
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea reorganizării Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului  

şi Urbanism  a Județului Alba și a Regulamentului de organizare şi funcționare a  

Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Județului Alba  

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară" în luna martie 2020; 

  Luând în dezbatere: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea reorganizării 

Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Județului Alba și a Regulamentului 

de organizare şi funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a 

Județului Alba; 

- adresa nr. 16813/2019 privind recomandarea asociaţiilor profesionale din domeniul 

amenajării teritoriului, urbanismului, respectiv al Ordinului Arhitecţilor din România - Filiala 

Alba, înregistrată  la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 17482 /2019; 

-  adresa nr. 1013/2019 emisă de Direcţia Judeţeană Pentru Cultură Alba, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 17135/2019; 

- adresa nr. 4933/26 februarie 2020 a Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- raportul de specialitate nr. 5193 din 2 martie 2020 al Direcţiei amenajarea teritoriului şi 

urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare;  

- art. 4 și art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, 

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, cu modificările și completările ulterioare, 

adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. Se aprobă reorganizarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi 

Urbanism a Județului Alba , conform anexei nr. 1 - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare al Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Județului Alba, conform anexei nr. 2 - parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea 

prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 121 din 14 aprilie 2017. 

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Direcţia amenajarea 

teritoriului şi urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba și de 

către Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Județului Alba. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se 

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

înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, 

Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, Ordinului Arhitecţilor din România - Filiala Alba, 

Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției 

amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba. 

 

    PREŞEDINTE,                                                            AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 

  Ion  DUMITREL                                  p. SECRETAR GENERAL, 

                                           Director executiv  

                                                                                                          Liliana NEGRUŢ                                                                    

Înregistrat cu nr. 45 

Alba Iulia, 28 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 și 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 și 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 și completările ulterioare, Direcţiei 

amenajarea teritoriului și urbanism 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 și completările ulterioare, către următoarea comisie 

de specialitate: 

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 

 

 

 



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 45 / 28 februarie 2020 

 

 

 

COMPONENȚA NOMINALĂ A 

COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI  

ŞI URBANISM A JUDEȚULUI ALBA 

 

 

 

Membrii comisiei:  

Ioan STRĂJAN  - arhitect, Ordinul Arhitecţilor din România-Filiala teritorială Alba  

Barbieri Marius BARBIERI - arhitect, Ordinul Arhitecţilor din România-Filiala teritorială 

Alba  

Doina HARDA   - arhitect, Ordinul Arhitecţilor din România-Filiala teritorială Alba 

Stelian FLESCHIN  - arhitect, Ordinul Arhitecţilor din România-Filiala teritorială Alba 

Vlad STRĂJAN  - arhitect, Ordinul Arhitecţilor din România-Filiala teritorială Alba 

Eugenia MĂRGINEAN  - arhitect, Ordinul Arhitecţilor din România-Filiala teritorială Alba  

Iulian  MIREA  - arhitect, Ordinul Arhitecţilor din România-Filiala teritorială Alba 

Liana Teodora IVINIŞ  - arhitect, Ordinul Arhitecţilor din România-Filiala teritorială Alba 

Hedviga CĂLIN  - arhitect, Ordinul Arhitecţilor din România-Filiala teritorială Alba 

Zsolt FREUND-FLESCHIN - arhitect, Ordinul Arhitecţilor din România-Filiala teritorială  

    Alba 

Alexandru DAMIAN - arhitect, Ordinul Arhitecţilor din România-Filiala teritorială Alba 

Alexandru ROMANIŢAN - arhitect, Ordinul Arhitecţilor din România-Filiala teritorială Alba 

Marius BUDUŞAN  - arhitect 

Amalia MĂRGINEAN - consilier asistent,  Direcţia amenajarea teritorilului şi urbanism  

    din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

Daniel-Marcel OPREAN-CRAŞOVEANU - consilier asistent, Direcţia amenajarea teritorilului  

    şi urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului  

    Judeţean Alba  

Vasile GHEBERTA  - director, S.C. Instalatorul S.A. 

Cornelia BABA  - director executiv, Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate  

    Imobiliară Alba 

Gabriel Tiberiu RUSTOIU - director executiv, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia 

Matei DRÂMBĂREAN - director executiv, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba 

Gheorghe HAŢEGAN  - director tehnic, S.C. APA CTTA ALBA  

Angela Monica MARCU - consilier asistent -  Direcţia gestionarea patrimoniului din cadrul  

    aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

Secretarul comisiei: 

ing. ec. Mihaela - Simona GLIGOR - consilier asistent -  Direcţia amenajarea teritorilului şi  

    urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului  

    Judeţean Alba 

 

 

    

    PREŞEDINTE,                                                     AVIZAT PENTRU LEGALITATE:         

   Ion  DUMITREL                                             p. SECRETAR GENERAL, 

                                                Director executiv  

    Liliana NEGRUŢ 

                 

 



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre  

nr. 45 din data de 28 februarie 2020 

R E G U L A M E N T U L 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL COMISIEI TEHNICE  

DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI URBANISM A JUDEȚULUI ALBA 

  

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1. (1) Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Județului 

Alba este entitate fără personalitate juridică, constituită la nivelul Consiliului Județean Alba, în 

temeiul art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare, sub coordonarea președintelui Consiliului Județean Alba, 

denumită în continuare  ,, C.T.A.T.U” / ,,comisia” . 

  (2) C.T.A.T.U se constituie ca organ consultativ cu atribuții de analiză, 

expertizare tehnică și consultanță care asigură fundamentarea din punct de vedere tehnic 

emiterea avizului Arhitectului şef al județului Alba - autoritatea tehnică în domeniul amenajării 

teritoriului şi urbanismului din cadrul administraţiei publice judeţene . 

   (3) Avizul arhitectului-şef este un aviz tehnic care înglobează şi corelează 

punctele de vedere ale instituţiilor avizatoare competente. 

  (4) Comisia îşi desfăşoară activitatea la sediul unităţii administrativ-teritoriale - 

Judeţul Alba, în municipiul Alba Iulia, str. IIC Brătianu, nr. 1, judeţul Alba. 

Art. 2. Comisia are ca scop îmbunătăţirea calităţii deciziei referitoare la dezvoltarea 

spaţială durabilă. 

 

CAPITOLUL II. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

 

Art. 3. (1) Componenţa nominală a Comisiei şi regulamentul de organizare şi funcţionare 

al acesteia se aprobă de Consiliul Judeţean Alba, pe baza recomandărilor asociaţiilor 

profesionale din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, monumentelor istorice, 

arheologiei, sociologiei, economiei, geografiei, construcţiilor şi ale arhitectului-şef, cu asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 

potrivit legii. 

  (2) Comisia este formată din specialişti atestaţi din domeniul urbanismului, 

arhitecturii, monumentelor istorice, arheologiei, precum şi din domeniul sociologiei, economiei, 

geografiei, ingineri constructori, ingineri de reţele edilitare, transport. 

  (3) Componenţa nominală a Comisiei se aprobă, în baza desemnărilor transmise 

de către autorităţile, instituţiile şi operatorii economici, la cererea Consiliului Judeţean Alba.  

 (4) Comisia funcţionează sub coordonarea Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Alba şi este compusă dintr-un număr de 21 de membri, conform anexei nr. 1 a hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba.                          

              (5) La lucrările Comisiei pot participa în calitate de invitaţi şi:  

 - preşedintele Consiliului Judeţean Alba 

 - vicepreşedinții Consiliului Judeţean Alba 

 - primarii unităţilor administrativ teritoriale pe teritoriul cărora se realizează proiectele 

prezentate 

 - proiectanţii lucrărilor prezentate  

 - beneficiarii lucrărilor prezentate. 

Art. 4. Semnarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage 

responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, 

pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia. 

   Art. 5. Comisia se întruneşte, de regulă o dată pe lună, sau ori de câte ori este necesar, la 

sediul Consiliului Judeţean Alba, la convocarea secretarului comisiei.  

Art. 6.  (1) Comisia funcţionează în şedinţe în plen.  

(2) Lucrările şedinţei sunt conduse de Arhitectul şef sau înlocuitorul de drept al 

acestuia.  

(3) Şedinţa se desfășoară legal constituită în prezenţa majorităţii membrilor 

comisiei în funcție.  



(4) Prezența membrilor comisiei la ședințele comisiei în ziua și la ora stabilită este 

obligatorie, cu excepția cazului când aceștia absentează motivat. În cazul în care nu se poate 

asigura cvorumul necesar, ședința se va organiza la o dată ulterioară, reluându-se procedura de 

convocare de către secretarul comisiei.   

(5) Deciziile sunt legal adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenți. 

Art. 7. Arhitectul şef poate propune Consiliului Județean Alba modificarea componenței 

comisiei atunci când funcționarea eficientă a comisiei o impune, cât şi pentru absența nemotivată 

a membrilor comisiei mai mult de 3 ori consecutiv. 

Art. 8.  Secretariatul este asigurat de către structura de specialitate din subordinea 

Arhitectului șef. 

Art. 9. Avizul Arhitectului şef este un aviz tehnic care înglobează și corelează punctele de 

vedere ale instituțiilor avizatoare competente, menționate în Certificatul de urbanism şi nu se 

supune deliberării Consiliului Judeţean Alba. Acest aviz se emite pe baza concluziilor comisiei.  

