și pagina Siturile Natura 2000 Frumoasa, pentru informarea 

vizitatorilor cu privire la valorile ariei naturale protejate și a regulilor de vizitare au fost 

realizate 8 panouri informative cu reguli de vizitare. 

A fost încheiat un plan de acțiune comun cu Direcția Silvică Sibiu, care a avut ca obiective 

principale îmbunătățirea cooperării inter-instituționale, optimizarea fluxului de lucru si 

realizarea de activități comune intre cele 2 entități, care să asigure o coordonare si o 

cooperare cât mai bună. A continuat, de asemenea, parteneriatul cu Fauna & Flora 

International, ce are ca scop reducerea conflictului dintre om și animalele sălbatice, precum 

și a pagubelor produse de acestea prin măsuri precum: acordarea crescătorilor de animale  

a unor câini de pază și garduri electrice pentru animale, dar a și sprijinului legal în vederea 

obținerii despăgubirilor. 

Creșterea nivelului de informare a publicului țintă și promovarea valorilor peisagistice 

naturale și culturale s-a realizat prin utilizarea rețelelor sociale și site-ului web 

www.naturafrumoasa.ro, dar și prin consultarea comunităților locale cu privire la tradiții, 

obiceiuri, manifestări culturale din cele 24 de unități administrative de pe suprafața siturilor 

Frumoasa.  

IV. Instruire ș i  informare în domeniul  f inan țări lor nerambursabile  

În vederea implementării Strategiei de Dezvoltare a Județului Alba pentru perioada de 

programare 2014-2020, dar și pentru îmbunătățirea capacității administrației publice privind 

accesarea, implementarea și coordonarea proiectelor cu finanțare europeană și/sau 

națională, personalul din cadrul Serviciului accesare și coordonare proiecte din cadrul CJ 

Alba au participat la numeroase evenimente publice. În cadrul procesului de pregătire a 

documentelor de programare a regiunii pentru perioada 2021- 2027, Consiliul Județean 

Alba, în calitatea sa de structură partenerială, coordonează activitatea de planificare la nivel 

județean. Pentru asigurarea participării la proces a tuturor părților interesate, în data de 15 

octombrie 2019, la Alba Iulia a avut loc, întâlnirea Grupului de lucru Județean, eveniment 

organizat de Consiliul Județean Alba în colaborare cu Agenția pentru Dezvoltare Regională 

Centru.  

 

  

http://www.naturafrumoasa.ro/
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BUGET 

În vederea dezvoltării unui management performant al resurselor bugetare s-a urmărit și în 

anul 2019 realizarea unui buget echilibrat atât pentru activitatea proprie cât și pentru cea a 

ordonatorilor terțiari a instituțiilor publice și societăților comerciale de sub autoritatea 

Consiliului Județean. 

În ceea ce privește execuția veniturilor bugetului local al județului Alba, în anul 2019,  

acestea sunt în sumă de 230.156,69 mii lei, încasările cele  mai mari fiind  în principal din 

cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată, a subvențiilor de la bugetul de stat  și a sumelor încasate de la Uniunea 

Europeană în contul plăților efectuate și refinanțări. 

În anul 2019 a fost stabilit un nou mecanism de alocare a cotelor defalcate din impozitul pe 

venit și a sumelor din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. Astfel, 

în anul 2019, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei 

unități administrativ-teritoriale, procentul de alocare a cotelor defalcate se repartizează 

bugetului local al județului în cotă de 15% (alocări directe), fată de anul 2018 și 2017 când 

cota defalcată din impozitul pe venit alocată bugetului local al județului a fost de 11,25 %. 

Structura bugetului județului Alba pe intervalul 2017-2019, pe surse de finanțare se 

prezintă astfel 
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Această structură se datorează faptului că, potrivit legislației naționale în vigoare, la nivel 

județean nu există o gamă foarte largă de venituri proprii cea mai mare suma provenind din 

sume și cote defalcate din impozitul pe venit. 

 

În anul 2018, din totalul veniturilor proprii de 60.826 mii lei un procent de 93% au fost cote 

și sume defalcate din impozitul pe venit, iar ponderea s-a menținut relativ mare la încasările 

din cote și sume defalcate din impozitul pe venit în total venituri proprii, adică 95,53%. 

 

Cheltuielile bugetului local exprimă eforturile financiare realizate pentru acoperirea 

cerințelor sociale, 

culturale, economice, a 

serviciilor de dezvoltare 

publică și a altor cerințe 

ale locuitorilor județului. 

Și în anul 2019 

administrația județeană 

a acordat cea mai mare 

atenție îmbunătățirii 

serviciilor din domeniul 

Sănătății, precum  și 

dezvoltării, 

modernizării sistemului 

rutier județean. 
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Din bugetul propriu al Județului Alba au fost aprobate la finanțare în anul 2019, următoarele 

categorii de cheltuieli:  

 

Domeniul sănătății a beneficiat și în anul 2019 de o atenție deosebită, continuând obiectivele 

de investiții începute în anul precedent precum și investiții noi respectiv  reparații capitale la 

Centru Multifuncțional de sănătate Ocna Mureș, Farmacie, Post Trafo spital, precum și 

dotări independente, alocându-se din bugetul local al județului suma de 20.945,00 mii lei.  

Au fost încheiate două contracte cu Direcția de Sănătate Publică Alba pentru finanțarea din 

veniturile proprii ale ministerului Sănătății și din venituri ale bugetului de stat, a unor aparate 

medicale pentru Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia și Spitalul de Pneumoftiziologie 

Aiud. 

De asemenea, au fost semnate două contracte cu finanțare externă nerambursabilă, 

respectiv: Proiect Extindere și dotare unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de 

Urgență Alba Iulia, cu o valoare de 7.531.213,90 lei  și proiect Extindere, modernizare si 

dotare in vederea relocării ambulatoriului integrat al Spitalului județean de Urgenta Alba 

Iulia, cu o valoare de 10.700.749,99 lei. 