Art. 10. (1) Susținerea documentațiilor în fața comisiei se va realiza obligatoriu de către 

șeful de proiect/autorul/coordonatorul de proiect. 

           (2) La şedinţele de avizare ale C.T.A.T.U nu pot participa la luarea deciziei 

membrii care au calitatea de autor/coautor, coordonator, conducător  al documentaţiilor - 

proiectelor prezentate. 

Art. 11.  Arhitectul-şef desfăşoară o activitate de interes public, ale cărui scopuri 

principale sunt dezvoltarea durabilă a comunităţii, coordonarea activităţilor de dezvoltare 

teritorială, amenajarea teritoriului şi urbanism, protejarea valorilor de patrimoniu şi a calităţii 

arhitecturale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale.  

Art. 12. Se pot prezenta în ședință numai documentații de amenajare a teritoriului și 

urbanism complete întocmite potrivit prevederilor normative și pentru care s-au obținut avizele 

conform legislației în vigoare privind avizarea acestor documentații solicitate prin ,,Certificatul 

de urbanism”.  

Art. 13. Pentru a fi analizate în ședință documentațiile de amenajare a teritoriului și 

urbanism vor fi înregistrate la registratura generală a Consiliului Județean Alba. 

Art. 14. (1) Solicitantul depune cerere pentru emiterea Avizului arhitectului şef al 

Judeţului Alba, pentru lucrările instrumentate de Comisie, care se înregistrează la registratura 

generală a Consiliului Județean Alba şi se transmite structurii de specialitate din subordinea 

Arhitectului Şef al Judeţului Alba.  

           (2) Documentaţiile de urbanism se depun în format analogic şi în format digital 

(*.pdf, *.doc/ *.jpg/ *.dwg), la scara adecvată, în funcţie de tipul documentaţiei, pe suport 

topografic vizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, realizat în coordonate în 

sistemul naţional de referinţă Stereo 70, actualizat. 

          (3) Structura de specialitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba verifică dacă documentaţia depusă 

este completă şi/sau conformă. În situaţia în care documentaţia este incompletă sau neconformă, 

aceasta se returnează solicitantului sau se solicită completări în maxim 30 zile de la data 

înregistrării, cu menţionarea în scris a neconformităţilor şi a elementelor necesare completării 

acesteia. 

          (4) În şedinţele Comisiei se pot prezenta numai documentaţiile complete. Acestea 

vor avea toate piesele stabilite prin acte normative, solicitările anterioare ale Comisiei, precum şi 

toate avizele necesare. Condiţiile din avizele obţinute vor fi obligatoriu introduse în 

documentaţie. Aceasta va fi întocmită, semnată şi ştampilată conform legii. 

          (5) Documentațiile care vor fi supuse avizării vor fi transmise membrilor comisiei 

în format electronic membrilor, pe adresele de e-mail furnizate de către aceștia. 

          (6) Membrii comisiei au obligația de a studia în prealabil documentațiile supuse 

avizării pentru stabilirea unui punct de vedere asupra calității și legalității acestora până la data 

ședinței comisiei. 

Art. 15. Se pot prezenta în ședința comisiei și documentații complexe în curs de elaborare 

cu scop de consultare. 

Art. 16.  Avizarea reprezintă procedura de analiză şi exprimare a punctului de vedere al 

arhitectului şef, având ca obiect analiza soluţiilor funcționale, ori a altor elemente prezentate prin 

documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, concretizata printr-un act (aviz 

favorabil sau nefavorabil) cu caracter tehnic şi obligatoriu. 



        Art. 17. (1) După analizarea în şedinţă a documentaţiilor prezentate comisia poate face  

propuneri şi recomandări privind avizarea/respingerea/amânarea/ completarea documentaţiilor 

după caz, sau poate exprima puncte de vedere. Membrii comisiei îşi exprimă propunerea 

individual, prin vot pe Fișa de vot pregătită pentru aceasta. 

         (2) Comisia poate propune şi avizarea documentaţiei cu condiţii, respectiv emiterea 

avizului Arhitectului şef după completarea documentaţiei cu completările solicitate. În acest caz 

se va stabili un termen pentru îndeplinirea condiţiilor, respectiv completarea documentaţiei.  

        (3) Rezultatul analizării documentaţiilor se comunică în scris beneficiarului şi 

cuprinde,fie avizul Arhitectului şef şi documentaţia depusă, fie solicitări de 

completare/modificare a acesteia. 

                   (4) Dacă în termenul stabilit nu se depun completările solicitate sau nu sunt 

îndeplinite toate condiţiile documentaţia va fi restituită, urmând a se prezenta într-o şedinţă 

ulterioară, doar după îndeplinirea condiţiilor.  

Art. 18. În cazul în care, în cadrul procedurii de avizare, se obţine un aviz care modifică 

soluţia urbanistică şi care este diferit de celelalte avize deja obţinute, se impune solicitarea şi 

obţinerea tuturor avizelor conform soluţiei urbanistice modificată, anterior depunerii 

documentaţiei la Consiliul Judeţean Alba spre analiză în cadrul Comisiei tehnice de amenajare a 

teritoriului şi urbanism. 

Art. 19.  (1) Avizele se emit în trei exemplare, unul rămâne la Consiliul Județean Alba 

însoţit de un exemplar din documentația completă - vor fi vizate spre neschimbare regulamentul 

local de urbanism şi planşa de reglementări urbanistice), un exemplar se transmite beneficiarului 

şi un exemplar se va transmite unităţilor administrativ teritoriale pe teritoriul cărora se realizează 

proiectele prezentate pentru a fi supusă aprobării în consiliul local. 

            (2) Pentru documentațiile care vor primi aviz nefavorabil, adresa de înaintare 

către inițiator va fi însoțită de avizul emis de Arhitectul şef în care se vor menţiona motivele 

respingerii la avizare şi un exemplar din documentație.  

            (3) In situaţia avizului nefavorabil, inițiatorul poate redepune documentația 

modificată/completată pentru o nouă analiză în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi 

urbanism.  

           (4) Se va institui un registru de evidență a avizelor si a avizelor emise în care vor fi 

înscrise: numărul avizului, tipul documentației supuse avizării, adresa imobilului, numele si 

prenumele inițiatorului/proiectant, data eliberării avizului, numele si prenumele persoanei care 

solicita eliberarea avizului. 

 

CAPITOLUL III ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 

Art . 20. (1) Comisia are următoarele atribuţii:  

       a.) fundamentează din punct de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului-şef pe baza 

avizelor emise anterior de instituţiile competente şi a deciziei structurii de specialitate din cadrul 

autorităţii locale, desemnată să emită avizul pentru documentaţiile de amenajarea teritoriului şi 

urbanism, precum şi pentru studiile de fundamentare sau cercetări prealabile.  

       b.) urmăreşte preluarea reglementărilor stipulate în documentaţiile de urbanism şi 

amenajarea teritoriului aprobate anterior (Planuri urbanistice generale, Planuri urbanistice 

zonale, Planuri urbanistice de detaliu, etc.); 

       c.) urmăreşte preluarea punctelor de vedere ale instituţiilor avizatoare competente în 

conţinutul documentaţiilor supuse analizării;  

       d.) verifică şi analizează documentaţiile din punct de vedere al conţinutului cadru al 

documentaţiilor de urbanism şi al respectării legislaţiei şi normativelor în vigoare în domeniu; 

       e.) propune doar recomandări în anumite situaţii, conform reglementărilor legale 

aprobate, nefiind abilitată să ofere soluţii la proiectele prezentate; 

       f.) avizează documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism ce se elaborează de 

către colective de specialitate, conduse de specialişti cu drept de semnătură, şi se semnează pe 

toate piesele scrise şi desenate de persoanele care le-au elaborat, în limitele dreptului de 

semnătură legal obţinut, respectiv pentru elaborarea unor secţiuni de specialitate sau pentru 

coordonarea documentaţiei; 

       g.) fundamentează emiterea avizului pentru categoriile de lucrări prevăzute în anexa nr. 1 

a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare, după cum urmează:  



Documentații de amenajare a teritoriului: 

PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL (PATZ) - Documentaţiile de 

amenajare a teritoriului cuprind propuneri cu caracter director ce stabilesc strategiile şi direcţiile 

principale de evoluţie a unui teritoriu la diverse niveluri de complexitate. Ele sunt detaliate prin 

reglementări specifice în limitele teritoriilor administrative ale municipiilor, oraşelor şi 

comunelor. 

- PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL pentru localitățile care cuprind 

monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial. 

Documentații de urbanism: 

PLAN URBANISTIC GENERAL (PUG) - Planul urbanistic general are atât caracter 

director şi strategic, cât şi caracter de reglementare şi reprezintă principalul instrument de 

planificare operaţională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de 

dezvoltare.  

 -  Plan Urbanistic General și Regulament local aferent acestuia pentru municipii, orașe, 

comune;  

- Plan Urbanistic General și Regulament local aferent acestuia pentru orașe și comune ce 

includ stațiuni balneare/turistice declarate;  

- Plan Urbanistic General și Regulament local aferent acestuia pentru localități care 

cuprind monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial;  

PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) - Planul de amenajare a teritoriului zonal are rol 

director şi se realizează în vederea soluţionării unor probleme specifice ale unor teritorii. Prin 

Planul urbanistic zonal se stabilesc reglementări noi cu privire la: regimul de construire, 

funcţiunea zonei, înălţimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), 

procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor faţă de aliniament şi distanţele faţă 

de limitele laterale şi posterioare ale parcelei. 