 

De altfel, domeniul sănătății reprezintă o prioritate a Consiliului Județean Alba, în acest 

sens, numeroase și importante activități fiind implementate în cursul anului 2019 în cadrul 

Strategiei Județene în domeniul Sănătății, coordonată la nivelul instituției prin 

Compartimentul unități de asistență medicală, socială și  învățământ special. 

Astfel, au fost organizate schimburi de experiență trimestriale și sesiuni de informare 

profesională cu echipele de management ale spitalelor din județ, fiind abordate teme de 

actualitate din domeniul juridic, financiar sau al resurselor umane. În cadrul discuțiilor cu 

managerii, s-a  pus accent  pe necesitatea operării unor modificări legislative în domeniul 

sănătății, în special în ceea ce privește contractele-cadru încheiate între Spitalele din Județ 

și Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Astfel, este necesară creșterea tarifului 

decontat pentru serviciile medicale oferite, deoarece tarifele actuale la care sunt decontate 

serviciile medicale de către CNAS se situează sub costul real al acestor servicii.Ca urmare 

a discuțiilor a  fost identificată și o soluție informatică integrată care ar putea îmbunătăți 

semnificativ comunicarea între medicii specialiști, pacienți si medicii de familii, generând 

astfel o creștere a calității serviciilor medicale furnizate. 

Alte probleme discutate au vizat salarizarea unitară a personalului medical, sens în care     

s-au făcut și propuneri de modificare și armonizare a legislației, finanțarea optimă a 

centrelor de permanență și a cabinetelor de medicină de familie, sau funcționarea sistemului 

informatic destinat medicilor de familie. 
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Au fost organizate mai multe întâlniri zonale cu medicii de familie din zona Apusenilor, dar 

și cu cei din zonele Sebeș, Cugir, Alba Iulia, Blaj, Ocna Mureș. Numeroase probleme au 

fost semnalate, unele dintre ele fiind sistemice iar altele locale. În acest sens, se are în 

vedere promovarea unor modificări legislative care să ajute sectorul medicinei de familie, 

dar și rezolvarea unor probleme locale, care țin de o mai strânsă conlucrare cu 

administrațiile locale. O provocare este reprezentată în județul Alba și de faptul că circă 70% 

din medicii de familie se apropie de vârsta legală de pensionare. O altă mare problemă este 

comunicarea defectuoasă între medicii de familie și medicii specialiști. 

Una dintre activitățile practice derulate 

în spiritul creșterii calității actului 

medical și al îmbunătățirii comunicării 

la nivel interinstituțional a fost un 

schimb de experiență cu județul 

Botoșani, organizat împreună cu DSP 

Alba. În perioada 15-18 octombrie 

2019, 32 de profesioniști din sănătate 

din județul Alba s-au deplasat la 

Botoșani pentru a vedea cum funcționează un proiect pilot la nivel național în domeniul 

telemedicinii. Concluzia vizite  a fost că este necesară dezvoltarea unui sistem inovativ în 

medicina primară, care să permită realizarea online a actului medical, asigurându-se astfel 

accesul la serviciile medicale primare și pentru pacienții aflați în zonele greu accesibile. 

Plecând de la necesitatea asigurării accesului tuturor cetățenilor la serviciile medicale 

specializate în data de 12.12.2019 a avut loc o primă întâlnire, la sediul Instituției Prefectului 

analizându-se posibilitatea deschiderii de noi puncte de lucru ale Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență ”Unirea” al Județului Alba în localitățile Zlatna, Jidvei, Baia de Arieș, 

Albac și Gârda de Sus, dotate cu ambulanțe SMURD. 

 

O pondere însemnată în totalul cheltuielilor o are și activitatea de Transport și comunicații 

respectiv, activitatea privind reabilitarea sistemului rutier din județ.  

Pentru finanțarea acestei activități s-au alocat fonduri atât din bugetul propriu al Județului 

Alba,  cât și din alte surse (sume alocate din taxa pe valoarea adăugată, sume alocate din  

excedentul bugetului local). 

Administrația județeană a arătat interes în realizarea obiectivelor de dezvoltare a județului 

în principal prin reabilitarea și consolidarea sistemului rutier județean. 

În domeniul învățământului, în conformitate cu prevederile legale, pentru desfășurarea în 

bune condiții a activității celor două școli speciale  cu finanțare integrală din bugetul 

Județului Alba și a unităților de învățământ cu clase integrate și cu învățământ la domiciliu,  
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Consiliul Județean Alba a alocat fonduri în valoare de 1.458,14 mii lei aferente semestrului 

II din anul școlar 2018-2019 și semestrului I din anul școlar  2019-2020.  

Tot la această grupă se asigură finanțarea Programului pentru școli al României (programul 

„lapte și corn”), Consiliul Județean Alba asigurând organizarea licitației și monitorizarea 

derulării în bune condiții a programului, ai căror beneficiari sunt 32.092 de copii proveniți din 

429 de școli și grădinițe și pentru care s-au alocat 6.477 mii lei. Au fost depuse la Agenția 

de Plăți și Intervenție pentru Agricultură două cereri de plată pentru acordarea ajutorului 

comunitar pentru furnizarea laptelui în instituțiile școlare, fiind recuperată suma de 

2.155.269,46 lei, sumă ce a fost virată bugetului de stat conform prevederilor legale în 

vigoare. 

În domeniul Culturii, recreerii și religiei s-au finanțat  cheltuieli destinate funcționării unităților 

de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Alba (Biblioteca Județeană „Lucian 

Blaga”, Muzeul Național al Unirii, Teatrul de Păpuși „Prichindel”, Centrul de Cultură 

„Augustin Bena”),  plății contribuțiilor pentru personalul ne clerical angajat în unitățile de cult, 

sprijinirii unităților de cult din județ, precum și altor activități culturale și recreative. 