 - Plan urbanistic zonal și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru părţi din zona 

centrală a municipiului;  

   - Plan urbanistic zonal și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru zona centrală a 

orașului, satului, precum și alte zone funcționale de interes;  

  - Plan urbanistic zonal și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru zone protejate ori 

asupra cărora s-a instituit un tip de restricție, prin acte normative sau documentații de urbanism, 

în integralitatea lor;  

  - Plan urbanistic zonal și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru zone construite 

protejate ori zone care cuprind monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial;  

  - Plan urbanistic zonal și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru părţi din zonele 

protejate ori asupra căruia  s-a instituit un tip de restricţie prin acte normative sau documentaţii 

de urbanism, precum şi pentru cele care depăşesc limita unei unităţi administrativ teritoriale;  

  - Plan urbanistic zonal și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru zone care cuprind 

monumente, ansambluri sau situri înscrise în Lista monumentelor istorice, în integralitatea lor; 

  - Plan urbanistic zonal și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru zone turistice de 

interes național, respectiv zone montane și alte categorii de teritorii stabilite prin acte normative, 

în vederea asigurării condițiilor de dezvoltare durabilă și de păstrare a identității locale; 

 - Plan urbanistic zonal și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru părţi din zone 

turistice de interes național, respectiv zone montane și alte categorii de teritorii stabilite prin acte 

normative, în vederea asigurării condițiilor de dezvoltare durabilă și de păstrare a identității 

locale; 

 - Plan urbanistic zonal și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru zone situate în 

extravilanul municipiilor, oraşelor şi comunelor; 

   

CAPITOLUL IV. SECRETARIATUL TEHNIC 

 

Art. 22. Activitatea de secretariat a comisiei este asigurată de structura de specialitate din 

subordinea Arhitectului şef al Consiliului Judeţean Alba.  

Art. 23.  Secretariatul Comisiei are următoarele atribuţii: 

 a.) primeşte, studiază şi analizează documentaţiile supuse avizării pentru stabilirea unui 

punct de vedere asupra calităţii si legalităţii acestora și editează fișele care conțin sintetic 

documentația și avizele obținute potrivit Certificatului de urbanism pentru fiecare documentație 

în parte;  



b.) solicită avizul prealabil al primarului pentru investiţiile prevăzute de art. 32 alin. 1  lit. 

c din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

c.) întocmește adresele de restituire (cu menţionarea motivelor) şi returnează 

inițiatorilor/proiectanților documentaţiile care sunt incomplete, nu respectă condiţiile impuse de 

legislaţia în vigoare privind avizarea documentațiilor de urbanism şi nu sunt însoţite de 

avizele/acordurile emise in prealabil de organismele teritoriale interesate solicitate prin 

certificatul de urbanism;  

d.) după verificarea documentațiilor din punct de vedere a metodologiei de elaborare și a 

conținutului – cadru întocmeşte lista cu lucrările propuse pentru avizare;  

e.) întocmeşte Fișa fiecărei lucrări analizate şi apoi le supuse dezbaterii în comisie;  

f.) asigură procedurile de convocare a membrilor comisiei şi a invitaţilor;  

g.) ţine evidenţa listelor cu persoanele convocate şi a listelor de prezenţă a membrilor 

comisiei şi a invitaţilor la lucrările şedinţelor de avizare;  

h.) pregăteşte suportul informatic pentru documentaţiile supuse avizării şi asigură 

logistica (laptop, retroproiector, etc.) necesară prezentării acestora în şedințele comisiei  

 i.) asigură dezbaterea lucrărilor Comisiei, întocmește și înmânează membrilor comisiei la 

începutul fiecărei ședințe, fișa de vot, unde se consemnează rezoluția adoptată de fiecare membru 

și motivul opțiunii care votează împotrivă sau se abțin (după caz). Aceste fișe de vot completate 

și semnate se vor înainta secretariatului pentru a fi atașate dosarului de evidență a ședințelor 

comisiei. 

 j.) întocmeşte notificările pentru completarea documentaţiilor cu recomandările propuse 

de comisie şi însuşite de Arhitectul şef;  

k.) redactează avizele comisiei, punctele de vedere, adresele de restituire, după caz, şi alte 

documente aferente activităţii comisiei;  

l.) asigură transmiterea avizelor către beneficiar şi unităţii administrativ teritoriale pe 

teritoriul cărora se realizează investiţia propusă prin documentaţia de urbanism însoțite de 

Regulamentul de urbanism și de Planșa de reglementări urbanistice vizate spre neschimbare; 

m.) urmăreşte completarea documentaţiei cu actele solicitate în completare;  

n.) ține la zi registrele cu Avizele emise de Arhitectul sef; 

o.) asigură evidenţa şi arhivarea documentaţiilor supuse analizei comisiei. 

 

CAPITOLUL V. DISPOZIȚII FINALE 

 

Art. 24. Avizele comisiei vor fi eliberate cu sau fără condiții și vor fi semnate de către 

Arhitectul șef al Județului Alba, conform formularului F7 din Normele metodologice de aplicare 

a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare 

a documentaţiilor de urbanism aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi 

administraţiei publice nr. 233/26 februarie 2016. 

Art. 25. La data intrării în vigoare a prezentul Regulament își încetează aplicabilitatea 

orice dispoziție anterioară cu privire la organizarea și funcționarea comisiei și a secretariatului 

acesteia 

Art. 26. Prezentul Regulament este întocmit conform prevederilor incidente din Legea 

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul nr. 350/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu 

modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului 

general de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare, Normele metodologice de 

aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi 

actualizare a documentaţiilor de urbanism aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării 

regionale şi administraţiei publice nr. 233/26 februarie 2016, Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii aprobate 

prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/12 octombrie 2009, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

 

   PREŞEDINTE,                   AVIZAT  PENTRU LEGALITATE       

  Ion  DUMITREL                     p.  SECRETAR  GENERAL,                                                                            

                                                                                                Director executiv  

     Liliana NEGRUŢ  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr.5171din 28 februarie 2020 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre  

privind aprobarea reorganizării Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism  

a Județului Alba și a Regulamentului de organizare şi  

funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Județului Alba  

  

 

I. Expunere de motive 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea reorganizării Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului şi Urbanism  a Județului Alba și aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a 

Județului Alba. 

II. Descrierea situaţiei actuale 
Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, constituită la nivelul Consiliului 

Județean Alba, sub coordonarea președintelui Consiliului Județean Alba, în temeiul art. 37 din 

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare, este organ consultativ cu atribuții de analiză, expertizare tehnică și 

consultanță care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului șef.  

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism fundamentează din punct de 

vedere tehnic emiterea avizului arhitectului şef pe baza avizelor emise anterior de instituţiile 

competente şi a avizelor pentru studiile de fundamentare sau cercetările prealabile.  

Comisia  are ca scop îmbunătăţirea calităţii deciziei referitoare la dezvoltarea spaţială 

durabilă. Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism alcătuită din specialişti din 

domeniul amenajării teritoriului şi urbanism, a monumentelor istorice, ingineri de reţele edilitare 

şi de transport, comisie cu rol consultativ care asigură fundamentarea tehnică de specialitate a 

avizului arhitectului şef.   

Avizarea reprezintă procedura de analiză şi exprimare a punctului de vedere al 

arhitectului şef, având ca obiect analiza soluţiilor funcționale, ori a altor elemente prezentate prin 

documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, concretizata printr-un act (aviz 

favorabil sau nefavorabil) cu caracter tehnic şi obligatoriu. 

Totodată, pentru organizarea şi funcţionarea acestei comisii, în baza prevederilor Legii 

nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare, consiliul judeţean aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiei. 

În aplicarea prevederilor legale mai sus menționate, prin Hotărârea Consiliului Județean 

Alba nr. 121 din data de 14 aprilie 2017 a fost aprobată componența Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului şi Urbanism  și  Regulamentul de organizare şi funcționare a Comisiei 

Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism.  

Prin nominalizarea membrilor comisiei care s-a făcut pe baza recomandărilor asociaţiilor 

profesionale din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, respectiv al Ordinului 

Arhitecţilor din România – Filiala Alba, în baza adresei nr. 16.813/2019, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 17.482 /2019, adresa nr. 1013/2019 emisă de 

Direcţia Judeţeană Pentru Cultură Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu 

nr. 17.135/2019 şi adresa nr. 4933/2020 emisă de Consiliul Judeţean Alba – Direcţia Gestionarea 

Patrimoniului, precum şi propunerile Arhitectului şef, conform art. 37 alin (3) din Legea nr. 

350/2001, se doreşte îmbunătăţirea activităţii comisiei privind avizarea documentaţiilor de 

urbanism de către arhitectul şef. 

 

 

 

 

 



III. Reglementări anterioare 

 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 121 din data de 14 aprilie 2017 

 IV. Baza legală 

- art. 173 alin. 1, 3 lit. f din OUG nr.57/2019, din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019  privind Codul Administrativ; 

- art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, 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 în terne în vigoare 

Nu este cazul 

 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

Adresa nr. 16.813/2019 privind recomandarea asociaţiilor profesionale din domeniul 

amenajării teritoriului, urbanismului, respectiv al Ordinului Arhitecţilor din România – Filiala 

Alba, înregistrată  la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 17.482 /2019,  

Adresa nr. 1013/2019 emisă de Direcţia Judeţeană Pentru Cultură Alba, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 17.135/2019 şi adresa nr. 4933/2020 emisă de 

Consiliul Judeţean Alba – Direcţia Gestionarea Patrimoniului. 

 

XI. Activităţi de în formare 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 şedinţa 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 modificările și completările ulterioare 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, cu modificările şi 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, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 45 din 28 februarie 2020. 

 

 

PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 



ROMÂNIA               APROB, 

JUDEŢUL ALBA                   PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN                  Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL          

Nr. 5174/ 28 februarie 2020 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM   

Domnei Arhitect Şef al Judeţului Alba - Voichiţa Maria Coman 

 

 

 

  

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 modificările şi completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 

specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea reorganizării Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism  

a Județului Alba și a Regulamentului de organizare şi  

funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Județului Alba  

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 2 martie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 20  martie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 45 şi are ataşate următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 5171 din 28 februarie 2020 al 

Preşedintelui Consiliului Judeţean, privind aprobarea reorganizării și actualizării Regulamentului 

de organizare şi funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism; 

-  Componenţa nominală a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism, 

conform anexei 1 care face parte integrată din prezenta hotărâre. 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei tehnice de amenajare a 

teritoriului şi urbanism, conform anexei 2 care face parte integrată din prezenta hotărâre. 

 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

p. SECRETAR GENERAL, 

 Director executiv  

 Liliana NEGRUŢ  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM 

Nr.5193 din 2 martie 2020 

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării Comisiei Tehnice de Amenajare a 

Teritoriului şi Urbanism  a Județului Alba și a Regulamentului de organizare şi  

funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Județului Alba  

 

 

 

Având în vedere Legea nr. 350/2001, art. 37, privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, propunem reorganizarea şi actualizarea 

Regulamentului de funcţionare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism, pentru 

îmbunătăţirea activităţii privind avizarea documentaţiilor de urbanism de către arhitectul şef. 

Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi urbanism fundamentează din punct de 

vedere tehnic emiterea avizului Arhitectului şef pe baza avizelor emise anterior de instituţiile 

competente pentru documentaţii de amenajarea teritoriului şi urbanism precum şi pentru studiile 

de fundamentare sau cercetările prealabile documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi 

urbanism. 

Această comisie este formată din specialişti în domeniul amenajării teritoriului şi 

urbanismului, monumentelor istorice, ingineri de reţele edilitare şi transport. 

Nominalizarea membrilor comisiei s-a făcut pe baza recomandărilor asociaţiilor 

profesionale din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, respectiv al Ordinului 

Arhitecţilor din România – Filiala Alba, în baza adresei nr. 16.813/2019, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 17.482 /2019, adresa nr. 1013/2019 emisă de 

Direcţia Judeţeană Pentru Cultură Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu 

nr. 17.135/2019 şi adresa nr. 4933/2020 emisă de Consiliul Judeţean Alba – Direcţia Gestionarea 

Patrimoniului, precum şi propunerile Arhitectului-şef, conform art. 37 alin (3) din Legea nr. 

350/2001. 

Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism se semnează de către specialişti 

cu drept de semnătură. 

Documentațiile de amenajare a teritoriului si de urbanism supuse avizării în Comisia 

tehnică de amenajarea teritoriului şi urbanism, sunt cele stabilite prin Anexa nr.1 din Legea 

nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

În considerarea celor expuse şi în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) şi art.182 alin. (1) din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propun 

adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.   

 

 

ARHITECT ŞEF, 

VOICHIŢA MARIA COMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

GM/GM 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind însuşirea rezultatului reevaluării bunurilor, proprietate publică şi privată a UAT -

Judeţul Alba, la data de 31 octombrie 2019 şi a unui bun proprietate publică a UAT -

Judeţul Alba, concesionat către SC APA CTTA SA Alba, la data de 31 decembrie 2019 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna martie 2020; 

 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre  privind însuşirea 

rezultatului reevaluării bunurilor, proprietate publică şi privată a UAT - Judeţul Alba, la data de 

31 octombrie 2019 şi a unui bun proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, concesionat către SC 

APA CTTA SA Alba, la data de 31 decembrie 2019; 

Ţinând cont de: 

-  adresa nr. 1943/25 noiembrie 2019 a Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 25914/25 noiembrie 2019, cu 

rezultatele reevaluării la data de 31 octombrie 2019 şi Procesul verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor nr. 1209/14 august 2019; 

- adresa nr. 676/3 decembrie 2019 a Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanleor Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 26594/3 decembrie 

2019, cu rezultatele reevaluării la data de 31 octombrie 2019; 

- raportul de reevaluare „Traversare Pod peste Râul Mureş”, înregistrat la registratura 

Consiliului Judeţean Alba cu nr. 26614/3 decembrie 2019, 

- procesul verbal nr. 27885/16 decembrie 2019 privind reevaluarea activelor fixe 

corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniul Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 5412/16 decembrie 2019 a Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 27975/16 decembrie 2019, cu 

rezultatele reevaluării la data de 31 octombrie 2019; 

-  adresa nr. 4143/16 decembrie 2019 a Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, 

Procesele verbale de recepţie nr. 638/10 aprilie 2017 şi nr. 47/15 ianuarie 2018, înregistrate la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 28727/23 decembrie 2019, cu rezultatele reevaluării 

la data de 31 octombrie 2019; 

- adresa nr. 5420/23 decembrie 2019 a Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia , 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.  28728/23 decembrie 2019, cu 

rezultatele reevaluării la data de 31 octombrie 2019; 

- adresa nr. 7/10 ianuarie 2020 a Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie şi Ecologizare Alba, 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.  643/13 ianuarie 2020, cu rezultatele 

reevaluării la data de 31 octombrie 2019; 

- adresa nr. 1973/21 ianuarie 2020 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1625/21 ianuarie 2020, însoţită de 

raportul de reevaluare întocmit de un evaluator ANEVAR, cu rezultatele reevaluării la data de 31 

octombrie 2019; 

- adresa nr. 706/27 ianuarie 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba, înregistrată la sediul Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1961/27 ianuarie 2020, cu 

rezultatele reevaluării la data de 31 octombrie 2019, Procesele verbale de recepţie la terminarea 

lucrărilor nr. 8792/5 august 2016, nr. 15127/22 decembrie 2017, nr. 15993/18 decembrie 2018, 

nr. 15223/17 decembrie 2015; 

- adresa Serviciului Judeţean Salvamont-Salvaspeo Alba, înregistrată la registratura 

Consiliului Judeţean Alba cu nr.  2008/27 ianuarie 2020, cu rezultatele reevaluării la data de 31 

octombrie 2019; 



- adresa nr. 249/28 ianuarie 2020 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, la registratura 

Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2157/29 ianuarie 2020, însoţită de raportul de reevaluare 

întocmit de un evaluator ANEVAR, cu rezultatele reevaluării la data de 31 octombrie 2019; 

- raportul de evaluare întocmit de o persoană autorizată ANEVAR, depus de Parcul 

Industrial Cugir. 

Având în vedere prevederile: 

 -  art. 191 alin. 1 lit. a, lit. c şi lit. f, art. 300 alin. 1 lit. j din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

- O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 

instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. 909/1997 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în 

contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 

administrativ-teritoriale; 

- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, cu modificările și completările ulterioare;  

- Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale 

aflate în patrimonial instituțiilor publice aprobate prin Ordinul ministrului economiei și 

finanțelor nr. 3471/2008, cu modificările și completările ulterioare; 

- Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 

activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice 

nr. 2861/2009; 

 În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile constructii, proprietate 

publică a UAT - Județul Alba, înregistrate în contabilitatea Consiliului Judeţean Alba, reevaluate 

la data de 31 octombrie 2019, conform anexei nr. 1 - parte integrată a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Se însușesc valorile de inventar ale drumurilor județene, proprietate publică a 

UAT - Județul Alba, înregistrate în contabilitatea Consiliului Judeţean Alba, reevaluate la data 

de 31 octombrie 2019, conform anexei nr.  2 - parte integrată a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile construcții, proprietate 

publică a UAT - Județul Alba, concesionate Societății Comerciale „APA CTTA” SA reevaluate 

la data de 31 octombrie 2019, conform anexei nr.  3 - parte integrată a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile terenuri, proprietate publică 

a UAT - Județul Alba, concesionate Societății Comerciale „APA CTTA” SA reevaluate la data 

de 31 octombrie 2019, conform anexei nr.   4 - parte integrată a prezentei hotărâri. 

Art. 5. Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile terenuri, proprietate publică 

a UAT - Județul Alba, înregistrate în contabilitatea Consiliului Judeţean Alba, reevaluate la data 

de 31 octombrie 2019, conform anexei nr.  5 - parte integrată a prezentei hotărâri. 

Art. 6. Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile construcţii, proprietate 

privată a UAT - Județul Alba, înregistrate în contabilitatea Consiliului Judeţean Alba reevaluate 

la data de 31 octombrie 2019, conform anexei nr.  6 - parte integrată a prezentei hotărâri. 