În sfera serviciilor religioase, Consiliul Județean Alba a acordat sprijin financiar  în  anul 

2019 unui număr de 162 unități de cult, în vederea realizării unor lucrări de restaurare, 

consolidări și reparații la biserici.  

Consiliul județean Alba a pus accent și în anul 2019 pe dezvoltarea județului pe plan cultural,  

turistic și recreativ. În acest sens, pentru sprijinirea activităților culturale, recreative si de 

dezvoltare turistică, pentru promovarea valorilor culturale și spirituale ale județului, pentru 

identificarea și promovarea tinerilor talentați, atragerea și educarea copiilor și elevilor și 

pentru realizarea activităților de marketing și promovare a produselor turistice s-au alocat 

fonduri în sumă de 659,78 mii lei.  

Ideea atragerii, pregătirii și promovării tinerelor talente în vederea practicării sportului de 

performanță a fost susținută financiar de către Județul Alba prin Consiliul Județean Alba 

fiind semnate contracte de finanțare cu Club Sportiv Municipal Volei Alba Blaj, Asociația 

Județeană de Fotbal, Club Sportiv Unirea și Federația Română de Șah, în baza 

regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive, 

în anul 2019, execuția la acest capitol fiind  de 3.286 mii lei. 

De asemenea prin Hotărârea Consiliului Județean Alba, nr.57/2018 a fost aprobat acordul 

de asociere cu UAT Municipiul Blaj în vederea realizării în comun a obiectivului “Centru 

Județean de Excelență Sportivă” cu componentele: Sală polivalentă de sport cu capacitate 

de 1800 locuri, dotări Sală Polivalentă, construirea structurii de administrare, administrarea 

Centrului Județean de Excelență Sportivă, transformarea Centrului  Județean de Excelență 

Sportivă în Centru Național de Excelență Sportivă. În acest sens, în anul 2019 execuția a 

fost de 5.494,00 mii lei. 
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Totodată, în anul 2019 a fost continuată investiția pentru realizarea obiectivului „Stațiune 

Balneoclimaterică Ocna Mureș”, prin componenta „Amenajare bază  de tratament și 

agrement în Ocna Mureș” fiind alocată în acest sens suma de 9.913 mii lei. 

În ceea ce privește capitolul Asistență socială s-au asigurat fonduri pentru finanțarea și 

funcționarea a două sisteme: sistemul de protecție a copilului și și a centrelor publice pentru 

persoane adulte cu handicap cu cele două subcomponente a acestuia: protecția socială 

propriu-zisă în centrele rezidențiale și prestațiile sociale: alocații, indemnizații, alte drepturi 

sociale. 

 

Sume alocate din bugetul județului pentru „Asistență socială pentru familie și copii” 

în  perioada 2017-2019 

 

 

Ponderea ridicată a execuției cheltuielilor cu asistența socială în totalul execuției bugetare, 

a rezultat din coalizarea eforturilor spre consolidarea sistemului de asistență socială a 

persoanelor vârstnice și persoanelor cu dezabilități prin înființarea unor centre de ocrotire în 

care serviciile să aibă un grad ridicat de flexibilitate. 

În ceea ce privește capitolul Protecția Mediului în anul 2019 au fost asigurate cu prioritate 

fondurile pentru lucrările aferente fazei a II-a a proiectului „Sistem integrat de management 

al deșeurilor în județul Alba”, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu precum 

pentru asigurarea  sustenabilității proiectului Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 

Frumoasa și ROSPA0042 Frumoasa. Pentru finanțarea acestei activități  s-au alocat fonduri 

în valoare de 1.881,00 mii lei. 
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INVESTITII 

În anul 2019 au continuat sau au fost 

finalizate lucrările de investiții la o serie de 

obiective. 

Astfel, pentru reabilitarea și 

refuncționalizarea Sălii Unirii, în anul 2019 

au fost decontate lucrări în valoare de 

4.047.090,21 lei, fiind executate 

următoarele categorii de lucrări:  

• refacerea instalațiilor electrice, 

paratrăsnet, sanitare, termice, de 

climatizare și ventilație, de semnalizare și detecție a incendiilor; 

• procurare utilaje și echipamente tehnice funcționale și montarea acestora; 

• executarea drenului perimetral clădirii; 

• refacerea/înlocuirea pardoselilor teraselor, parapetelor și treptelor la cele două 

accese ale Sălii; 

• refacerea celor două accese la corpurile laterale; 

• finisaje interioare la pereți, la toate nivelurile: subsol, parter, etaj și mansardă; 

• montarea pardoselilor de parchet și tarket în birouri și laboratoare; 

• refacere rețea exterioară de apă, canal și canal termic. 

Execuția lucrărilor a fost finalizată la data de 31 iulie 2019, valoarea finală a lucrărilor fiind 

de 8.257.853,81 lei cu TVA. 

 

Pentru amenajarea depozitului de ceramică veche, prin care se va crea un spațiu vizitabil, 

în șanțurile cetății Vauban, în care vor fi expuse piesele de ceramică descoperite pe 

șantierele arheologice, în anul 2019 a fost derulată procedura de achiziție publică a 

serviciilor de proiectare pentru faza PT, DTAC, DE, DTOE, CS și asistență tehnică, fiind 

încheiat un contractul cu valoarea de 62.450,00 lei, fără TVA. Documentația tehnică a fost 

elaborată, predată și decontată, au fost obținute avizele și acordurile solicitate prin 

Certificatul de urbanism și a fost depusă la Primăria Alba Iulia în vederea autorizării 

execuției lucrărilor. Serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului, achiziționate 

prin acest contract vor începe la momentul începerii execuției lucrărilor. 

 

Refuncționalizarea clădirii fostului Centru Militar pentru sediul Consiliul Județean Alba a 

continuat și în anul 2019, la acest obiectiv de investiții fiind executate următoarele tipuri de 
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lucrări: finalizarea desfacerilor, decapărilor, desfacerea 

învelitorii și șarpantei, turnarea plăcii din beton armat peste 

etaj, executarea șarpantei și învelitorii în procent de 95%. 

De asemenea, au început lucrările la instalațiile electrice. În 

anul 2019 au fost decontate la acest obiectiv lucrări și 

servicii în valoare de 4.598.153 lei, din care lucrări în 

valoare de 4.581.348, 36 lei și servicii de dirigenție de 

șantier în valoare de 16.805,13 lei.  

 

Amenajarea bazei de tratament și agrement din Ocna Mureș este un obiectiv de investiții 

prin care se dorește reînvierea tradiției turismului balnear în această zonă a județului. 

Proiectul, demarat în anul 2017, continuă, în 2019 fiind executate lucrări de suprastructură 

și acoperiș Clădire S+P+1, lucrări de infrastructură la Hală și Bazin acoperit, precum și 

lucrări de canalizare menajeră. Consiliul Județean a decontat lucrări și servicii în valoare de 

9.313.491,74 lei cu TVA inclus. 

 

În cazul Sălii Polivalente de la Blaj, în februarie 2019 a demarat execuția lucrărilor la acest 

obiectiv. S-au executat lucrări de foraje pentru determinarea gradului de stabilitate a 

terenului, terasamente și fundații, Consiliul Județean Alba decontând lucrări și servicii 

aferente acestui obiectiv în valoare de  5.493.552,45 lei cu TVA. 
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ACHIZITII PUBLICE 

În anul 2019 au fost desfășurate 25 de proceduri clasice de achiziție, 1 concesiune și 704 

achiziții directe. Valoarea totală a achizițiilor atribuite a fost de 185,278,592.32 lei, fără TVA. 

Proceduri în valoare de 3,293,984.64 lei, fără TVA erau încă în desfășurare la finalul anului. 

Dintre procedurile finalizate, 84,5% au reprezentat achiziția de lucrări (cu o valoare totală 

de 154,010,777.04 lei, fără TVA), 13,99% au vizat achiziționarea de servicii (cu o valoare 

totală de 25,492,787.88 lei, fără TVA) și 1,51% dintre proceduri au vizat achiziționarea de 

produse (cu o valoare totală de 2,762,237.37 lei, fără TVA). 

Cele mai multe proceduri de achiziție (715)  s-au desfășurat on-line, dintre aceste 692 fiind 

achiziții directe. Valoarea totală a achizițiilor atribuite a fost de 184,452,761.95  lei, fără TVA. 

Achizițiile off-line atribuite au avut o valoare totală de 825,830.37 lei, fără TVA. 

Achizițiile directe online au fost realizate, potrivit art. 43 și urm. din Anexa la Hotărârea 

Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic 

SICAP/SEAP fie prin alegerea ofertelor, la solicitarea compartimentelor de specialitate, fie 

prin lansarea unor anunțuri publicitare și invitații de participare în SEAP/SICAP și pe site-ul: 

www.cjalba.ro. 

  

http://www.cjalba.ro/


 

 

 

31 

ÎNTRETINEREA DRUMURILOR JUDETENE 

Lungimea totală a rețelei de drumuri județene din județul Alba, este de 906.365 km, din care 

872,165 km sunt administrați de Consiliul Județean Alba, iar 34,200 km administrați de 

municipiile Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, respectiv orașele Cugir și Ocna Mureș. Pe traseul 

drumurilor județene sunt amplasate un număr de 173 poduri. 

După tipul de îmbrăcăminte rețeaua de drumuri administrate de Consiliul Județean Alba, 

are următoarea structură: 

• drumuri cu îmbrăcăminte asfaltică: 654,330 km 

• drumuri pietruite: 186,600 km 

• drumuri de pământ: 31,235 km 

Din punct de vedere al stări tehnice, aceste drumuri se prezintă astfel: 

Categorie de 

drum 

Lungimea 

totală a 

drumurilor 

județene                      

-km- 

Starea tehnică a drumurilor județene 

Foarte 

bună 
Bună Medie Rea Impracticabilă 

TOTAL             

drumuri 

județene 

872,165 0 726,964 110,236 30,300 4,665 

Procente 100% 0% 83,351% 12,639% 3,474% 0,535% 

 

În anul 2019 bugetul total alocat  programelor de lucrări de drumuri a fost  de 45.035,77 mii 

lei, fiind structurat pe  surse de finanțare, astfel: 

- bugetul propriu al Consiliului Județean Alba - 17.941,67 mii lei; 

- excedentul bugetului local - 27.094,10 mii lei. 

I.  Lucrări și servicii de întreținere  

În anul 2019 au fost executate următoarele lucrări și servicii pentru buna întreținere a 

drumurilor județene: 

A. lucrări și servicii privind întreținerea curentă a drumurilor județene pe perioada de 

vară - în valoare totală de 2.963,31 mii lei – categorie unde au fost realizate următoarele:  

• întreținere drumuri asfaltate, plombe cu frezare și așternere manuală - au fost 

executați 20.490 mp de plombe cu mixtură asfaltică; 

• întreținere curentă  drumuri pietruite prin scarificare și reprofilare - au fost executate 

lucrări de reprofilare cu aport de material pietros pe o suprafață de 121.500  m.p. de 

drum; 
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• tratarea burdușirilor - au fost executați 9.000 m.p. de remediere a defecțiunilor 

rezultate în urma alunecărilor de teren, strat de fundație inexistent, etc.; 

• aducerea la profil a acostamentelor - au fost executați 21 km de acostamente; 

• au fost executate lucrări de curățirea șanțurilor și rigolelor, întreținere a 

acostamentelor,  pe o lungime totală de 34,2 km 

B. servicii de întreținere curentă pe 

perioada de iarnă - pe toată 

rețeaua de drumuri județene, 

pentru asigurarea circulației pe 

perioada de iarnă și combaterea 

zăpezii și lunecușului – au fost 

efectuate servicii de 

deszăpezire în iarnă 2018-2019 

în valoare totală de  4.914,51 mii  lei ; 

C. lucrări de întreținere periodică - în valoare totală de 3.096,58 mii lei, în principal fiind 

executate lucrări de refacere a suprafeței de rulare și sporirea capacității portante. În 

acest sens, au fost executate covoare asfaltice pe o lungime de 10,93 km, s-au 

aplicat 35 km de marcaje rutiere longitudinale și 291 mp de marcaje transversale, s-

au executat 1.050 mc de anrocamente pentru protecția taluzurilor, s-au montat 7 

podețe tubulare pentru scurgerea apelor și s-au executat lucrări de întreținere a 

drumurilor pietruite în lungime de 5,77 km. 