Art. 7. Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile terenuri, proprietate privată 

a UAT - Județul Alba, înregistrate în contabilitatea Consiliului Judeţean Alba, reevaluate la data 

de 31 octombrie 2019, conform anexei nr.  7 - parte integrată a prezentei hotărâri. 

Art. 8. Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile, proprietate publică a UAT - 

Județul Alba, aflate în administrarea altor insituţii de interes public județean, reevaluate la data 

de 31 octombrie 2019, conform anexei nr. 8 - parte integrată a prezentei hotărâri. 



Art. 9. (1) Se aprobă actualizarea valorii de inventar la imobilul - clădire în care îşi are 

sediul  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Proetcţia Copilului Alba, cuprinsă în Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba la poziţia cu nr. crt. 195, de la 

valoarea 2.502.992,94 lei la valoarea de 3.721.423,44 lei, în urma recepţionării unor investiţii.  

 (2) Se aprobă actualizarea valorii de inventar la imobilul - clădire în care 

funcţionează Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş, cuprinsă în Inventarul bunurilor 

care aparţin domeniului public al Judeţului Alba la poziţia cu nr. crt. 212, de la valoarea 

3.197.479,68 lei la valoarea de 3.312.495,59 lei, în urma recepţionării unor investiţii.  

(3) Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile, proprietate publică a 

UAT - Județul Alba, aflate în administrarea Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Alba, reevaluate la data de 31 octombrie 2019, conform anexei nr.  9 - parte integrată a 

prezentei hotărâri. 

Art. 10. Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile, proprietate publică a UAT 

- Județul Alba, aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, reevaluate la 

data de 31 octombrie 2019, conform anexei nr. 10 - parte integrată a prezentei hotărâri. 

Art. 11. (1) Se aprobă actualizarea valorii de inventar la imobilul - clădire în care îşi are 

sediul  Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, cuprinsă în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Alba la poziţia cu nr. crt. 7, de la valoarea 1.487.582,28 lei la 

valoarea de 3.673.465,41 lei, în urma recepţionării unor investiţii.  

              (2) Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile, proprietate publică a 

UAT - Județul Alba, aflate în administrarea Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, 

reevaluate la data de 31 octombrie 2019, conform anexei nr. 11 - parte integrată a prezentei 

hotărâri. 

Art. 12. Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile, proprietate publică a UAT 

- Județul Alba, aflate în administrarea Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, reevaluate la data 

de 31 octombrie 2019, conform anexei nr. 12 - parte integrată a prezentei hotărâri. 

Art. 13. Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile, proprietate publică a UAT 

- Județul Alba, aflate în administrarea Direcției Publice de Evidență a Persoanelor Alba, 

reevaluate la data de 31 octombrie 2019, conform anexei nr. 13 - parte integrată a prezentei 

hotărâri. 

Art. 14. Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile, proprietate publică a UAT 

- Județul Alba, aflate în administrarea Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, reevaluate la 

data de 31 octombrie 2019, conform anexei nr. 14 - parte integrată a prezentei hotărâri. 

Art. 15. Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile, proprietate publică a UAT 

- Județul Alba, aflate în administrarea Direcției Județene de Dezinsecție și Ecologizare Mediu 

Alba, reevaluate la data de 31 octombrie 2019, conform anexei nr. 15 - parte integrată a 

prezentei hotărâri. 

Art. 16. Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile, proprietate publică a UAT 

- Județul Alba, aflate în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, reevaluate la data 

de 31 octombrie 2019, conform anexei nr. 16 - parte integrată a prezentei hotărâri. 

Art. 17. (1) Se aprobă actualizarea valorii de inventar la imobilul clădire, în care îşi are 

sediul  Centrul de Cultură „Augustin Bena”, situată adminstrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Mihai Viteazul, nr. 2, judeţul Alba, care aparţine domeniului privat al UAT - Județul Alba, de la 

valoarea 3.272.398,79 lei la valoarea de 3.360.768,79 lei, în urma recepţionării unor investiţii.  

             (2) Se aprobă actualizarea valorii de inventar la imobilul - Clădire „Primăria 

veche” comuna Câlnic sat Deal, cuprinsă în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 

al Judeţului Alba la poziţia cu nr. crt. 168, de la valoarea 929.802,35 lei la valoarea de 

974.050,51 lei, în urma recepţionării unor investiţii.  

             (3) Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile, proprietate publică şi 

privată a UAT - Județul Alba, aflate în administrarea Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba 

reevaluate la data de 31 octombrie 2019, conform anexei nr. 17 - parte integrată a prezentei 

hotărâri. 

Art. 18. Se însușeşte valoarea de inventar a bunului imobil „Traversare Pod peste Râul 

Mureş”, cuprinsă în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba la 

poziţia cu nr. crt. 97, concesionat către Societatea Comercială APA CTTA SA,  în urma 

raportului de evaluare la data de 31 decembrie 2019, conform anexei nr. 18 - parte integrată a 

prezentei hotărâri. 



Art. 19. Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile terenuri, proprietate privată 

a UAT - Județul Alba, aflate în administrarea Parcului Industrial Cugir, reevaluate la data de 31 

octombrie 2019, conform anexei nr. 19 - parte integrată a prezentei hotărâri. 

Art. 20. Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile terenuri, proprietate 

publică şi privată a UAT - Județul Alba, aflate în administrarea Serviciului Public Judeţean 

Salvamont-Salvaspeo Alba, reevaluate la data de 31 octombrie 2019, conform anexei nr. 20 - 

parte integrată a prezentei hotărâri. 

Art. 21. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei de dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 22. 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: Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Directiei Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, 

Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, Direcției Publice de Evidență a Persoanelor Alba, 

Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, Direcției Județene de Dezinsecție și Ecologizare 

Mediu Alba, Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, 

Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia, 

Direcției de Sănătate Publică Alba, Serviciului Județean de Ambulanță Alba, Societății 

Comerciale APA CTTA SA Alba, Parcului Industrial Cugir, Serviciului Public Judeţean 

Salvamont Salvaspeo Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei de dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba. 

 

                      Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,   p. SECRETAR GENERAL                    

            Ion DUMITREL                   Director executiv, 

                                                         Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 46 

Alba Iulia, 28 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 și 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 și 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 și completările ulterioare:  

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, , cu modificările și completările ulterioare 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 



JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr.5178 /28 februarie 2020 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

al proiectului de hotărâre privind însuşirea rezultatului reevaluării bunurilor,  

proprietate publică şi privată a UAT - Judeţul Alba, la data de 31 octombrie 2019  

şi a unui bun proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, concesionat către  

SC APA CTTA SA Alba, la data de 31 decembrie 2019 

 

 

 

 

I. Expunere de motive 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează însuşirea rezultatului reevaluării tuturor 

bunurilor imobile, proprietate publică sau privată a Judeţului Alba. 

Ultima reevaluare a bunurilor proprietate publica si privata a Județului Alba, aflate in 

administrarea Consiliului Judetean Alba, a insituțiilor subordonate acestuia sau altor insituții 

publice de interes județean fiind efectuată în octombrie 2016, s-a impus demararea unei noi 

proceduri de reevaluare.  

Astfel, în ultimul trimestru  al anului 2019, a avut loc procedura de reevaluare a a 

activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul Consiliului 

Județean Alba, conform prevederilor legale. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 
Prin acțiunea de reevaluare a activelor fixe corporale existente în patrimoniul 

instituțiilor publice se realizează actualizarea valorii elementelor patrimoniale respective, cu 

scopul determinării valorii juste a acestora, ținându-se seama de inflație, utilitatea bunului și 

starea acestuia, cel putin o data la 3 ani.  

Conform procesului verbal de reevaluare întocmit și prezentat compartimentului 

financiar contabil, s-au reevaluat: 

 activele fixe corporale aflate in patrimoniul Judetului Alba: terenuri si amenajări 

la terenuri, construcții; 

 activele fixe corporale date în concesiune, cu chirie, folosință gratuită persoanelor 

juridice fără scop patrimonial, precum si cele date în administrare; 

 activele fixe corporale la care s-au efectuat investitii (modernizări, reparații 

cpaitale, reabilitări, consolidări) care au majorat valoarea de înregistrare în 

contabilitate a acestora, indiferent de sursa de finanțare a invetițiilor. 

Reevaluarea s-a efectuat prin aplicarea indicilor de pret accesați de pe site-ul Institutului 

Național de Statistică, corespunzatori perioadelor cand acestea au intrat in patrimoniu sau au fost 

reevaluate si cand au fost efectuate investitiile. Nu s-au reevaluat activele fixe care au intrat in 

patrimoniul insitutiei în cursul anului 2019. Diferențele din reevaluare aferente activelor fixe 

corporale s-au stabilit ca diferenta între valoarea de inregistrare în contabilitate actualizată 

(reevaluată) si valoarea înregistrată în contabilitate. Instituţiile subordonate şi-au reevaluat 

bunurile aflate în administrare, prin metoda indicilor de pret accesați de pe site-ul Institutului 

Național de Statistică sau prin reevaluarea efectuată de evaluatori autorizaţi. 

 

III. Reglementări anterioare 

 

 IV. Baza legală 

 -  art. 191 alin. 1 lit. a, lit. c şi lit. f, art. 300 alin. 1 lit. j din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

- O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 

instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 



- H.G. 909/1997 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în 

contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 

administrativ-teritoriale; 

- Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale 

aflate în patrimonial instituțiilor publice aprobate prin Ordinul ministrului economiei și 

finanțelor nr. 3471/2008, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 2861/2009 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor 

privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii; 

- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, cu modificările și completările ulterioare;  

 

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

Uniunii Europene 

 Nu este cazul 

 

 VI. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

 

VII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Nu este cazul 

 

VIII. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, cu modificările și completările ulterioare;  

 - adresele instituţiilor subordonate care şi-au reevaluat valoarea bunurilor imobile 

clădiri sau terenuri, proprietate publică sau privată, prin metoda indicilor statistici sau prin 

evaluarea de către evaluatori autorizaţi. 

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

Codul administrativ, cu modificările și 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. 46 din 28  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 modificările și 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           

Nr. 5180 /28 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, , cu modificările și completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 

specialitate,  

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind însuşirea rezultatului reevaluării bunurilor, proprietate publică şi privată a UAT -

Judeţul Alba, la data de 31 octombrie 2019 şi a unui bun proprietate publică a UAT -

Judeţul Alba, concesionat către SC APA CTTA SA Alba, la data de 31 decembrie 2019 

 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 3 martie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 20 martie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 46/28 februarie 2020 şi are ataşate 

următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 5178 din 28 februarie 2020   privind 

însuşirea rezultatului reevaluării bunurilor, proprietate publică şi privată a Judeţului Alba, la data 

de 31 octombrie 2019 şi a unui bun proprietate publică a Judeţului Alba, concesionat către SC 

APA CTTA SA Alba, la data de 31 decembrie 2019; 

- procesul verbal nr. 27885/16.12.2019 privind reevaluarea activelor fixe corporale de 

natura construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniul Consiliului Judeţean Alba; 

- raportul de reevaluare „Traversare Pod peste Râul Mureş”, înregistrat la Consiliul 

Judeţean Alba sub nr. 26614/03.12.2019. 

 

 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

p.  SECRETARUL  GENERAL JUDEŢULUI ALBA 

Director executiv, 

Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Serviciul administrarea domeniului public și privat, informatică 

Nr. 5426 din 3 martie 2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind însuşirea rezultatului reevaluării bunurilor,  

proprietate publică şi privată a UAT - Judeţul Alba, la data de 31 octombrie 2019 şi a unui 

bun proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, concesionat către  

SC APA CTTA SA Alba, la data de 31 decembrie 2019 

 

 

Conform prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările și completările 

ulterioare, ale Ordonanţei  Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea 

activelor fixe aflate în patrimonial instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului economiei si 

finantelor nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor privind reevaluarea și amortizarea 

activelor fixe afate în patrimonial instituțiilor publice, cu modificările și completările 

ulterioare, se impune actualizarea valorii contabile pentru imobilele construcţii şi terenuri 

aflate în patrimoniul judeţului Alba. 

În conformitate cu art. 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea 

şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, modificată și 

completată, activele fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în 

patrimoniul instituţiilor publice vor fi reevaluate cel puţin o dată la 3 ani. 

Prin acțiunea de reevaluare a activelor fixe corporale existente în patrimoniul 

instituțiilor publice se realizează actualizarea valorii elementelor patrimoniale respective, cu 

scopul determinării valorii juste a acestora, ținându-se seama de inflație, utilitatea bunului și 

starea acestuia, de o comisie numita de conducatorul institutiei publice. (art.1 Norme 

metodologice, Ordinul 3471/2008). 

Reevaluare a activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în 

patrimoniul Consiliului Județean Alba s-a făcut conform prevederilor art. 11 alin. 2 din 

Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimonial 

institutiilor publice, respectiv art. 5-9 din normele metodologice mentionate. 

Ultima reevaluare a activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor 

aflate în patrimoniul Consiliului Județean Alba fiind efectuată în 2016, s-a impus demararea 

unei noi proceduri. Astfel, în perioada 18 noiembrie – 16 decembrie 2019, a avut loc 

procedura de reevaluare a activelor fixe corporale, conform prevederilor legale, de catre 

comisia de reevaluare a Consiliului Judetean Alba, constituita prin Decizia Presedintelui nr. 

551/24 octombrie 2019. 

Conform procesului verbal de reevaluare nr. 27885/16.12.2019, întocmit și prezentat 

compartimentului financiar contabil, s-au reevaluat: 

 activele fixe corporale aflate in patrimoniul UAT- Judetul Alba şi administrarea 

Consiliului Judeţean Alba; 

 activele fixe corporale date în concesiune, cu chirie, în folosință gratuită ( după 

caz) instituţiilor publice ( altele decât cele aflate în subordinea UAT-Judeţul 

Alba), societăţilor comerciale sau persoanelor juridice fără scop patrimonial; 

 activele fixe corporale ( costrucţii şi amenajări la terenuri) la care s-au efectuat 

lucrări de investitii (modernizări, reparații capitale, reabilitări, consolidări) care au 

majorat valoarea de înregistrare în contabilitate a acestora, indiferent de sursa de 

finanțare a invetițiilor. 

Reevaluarea s-a efectuat separat pentru valoarea de inregistrare la data intrarii in 

patrimoniu sau data ultimei reevaluari si separat pentru valoarea investitiei, prin aplicarea 

indicilor preturilor de consum accesați de pe site-ul Institutului Național de Statistică, 

corespunzatori perioadelor cand acestea au intrat in patrimoniu sau au fost reevaluate si cand 



au fost efectuate investitiile. Valoarea actualizata a activelor fixe corporale modernizate s-a 

determinat prin insumarea valorilor actualizate ale valorii de inregistrare in contabilitate cu 

valoarea actualizata a investitiilor. 

 Nu s-au reevaluat: 

 activele fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor care au intrat în 

patrimoniul Judeţului Alba în cursul anului 2019 şi au fost înregistrate la costul de 

achiziţie, de producţie sau la valoarea justă, după caz; 

 activele fixe corporale de natura construcţiilor care la data reevaluării au durata 

normala de functionare expirata; 

 activele fixe corporale aflate in stare de conservare; 

 activele fixe corporale de natura construcţiilor pentru care s-au intocmit 

documentele, dar nu s-au obtinut aprobările legale de scoatere din funcțiune și 

care nu au fost demontate, demolate sau dezmembrate; 

 activele fixe corporale de natura construcţiilor in curs de executie. 

Activele fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor cuprinse în domeniul public 

al Judeţului Alba şi date în administrare instituţiilor publice aflate în subordinea UAT- Judeţul 

Alba, au fost reevaluate de către aceste instituţii conform prevederilor art. 300 alin. 1 lit. jdin 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul adminsitrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Diferențele din reevaluare aferente activelor fixe corporale s-au stabilit ca diferenta 

între valoarea de inregistrare în contabilitate actualizată (reevaluată) si valoarea înregistrată în 

contabilitate. 

Astfel, valoarea de inventar a bunurilor imobile constructii, proprietate publica a 

Judetului Alba, inregistrate in contabiliatatea Consiliului Judetean Alba, s-a modificat de la 

21.995.621,75 lei la 24.330.957,96 lei, in urma reevaluarii de la 31.10.2019, rezultand 

diferente de inregistrat in contabilitate in suma de + 2.335.336,21 lei.  

Astfel, valoarea de inventar a bunurilor imobile terenuri, proprietate publica a 

Judetului Alba, inregistrate in contabiliatatea Consiliului Judetean Alba, s-a modificat de la 

8.994.948,65 lei la 9.884.970,27 lei, in urma reevaluarii de la 31.10.2019, rezultand diferente 

de inregistrat in contabilitate in suma de +890.021,62 lei.  

Valoarea drumurilor judetene al Judetului Alba si-au modificat valoarea de la 

336.376.150,89 la 372.098.387,93 lei. 

Valoarea bunurilor imobile construcţii, proprietate publică a Judetului Alba, 

concesionate operatorului regional Societatea Comerciala Apa CTTA SA, s-a modificat de la 

102.244.354,92 lei la 112.944. 632,12 lei, iar bunurile imobile terenuri, proprietate publica a 

Judetului Alba concesionate operatorului regional Societatea Comerciala Apa CTTA SA, s-a 

modificat de la 1.600.176,89 lei la 1.765.799,01 lei. 

Valoarea bunurile imobile, constructii, proprietate privată a Judetului Alba, s-a 

modificat de la 6.544.029,55 lei la 7.139.447,70 lei. Terenurile Judetului Alba, proprietate 

privată a Judetului Alba s-a modificat de la 7.931.434,47 lei la 8.773.753,08 lei. 