 

II. Lucrări de reparații capitale și investiții  

Au fost alocate sume importante pentru reabilitarea, modernizarea și consolidarea rețelei 

de drumuri și poduri, fiind întocmite mai multe documentații tehnico-economice necesare în 

vederea realizării lucrărilor de reparații capitale. 

Astfel, s-au obținut avizele și acordurile necesare în vederea emiterii autorizațiilor de 

construire pentru mai multe obiective de investiții: 

- Modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Gara Podu Mureș (DN 14 

B), faza DALI; 

- Pod pe DJ141C peste Valea Cenade, km. 2+600,  jud. Alba, faza SF; 

- Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - limita jud. Mureș, 

tronson km.2+112- km.4+587; 

- Consolidare pod pe DJ106E peste râul Sebeș, km.52+150, loc. Dobra, faza DALI. 

Au continuat lucrările, au fost finalizate și recepționate următoarele obiective de investiții: 

- Modernizare drum județean DJ 107A: Alba Iulia - lim.Jud.Hunedoara”, L=4,100 km  

- Modernizare drum județean DJ107G: DJ107D (Ocna Mureș) – lim. Jud.Mș”, L=3,439 km; 
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- Modernizare drum județean DJ107Z: Ciumbrud (DJ 107E) - Aiud (DN1), L=1,925 km. 

În urma finalizării 

procedurilor de achiziție, au 

demarat lucrările la 

următoarele obiective de 

investiții: 

- „Modernizare drum 

județean  DJ 704K: Vinerea 

(DJ704) – Săliștea(DJ 

705E)”; 

- „Consolidare Pod pe 

DJ705B peste Râul Mureș, 

km 3+949, localitatea Vințu 

de Jos. 

În ceea ce privește lucrările de siguranță rutieră, în anul 2019, s-au montat 150 ml de 

parapete metalice pe drumul județean DJ 107: Blaj - Sâncel și DJ 107V – Sânmiclăuș. 

Prin Compartimentul Administrare drumuri județene, structură nou înființată în anul 2019 în 

cadrul CJ Alba, s-au aplicat 90 km de marcaje rutiere și au fost executate lucrări de estetică 

rutieră, cu utilajele proprii din dotare, în cuantum de 341.000 mp. 

Monitorizarea și controlul vehiculelor de tonaj a continuat și în anul 2019 pe drumurile 

județene, fiind aplicate sancțiuni în valoare totală de 52.000 lei pentru nerespectarea 

prevederilor legale privind masa maximă admisă pe aceste sectoare de drum. 

O altă activitate importantă a fost Eliberarea Acordurilor de principiu, a autorizațiilor privind 

amplasarea si accesul în zona drumurilor județene, precum și realizarea contractelor privind 

utilizarea zonei drumurilor. Astfel, s-au eliberat 286 de acorduri și autorizații, s-au încheiat 

2 contracte noi și 28 de acte adiționale la contracte existente pentru utilizarea zonei 

drumurilor județene de către beneficiarii de construcții, instalații sau panouri publicitare. 
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GESTIONAREA PATRIMONIULUI JUDETEAN 

Administrarea bunurilor aparținând județului Alba presupune gestionarea fluxului bunului ce 

aparțin domeniului public al județului Alba, gestionarea fluxului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul privat al Județului Alba, modificarea unor valori în inventarul proprietății publice, 

precum și stabilirea modului de folosință sau de administrare a unor bunuri ce fac parte din 

patrimoniul județului Alba. 

În anul 2019, Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba, a fost 

completat cu următoarele bunuri: Centrul de Management Integrat  al Deșeurilor în Județul 

Alba, Stație de transfer Deșeuri Blaj; Stație de transfer Deșeuri sat Tărtăria, comuna 

Săliștea; Depozit de deșeuri neconform închis Blaj; Depozit de deșeuri neconform închis 

Abrud; Depozit de deșeuri neconform închis Aiud; Depozit de deșeuri neconform închis 

Câmpeni; Depozit de deșeuri neconform închis Cugir; Depozit de deșeuri neconform închis 

Ocna Mureș; Teren neîmprejmuit cota de ½  - situat administrativ în municipiul Aiud; Casă 

de tip familial - Imobil – teren și construcții - situat administrativ în intravilanul loc. Blaj. 

Din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba au ieșit drumurile 

județene 107R și 107P ca urmare a încadrării în altă categorie de folosință; „Spații de 

cazare” aferente Stației de tratare Săsciori Sebeșel (concesionată către SC APA CTTA SA ) 

și 969 mp teren aferent, predate către Consiliul Local Sebeș; „Stație repompare Galda de 

Jos” ca urmare a casării de către SC APA CTTA S.A. a instalațiilor uzate, urmând a se 

înlocui. 

În domeniul privat al județului Alba nu au intervenit modificări în cursul anului 2019. 

Câteva modificări s-au produs în stabilirea modului de folosință a unor imobile sau spații, 

precum și în ceea ce privește valoarea de inventar a unor imobile din proprietatea publică, 

valoarea acestea din urmă crescând ca urmare a finalizării unor lucrări de modernizare. 

Numeroase alte activități au fost întreprinse pentru identificarea, din punct de vedere al 

publicității imobiliare, a bunurilor imobile, proprietate publică/privată a Județului Alba, prin 

elaborarea documentațiilor cadastrale, în vederea înscrierii în Cartea Funciară a dreptului 

de proprietate al Județului Alba. 
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AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISMUL 

În anul 2019, Consiliul Județean Alba a eliberat 223 de certificate de urbanism, 426 de avize 

structurii de specialitate în vederea eliberării certificatelor de urbanism de către primarii 

comunelor, 97 de autorizații de construire și 229 de avize structurii de specialitate în vederea 

eliberării autorizațiilor de construire de către primarii comunelor. 

Taxele legale încasate pentru eliberarea certificatelor de urbanism inclusiv prelungirea 

valabilității certificatelor de urbanism se ridică la suma de 11.574,93 lei iar cele pentru 

eliberarea avizelor structurii de specialitate în vederea eliberării certificatelor de urbanism 

de către primarii comunelor se ridică la suma de 4.740 lei. 

Taxele legale încasate pentru eliberarea, prelungirea valabilității autorizațiilor de construire 

se ridică la suma de 177.158,08 lei, iar prin regularizarea taxei la finalizarea lucrărilor de 

construire s-a încasat suma de 8453,22 lei 

 Taxele pentru eliberarea avizelor structurii de specialitate în vederea eliberării autorizațiilor 

de construire de către primarii comunelor se ridică la suma de 2.595 lei. 

În cadrul Comisiei județene de urbanism și amenajarea teritoriului au fost analizate  și 

avizate 30 planuri urbanistice zonale și 4 planuri urbanistice generale, pentru comunele 

Bistra, Ighiu, Ciugud și Vințu de Jos. De asemenea, s-au eliberat 10 avize de oportunitate 

în vederea elaborării Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ). În vederea eficientizării activității 

în județ, sunt încheiate convenții cu 63 din cele 67 de comune din județul Alba, privind 
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acordarea de asistență tehnică de specialitate primăriilor comunelor care nu au constituite 

structuri de specialitate. 

 

Pentru implementarea Strategiei de protecție a monumentelor istorice 2018-2023, a fost 

întocmit Planul de acțiuni pentru anul 2019 și s-a întocmit o lista prioritara a obiectivelor de 

patrimoniu cultural care necesita intervenții de urgenta/proiecte de consolidare/ restaurare, 

in aceasta lista regăsindu-se monumentele istorice a căror stare fizica este de: pre-colaps, 

colaps si ruine, cat si un inventar fotografic al acestor monumente. 

 

Activitatea de protejarea peisajului cultural pe traseul drumului județean 107I are ca scop 

implicarea administrațiilor publice locale in creșterea nivelului de conștientizare a populației 

cu privire la valoarea care o prezinta patrimoniul cultural vernacular si necesitatea protejării, 

promovării si valorificării acestuia in beneficiul comunității. S-a realizat un material de 

promovare a peisajului cultural pe traseul acestui drum județean. 

 

Promovarea conceptului de peisaj cultural în rândul copiilor a 

continuat și în anul 2019, cu acțiuni realizate în comunele 

Câlnic, Cut, Gârbova, Pianu, Săsciori, Șpring și Șugag. 

Activitatea se va finaliza în  Mai 2020, desfășurându-se sub 

forma unui concurs  care se adresează copiilor din clasele 0-

IV și V-VIII. Scopul activității este mărirea gradului de 

conștientizare al elevilor cu privire la valorile peisajului 

cultural local, astfel încât acesta să poată fi protejat și pus în 

valoare atât de elevi cât și de comunitățile locale. Fiecare 

elev participant va evidenția în manieră proprie, prin desene, 

colaje, machete, modul său de raportare la peisajul cultural local. 

Concursurile se vor finaliza  cu organizarea unor 

expoziții cu lucrările participanților în fiecare din 

comunele menționate, precum și cu editarea unui 

catalog cu zona respectivă și cu lucrările premiate, 

care va fi distribuit în cadrul școlilor și primăriilor 

implicate în proiect. 

În perioada octombrie - decembrie 2019, sub 

genericul „Satul copilăriei mele”, s-au desfășurat 

concursurile în comunele Pianu, Săsciori și Șugag, 

în cadrul cărora au fost premiați 177 de elevi, clasați 

pe primele trei locuri. 
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În domeniul disciplinei în urbanism, au fost efectuate controale în teren, prin care s-a urmărit 

verificarea respectării autorizațiilor de construire eliberate de Consiliul Județean Alba  și 

depistarea eventualelor construcții executate fără autorizație de construire pe raza 

administrativ teritorială a județului. Controale au fost executate și în domeniul respectării 

disciplinei în domeniul lucrărilor privind exploatările de suprafață (balastiere și cariere, iazuri 

piscicole. În urma acestor controale au fost sesizate organele de urmărire penală pentru 1 

persoană juridică care a executat lucrări privind exploatarea de suprafață fără autorizație de 

construire. 

În decursul anului 2019, au fost analizate și verificate în teren 15 petiții în domeniul 

urbanismului și amenajării teritoriului, din care au fost 10 au fost soluționate iar 5 au fost 

transmise spre soluționare unităților administrativ teritoriale pe raza cărora au fost sesizate 

unele probleme privind autorizarea sau disciplina în urbanism și amenajarea teritoriului, 

pentru a se verifica și a se soluționa. În paralel, a fost continuată activitatea de îndrumare si 

asistență tehnică a unităților administrativ-teritoriale cu privire la modul de aplicare a 

legislației în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului. 
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ACTIUNI IN SFERA TINERETULUI, SPORTULUI, 

CULTURII SI TURISMULUI 

„Educație pentru integritate” – este un proiect în care CJ Alba a participat alături de Serviciul 

Județean Anticorupție Alba. Acțiunile din proiect s-au desfășurat în perioada martie – 

decembrie 2019, iar CJ Alba a contribuit la achiziționarea și distribuirea a 1.050 de pliante 

personalizate cu mesaje anticorupție, având drept scop promovarea măsurilor de prevenire 

și combatere a corupției și crearea unui climat de încredere reciprocă în rândul cetățenilor 

și a personalului din instituțiile și autoritățile publice. 