S-au reevaluat si bunurile proprietate publica sau privata a Judetului Alba si date in 

administrare institutiilor subordonate Consiliului Judetean Alba sau altor institutii publice, la 

următorile valori de înregistrare în contabilitate: 

 Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia – 76.004.011,88 lei (proprietate publica) 

 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba – 48.284.892,00 lei  

(proprietate publica)  

 Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia – 4.490.404,78 lei (proprietate publica) 

 Muzeul Național al Unirii Alba Iulia – 31.749.494,20 lei (proprietate publica) 

 Direcția Publica de Evidență a Persoanelor Alba – 1.630.113,43 lei (proprietate 

publica) 

 Biblioteca Județeana Lucian Blaga Alba-2.219.312,43 lei (proprietate publica) 

 Direcția Județeana de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Alba – 725.867,85 lei 

(proprietate publica) 

 Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud – 7.415.926,00 lei (proprietate publica) 

 Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia – 1.357.678,84 lei (proprietate publica) 

 Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia – 3.784.972,17 lei (proprietate 

publica) 

 Direcția de Sănătate Publică Alba – 97.212,38 lei  (proprietate publica) 



 Serviciul Județean de Ambulanță Alba – 4.428.106,92 lei (proprietate publica) 

 Centrul de Cultura Augustin Bena – 4.907.193,73 lei ( public şi privat) 

 Imobil concesionat Apa CTTA SA, domeniu public, “TRAVERSARE POD RÂU 

MURES+TEREN AFERENT CONSTRUCTIE” – 1.819.261,00 lei 

 Terenuri Parcul Insutrial Cugir, str. Victoriei nr. 8 A – 2.940.600 ,00 lei ( proprietate 

private a Judetului Alba) 

 Bunuri imbile proprietate publică si privată, aflate in administrarea Serviciului Public 

Judeţean Salvamont Salvaspeo Alba – 2.857.141,09. 

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. 

c şi  lit. d,  art. 182 alin.(1) si alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), din Ordonanţa de Urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în urma 

reevaluării bunurilor proprietate publică şi privată a Judeţului Alba, construcţii şi terenuri, 

propun aprobarea însuşirii rezultatului reevaluării bunurilor, proprietate publică şi privată a 

Judeţului Alba, la data de 31 octombrie 2019 şi a unui bun proprietate publică a Judeţului Alba, 

concesionat către SC APA CTTA SA Alba, la data de 31 decembrie 2019. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Andreea Maria Babin 

  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

  PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de cooperare între UAT - Județul Alba  

prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba,  

în vederea reprezentării Judeţului Alba la schimbul de bune practici în  

domeniul învăţământului profesional şi tehnic la Lyon, Franţa în perioada 4-8 mai 2020 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna martie 2020; 

  Luând în dezbatere:  

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii 

Protocolului de cooperare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea reprezentării Judeţului Alba la schimbul de bune 

practici în domeniul învăţământului profesional şi tehnic la Lyon, Franţa în perioada 4-8 mai 

2020; 

 - solicitarea  Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, înregistrată la registratura Consiliului 

Judeţean Alba cu nr. 1875 din 23 ianuarie 2020;  

Ținând cont de Strategia Judeţului Alba în domeniul educaţiei şi formării profesionale 

VET în perioada 2018-2023 aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 298 din 27 

noiembrie 2018; 

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, cu completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 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, cu completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă încheierea Protocolului de cooperare între UAT - Județul Alba prin 

Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea reprezentării 

Judeţului Alba la schimbul de bune practici în domeniul învăţământului profesional şi tehnic 

la Lyon, Franţa, în perioada 4-8 mai 2020,  conform anexei - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 2. Se alocă suma de 20.000 lei din bugetul local al Județului Alba pe anul 2020, 

pentru desfășurarea activităților privind reprezentarea Judeţului Alba la schimbul de bune 

practici în domeniul învăţământului profesional şi tehnic la Lyon, Franţa . 

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 

Şcolar Judeţean Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea 

patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba.        

                                                    Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,                           p. SECRETAR GENERAL, 

                             Ion DUMITREL                                    Director executiv, 

                                                                                                                    Liliana NEGRUȚ 

 

Înregistrat cu nr. 47 

Alba Iulia, 3 martie 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. 47/3martie 2020    

 

ROMÂNIA              ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA             JUDEȚUL ALBA       

Consiliul Judeţean Alba                  Inspectoratul Școlar Județean Alba 

Nr. ______din________           Nr. ______din_______ 

 

PROTOCOL DE COOPERARE 

 

 PREAMBUL 

 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, cu 

modificările și completările ulterioare, în domeniul învățământului preuniversitar. 

 Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, își propune să susțină promovarea 

învăţământului profesional şi tehnic, precum şi promovarea Judeţului Alba la nivel european, 

prin participarea a 17 cadre didactice de la unităţile şcolare din judeţul Alba la schimbul de bune 

practici în domeniul învăţământului profesional şi tehnic în Lyon, Franţa. 

Strategia Judeţului Alba în domeniul educaţiei şi formării profesionale VET în perioada 

2018-2023, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 298 din 27 noiembrie 2018; 

 În temeiul Ordinului 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, precum şi în temeiul atribuțiilor 

prevăzute de art. 173 alin. 1 lit. e şi art. 173 alin. 7 alin. 7 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

PĂRȚILE 

1. 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. Stelian Cornel 

SANDU, în calitate de Inspector Școlar General, pe de altă parte,  

convin următoarele: 

 ARTICOLUL 1 -  OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COOPERARE 

(1) Obiectul Protocolului de cooperare îl constituie susţinerea promovării învăţământului 

profesional şi tehnic, precum şi promovarea Judeţului Alba la nivel european, prin participarea a 

17 cadre didactice de la unităţile şcolare din judeţul Alba, din localităţile Săsciori, Ciumbrud, 

Cîmpeni, Blaj, Alba Iulia, Aiud şi Jidvei, la activităţi comune cu cadre didactice din Lyon, 

Franţa. Activităţile comune vor conduce la dezvoltarea mobilităţii, îmbunătățirea competențelor 

profesorilor implicați în proiectul de parteneriat, în vederea consilierii și orientării în carieră a 

elevilor și a promovării învăţământului profesional şi tehnic, dezvoltarea de noi metode didactice 

de predare prin participarea acestora la activități de formare, de tip ,,job shadowing,,, de tip 

workshop și schimb de bune practici. Activităţile se vor desfăşura în perioada 4–8 mai 2020, la 

Lyon, Franţa. 

(2) Prezentul protocol de cooperare stabileşte cadrul de promovare a unor interese 

comune între parteneri în vederea îndeplinirii scopurilor prezentului protocol. Activităţile și 

contribuția fiecărei părți sunt definite în prezentul protocol de cooperare. 

 ARTICOLUL 2 -  SCOPUL PROTOCOLULUI DE COOPERARE 

Prezentul protocol de cooperare are ca scopuri: 

  îmbunătățirea competențelor profesorilor implicați în vederea consilierii și orientării în 

carieră a elevilor și a promovării învăţământului profesional şi tehnic, competențe se vor 

concretiza în diseminarea la nivelul unităților de învățământ și în rândul comunității locale a 

cunoștințelor dobândite, elaborarea de strategii de consiliere și orientare în carieră, demarate 

ulterior, pilotate în fiecare școală; 



  dezvoltarea de noi metode didactice de predare  prin participarea acestora la activități de 

formare, de tip job shadow / shadowing, de tip workshop și schimb de bune practici; 

  creșterea motivației elevilor pentru orientarea către învăţământul profesional şi tehnic, 

printr-o cunoaștere activă a specificului meseriilor și printr-o informare completă privind traseul 

școlar și profesional. 

 ARTICOLUL 3 -  DURATA PROTOCOLULUI DE COOPERARE 

 Prezentul protocol intră în vigoare la data aprobării acestuia prin hotărâre a Consiliului 

Județean Alba și expiră la data de 31 mai 2020. 

 ARTICOLUL 4 - SURSA FONDURILOR 

Suma maximă prevăzută pentru promovarea învăţământului profesional şi tehnic, precum 

şi promovarea Judeţului Alba la nivel european, prin participarea a 17 cadre didactice de la 

unităţile şcolare din judeţul Alba la schimbul de bune practici în domeniul învăţământului 

profesional şi tehnic în Lyon, Franţa, este de 20.000 lei. 

 Fondurile necesare finanțării acestei activităţii provin din bugetul local al Județului Alba, 

pentru anul 2020, prin aprobarea Consiliului Județean Alba.  

 ARTICOLUL 5 - OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

     (1) Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba,  

  suportă, în limita bugetului alocat, cheltuielile legate de deplasarea grupului format 

din 17 cadre didactice din judeţul Alba la schimbul de bune practici în domeniul învăţământului 

profesional şi tehnic la Lyon, Franţa; 

 asigură, prin responsabilul de proiect, sprijinul de specialitate în derularea activităţii. 

Persoana responsabilă de derularea activităţilor din cadrul proiectului ce face obiectul 

prezentului protocol este doamna Sorina Oprean - consilier superior în cadrul Direcției 

gestionarea patrimoniului – Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii interinstituţionale. 

 (2) Inspectoratul Şcolar Județean Alba,  

 Inspectoratului Școlar Județean Alba, îi revine întreaga responsabilitate cu privire la 

organizarea şi desfăşurarea acţiunilor legate de deplasarea grupului format din 17 cadre didactice 

de la unităţile şcolare din judeţul Alba la schimbul de bune practici în domeniul învăţământului 

profesional şi tehnic la Lyon, Franţa; 

  promovează imaginea Judeţului Alba, prin folosirea Logo-ului turistic al judeţului 

Alba (care vă va fi pus la dispoziţie în format vectorial); 

 elaborează un raport de activitate după finalizarea activităţii, referitoare la data și locul 

desfășurării, număr de participanți, rezultate etc.; 

 asigură diseminarea activităţilor şi a rezultatelor acestora în rețeaua școlară a Județului 

Alba  și promovarea în mass media și pe site-ul propriu; 

Persoana responsabilă de derularea acţiunilor din cadrul activităţii ce face obiectul 

prezentului protocol este doamna profesor Corina Popoviciu, inspector şcolar monitorizarea 

programelor privind accesul la educație. 