 

Proiectul „Educație antidrog” a fost realizat în 

parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare și 

Consiliere Antidrog Alba și s-a desfășurat în 

perioada martie-decembrie 2019. 1.722 de elevi 

claselor IX-XII împreună cu profesorii și consilierii 

educativi din cadrul mai multor licee din județul 

Alba, precum și 546 părinți au fost vizați de acest 

proiect pentru care au fost realizate materiale 

informative și educative sub formă de manuale și broșuri. În cadrul acestui proiect a avut 

loc și Concursul național „Mesajul meu antidrog”, aflat la cea de-a XVI-a ediție, desfășurat 

pe mai multe secțiuni: film de scurt metraj, spot, eseu literar, arte vizuale. 

 

Proiectul „Educație rutieră - educație pentru 

viață” realizat în parteneriat cu Inspectoratul de 

Poliție al Județului Alba, s-a desfășurat în 

perioada 3-11 iunie 2019, având ca scop 

prevenirea accidentelor de circulație în rândul 

elevilor. Au participat 524 copii și tineri, cu mult 

mai mulți decât în anii trecuți.  

 

 „Prietenii pompierilor”- este un proiect realizat de CJ Alba în parteneriat cu Inspectoratul 

pentru Situații de Urgenta al Județului Alba. El s-a desfășurat sub forma unui concurs, 

teoretic și practic, la care au participat 99 elevi ai ciclului gimnazial și liceal de pe întreg 

teritoriul județului Alba. Concursurile au avut loc în data de 28 mai 2019 pe Stadionul 

municipal din Alba Iulia 
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”Gala Performerilor” – este o activitate organizată anual, în scopul premierii 

și evidențierii rezultatelor deosebite la învățătură obținute de către elevii și 

cadrele didactice participante la Olimpiadele naționale școlare. La ediția din 

2019 au fost premiați 270 elevi și 189 de cadre didactice de la unitățile 

școlare de pe tot cuprinsul județului Alba. 

 

Un parteneriat cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – a permis 

organizarea a 29 de manifestări științifice: simpozioane naționale și 

internaționale, conferințe naționale și internaționale, școli de vară, workshop-uri, sesiuni 

naționale și internaționale, precum și concursuri studențești. Pin găzduirea acestor 

manifestări, comunitatea locală a beneficiat de expertiza unor specialiști și cercetători 

importanți, din țară și străinătate, care s-au aflat în județul Alba. 

 

„Gala Sportului” – este un eveniment anual, organizat de Consiliul Județean Alba în 

colaborare cu Direcția Județeană pentru Tineret și 

Sport Alba, în scopul promovării sportivilor talentați 

și a antrenorilor acestora, care s-au remarcat în 

cursul anului 2019.  

La ediția din 2019, au fost acordate 220 de diplome 

pentru sportivi, 41 pentru antrenori, 21 pentru 

colaboratori, 17  pentru Sportivi Masters plus 35 

ani, precum și premii în bani. 

  

Campionatul județean de baschet și campionatul județean de volei - realizate în parteneriat 

cu Inspectoratul Școlar Județean Alba au ca obiective atragerea și implicarea elevilor în 

competițiile sportive de masă în scopul identificării și promovării tinerilor talentați, a 

dezvoltării spiritului competițional și a fair-play-ului. La fiecare dintre edițiile din 2019 au 

participat 60 de elevi împreună cu profesorii-antrenori de pe tot cuprinsul județului Alba.  

. 

„O zi în orașul Unirii” este un proiect cultural-educativ desfășurat în colaborare cu Muzeul 

Unirii, Teatrul de păpuși Prichindel  și  Inspectoratul Școlar al județului Alba, prin care  circa 

800 de elevi din mediul rural au vizitat Alba Iulia. Obiectivul proiectului este acela de a 

completa educația elevilor prin vizite la Muzeul Unirii și la Sala Unirii, precum și prin 

participarea lor la un spectacol organizat de Teatrului de păpuși Prichindel din Alba Iulia. 
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Sărbătorirea Zilei Naționale a 

României – în fiecare an, 

Consiliul Județean Alba, în 

parteneriat cu Primăria 

Municipiului Alba Iulia și 

instituțiile de cultură din 

subordinea sa, organizează o 

serie de manifestări dedicate 

sărbătoririi zilei de 1 

decembrie și evocării evenimentelor istorice din 1918. Cele mai importante momente 

dedicate acestei zile s-au desfășurat în instituții/ clădiri, obiective culturale, aflate în 

proprietatea Consiliului Județean Alba. De asemenea, au fost achiziționate produse 

informative și de promovare personalizate: Fulare tricolore-1.500 buc, Banderole braț 

tricolore personalizate -1.000 buc, Cocarde tricolore personalizate -1.000 buc, Stegulețe 

hârtie tricolore - 3.000 buc, Brățări tricolore - 1.000 buc, Insigne -1.000 buc. Acestea au fost 

distribuite participanților la evenimentele organizate cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale a 

României. 

 

Prin intermediul programului de finanțare „Susținerea și promovarea culturii scrise”, în anul 

2019 a fost finanțată apariția a trei cărți: Etnografie din Transilvania, vol.II; Vința - radiografia 

unei comunități care dispare; Alba Iulia, Gyulafehérvár, Karslburg – în trei variante: limba 

română, limba engleză și limba franceză. Această lucrare a re au un caracter științific însă 

este redactată într-un limbaj accesibil și nespecialiștilor. Prin grafică atractivă și modernă 

reprezintă și un bun material de promovare. 

 

Omagierea a ouă mari personalități culturale s-a făcut prin  realizarea unor busturi în bronz, 

reprezentându-i pe Grigore Vieru și Barbu Ștefănescu Delavrancea. În plus, Consiliul 

județean Alba a desfășurat numeroase alte proiecte culturale, împreună cu numeroși 

parteneri, pentru a menține vie 

amintirea marilor personalități din 

cultura românească. Numeroase astfel 

de proiecte, de la conferințe, concerte, 

lansări de carte, vernisaje de artă 

plastică și până la cafenele culturale și 

aniversări ale unor oameni de cultură, 

au aut loc la Centrul Cultural Castel 
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Sâncrai, edificiu restaurat și defuncționalizat de Consiliul Județean Alba cu ajutorul 

fondurilor europene. 

 

Să ne cunoaștem trecutul. Istorie și solidaritate este un proiect menit este un proiect menit 

să educe și să cultive sentimentului patriotic și identitatea națională prin cinstirea înaintașilor 

și promovarea personalităților care au 

marcat istoria României. Pentru 

derularea acestui proiect, pe lângă alte 

activități, s-a organizat numeroase 

ceremonialuri de depunere de coroane, 

jerbe și aranjamente de flori la 

monumentele eroilor din localitățile 

județului. 

 

Identificarea, restaurarea și valorificarea patrimoniului arhivistic al județului Alba, este una 

dintre preocupările Consiliului Județean Alba, în vederea valorificării istoriei și memoriei 

locale. Astfel, în parteneriat cu Serviciului județean Alba al Arhivelor Naționale au fost 

organizate o serie de acțiuni de expunere a „memoriei arhivelor”, ca opțiune de integrare a 

surselor auxiliare istoriei în definirea unor identități culturale. 

 

Constituirea și actualizarea bazei de județene  a patrimoniului cultural este o activitate foarte 

importantă, ce a continuat și în anul 2019. Astfel, s-au desfășurat numeroase activități de 

identificare, documentare și clasificare a elementelor patrimoniului cultural imaterial și 

material de la nivelul județului Alba, fiind elaborate numeroase fișe de date ce intră în 

alcătuirea acestei baze de date. 

 

Marcarea traseelor turistice  este o activitate foarte importantă pentru promovarea turismului 

în mijlocul naturii. În anul 2019 au fost organizate 5 tabere de remarcare și amenajare a 

traseelor turistice, la care au participat peste 125 de voluntari. Desfășurarea taberelor s-a 

realizat prin implicarea mai multor ONG-urilor cu profil montan, printre care Ecouri Verzi Cluj 

Napoca, SKV Cluj Napoca, Potaissa Turda, CETM Albamont Alba Iulia și ATE Trascău Corp 

Zlatna, împreună cu membrii Public Județean Salvamont -Salvaspeo Alba. S-a intervenit pe 

13 trasee turistice pentru refacerea marcajelor și s-au pus bazele creării a două trasee 

tematice: traseul Potecu’ Stânelor și traseul spre Iezerul Șureanu. Prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 233 din 20.11.2019, s-a aprobat propunerea de omologare a 85 de trasee 

turistice montane.  

 



 

 

 

42 

Ghidul turistic al județului Alba a fost actualizat, fiind tipărit un 

nou tiraj al ediției din anul 2018: 1.000 de exemplare în limba 

română și 500 de exemplare în limba engleză. S-a inițiat achiziția 

pentru servicii de traducere a ghidului turistic în limba franceză, 

dar achiziția a fost anulată din cauza neîndeplinirii unor obligații 

ale prestatorului. 

 

Semnalizarea turistică a obiectivelor naturale și antropice 

vizitabile din județul Alba – etapa 1 -  este un proiect ce a vizat 

amplasarea unor panouri cu conținut informativ pentru 

semnalizarea principalelor obiective turistice naturale și antropice din județul Alba. Într-o 

primă etapă, s-a efectuat o inventariere a panourilor montate cu mai bine de 10 ani în urmă 

și o prioritare a înlocuirii acestora, în funcție de importanta turistică a obiectivului și de gradul 

de uzură al panourilor. S-a decis înlocuirea a 17 panouri de semnalizare a obiectivelor 

turistice, a 7 panouri de direcționare spre obiective turistice și a 14 panouri de semnalizare 

a Drumului Vinului. 

 

Semnalizarea turistică a imobilelor de interes turistic aflate pe domeniul public și privat al 

județului Alba – etapa 1 – a presupus semnalizarea a 12 imobile de interes turistic aflate pe 

domeniul public și privat al județului Alba, fiind realizată o selecție a lor în funcție importantă, 

starea de conservare și gradul de accesibilitate. Au fost amplasate două tipuri de elemente 

de semnalizare:   

 - plăci de alamă cu dimensiunea de 20 cm x 40 cm, cu textul „Acest imobil se află în 

proprietatea Județului Alba. Are numărul de inventar în domeniul public al Județului 

Alba: ....”, care au fost amplasate pe fațada respectivelor clădiri; 

- panouri cu picioare de 120 cm x 200 cm – suprafață tipărită, cu conținut informațional 

despre istoricului imobilului și funcțiunile sale actuale.  

Clădirile incluse în această primă fază a proiectului sunt: Biblioteca Județeană „Lucian 

Blaga”, Centrul de Cultură „Augustin Bena”, Teatrul de Păpuși „Prichindel”, Muzeul National 

al Unirii, Sala Unirii, Museikon, Comisariatul de război (clădirea viitorului sediu al Consiliului 

Județean Alba), Centrul Cultural Castel Sâncrai, Palatul Cultural Blaj, Casa Artelor din 

localitatea Deal, Centrul de vizitare „Frumoasa” din Poarta Raiului, Baza Salvamont 

Arieșeni. 