 ARTICOLUL 6 - CONFLICTUL DE INTERESE 

Părţile se obligă să ia toate măsurile necesare evitării oricărui conflict de interese şi vor 

informa partenerul imediat, despre orice situaţie care conduce sau poate conduce la apariţia unui 

asemenea conflict de interese. 

ARTICOLUL 7 - AMENDAREA PROTOCOLULUI DE COOPERARE 

(1) Orice modificare a Protocolului de 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 5 zile înainte de data la care se doreşte intrarea în vigoare a amendamentului. 

(2) Orice modificare a reglementărilor legale cu privire la desfăşurarea acestei activităţi 

va fi adusă la cunoştinţa partenerului şi va conduce la aducerea în acord a anexei la prezentul 

protocol de  cooperare. 

(3) Orice modificare a protocolului de cooperare se va supune aprobării Consiliului 

Județean Alba și va intra în vigoare la data semnării amendamentului, ulterioare aprobării lui 

prin hotărâre. 

ARTICOLUL 8 - RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 

(1) Prezentul protocol de cooperare 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. 

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

dintre părți, dă dreptul celeilalte părți să ceară rezilierea protocolului de cooperare, printr-o 

notificare scrisă adresată părții în culpă, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data 

constatării nerespectării clauzelor protocolului de cooperare.  

(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 cooperare 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. Stelian 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,  

    Sorina Oprean 

    

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 5533./3  martie 2020 

 

REFERAT DE APROBARE  

a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii  

Protocolului de cooperare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea reprezentării Judeţului Alba la schimbul de 

bune practici în domeniul învăţământului profesional şi tehnic la Lyon, Franţa 

 

I. Expunere de motive 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea încheierii Protocolului de 

cooperare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Alba, în vederea reprezentării Judeţului Alba la schimbul de bune practici în domeniul 

învăţământului profesional şi tehnic la Lyon, Franţa , în perioada 4-8 mai 2020. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 298 din 27 noiembrie 2018 a fost aprobată 

Strategia Judeţului Alba în domeniul educaţiei şi formării profesionale VET în perioada 2018-

2023, Strategie având ca obiectiv principal asigurarea unei forţe de muncă calificate în domeniul 

tehnologic, adaptată cerinţelor angajatorilor din judeţul Alba prin asigurarea unor relaţii 

funcţionale între actorii relevanţi de pe piaţa muncii şi din domeniul educaţiei şi formării 

profesionale. 

 

 II. Descrierea situaţiei actuale 

 

Prin adresa nr. 1875/23 ianuarie 2020 a Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1875 din 23 ianuarie 2020, se solicită  susţinerea 

financiară  în vederea reprezentării Judeţului Alba la schimbul de bune practici în domeniul 

învăţământului profesional şi tehnic la Lyon, Franţa. 

În contextul reticenței în rândul tinerilor și al familiilor lor în a se orienta spre 

învățământul tehnic și profesional, dual, acesta fiind cotat de către elevii și părinții acestora, fără 

viitor și nemotivant, în contextul funcționării liceelor tehnice și profesionale cu elevi puțini, cu 

nivel scăzut de motivație pentru școală, cu rezultate modeste sau slabe, Consiliul Județean Alba 

împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Alba, în implementarea măsurilor aferente strategiei 

comune privind dezvoltarea învățământului profesional/dual la nivelul județului Alba susțin 

creșterea atractivităţii  învăţământului profesional şi tehnic pentru elevii și părinții acestora, în 

scopul creșterii forței de muncă la nivelul județului şi a personalului calificat pe piața muncii. 

În Planul de acţiune din cadrul Strategiei Judeţului Alba în domeniul educaţiei şi formării 

profesionale VET în perioada 2018-2023 o importantă direcţie de acţiune precum și  obiectivul  

afferent acesteia este: ,,D1. Asigurarea unor relaţii funcţionale între companii, unități de 

învățământ tehnologic, autorităţi publice locale, instituţii, organizaţii care sprijină formarea 

profesională iniţială şi continuă VET , O2. Facilitarea cooperării agenţilor economici cu unităţile 

de învăţământ tehnologic,,. În acest sens este necesară încheierea unui Protocol de cooperare 

care să asigure cadrul legal prin care Consiliul Judeţean Alba va contribui financiar, la 

organizarea deplasării grupului format din 17 cadre didactice de la unităţile şcolare din judeţul 

Alba, din localităţile Săsciori, Ciumbrud, Cîmpeni, Blaj, Alba Iulia, Aiud şi Jidvei, la activităţi 

comune cu cadre didactice din Lyon, Franţa, în perioada 4-8 mai 2020. 

 Scopul acestui protocol este de a conduce la  îmbunătățirea competențelor profesorilor 

implicați în vederea consilierii și orientării în carieră a elevilor și a promovării învăţământului 

profesional şi tehnic, competențe se vor concretiza în diseminarea la nivelul unităților de 

învățământ și în rândul comunității locale a cunoștințelor dobândite, elaborarea de strategii de 

consiliere și orientare în carieră, demarate ulterior, pilotate în fiecare școală  De asemenea se 

urmărește dezvoltarea de noi metode didactice de predare prin participarea acestora la activități 

de formare, de tip ,, job shadowing,,  de tip workshop și schimb de bune practici. Activităţile se 

vor desfăşura în perioada 4–8 mai 2020, la Lyon, Franţa. 



  

III. Reglementări anterioare 

Nu există hotărâri anterioare care formează obiectul prezentului proiect de hotărâre. 

 

 IV. Baza legală 

- art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 7 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

administrative, cu modificările și completările ulterioare; 

-  Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 298 din 27 noiembrie 2018 a fost aprobată 

Strategia Judeţului Alba în domeniul educaţiei şi formării profesionale VET în perioada 2018-

2023; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 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 

Alocarea sumei de 20.000 lei din bugetul local al Județului Alba, pe anul 2020, pentru 

desfășurarea activităților privind reprezentarea Judeţului Alba la schimbul de bune practici în 

domeniul învăţământului profesional şi tehnic la Lyon, Franţa în perioada 4 - 8 mai 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 

 

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

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă extraordinară 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 modificările și completările ulterioare  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, cu modificările și 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, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 47 din  3 martie 2020. 

 

 

PREŞEDINTE,     

ION DUMITREL                                 

 

 

 



ROMÂNIA             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 5534/ 3 martie 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, cu modificările și completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 

specialitate, la 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de cooperare între UAT - Județul Alba  

prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba,  

în vederea reprezentării Judeţului Alba la schimbul de bune practici în domeniul 

învăţământului profesional şi tehnic la Lyon, Franţa în perioada 4-8 mai 2020 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al Judeţului Alba 

până în data de 3 martie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 20 martie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 47 / 3 martie 2020 şi are ataşate următoarele 

documente: 

- referatul de aprobare nr. 553 din 3 martie 2020 a proiectului de hotărâre privind 

aprobarea încheierii Protocolului de cooperare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean 

Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea reprezentării Judeţului Alba la schimbul 

de bune practici în domeniul învăţământului profesional şi tehnic la Lyon, Franţa, în perioada 

4-8 mai 2020; 

 -  solicitarea  Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, înregistrată la registratura Consiliului 

Judeţean Alba cu nr. 1875 din 23 ianuarie 2020. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

p. SECRETAR GENERAL 

Director executiv, 

Liliana Negruț 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

Direcţia gestionarea patrimoniului  

Direcția dezvoltare si bugete  

Nr. 5535  / 3 martie 2020 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de cooperare între  

UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba,  

în vederea reprezentării Judeţului Alba la schimbul de bune practici în domeniul 

învăţământului profesional şi tehnic la Lyon, Franţa, în perioada 4-8 mai 2020 

 

 

Educaţia şi formarea profesională trebuie să fie o prioritate a guvernării pentru orice 

naţiune preocupată de prezentul şi viitorul ei. Creşterea economică inteligentă este realizabilă 

prin investiţii majore în educaţie, cercetare şi inovare sustenabilă, fiind necesară orientarea spre o 

creştere economică incluzivă, cu accent pe crearea de locuri de muncă şi reducerea sărăciei. 

Reformele în domeniul educaţiei şi formării profesionale în România (în sensul reducerii 

rolului ministerelor economice în formarea profesională, renunţarea la şcoala profesională, 

modificări succesive ale legii educaţiei) au cauzat o deteriorare treptată a nivelului de calificare a 

resursei umane pregătite de învăţământul profesional, degradarea imaginii sociale a şcolii 

profesionale, ajungându-se la situaţia în care un parcurs de formare în şcoala profesională să fie 

considerat de elevi şi părinţi mai degrabă o ultimă soluţie decât o alegere. Revenirea la şcoala 

profesională de trei ani şi dezvoltarea învăţământului dual din ultimii ani au reafirmat importanţa 

pregătirii practice în tranziția de la școală la viața activă şi necesitatea implicării active şi a 

colaborării reprezentanților sistemului de educație și ai pieței muncii în formarea tinerei 

generaţii. 

Realizarea Strategiei judeţului Alba în domeniul educaţiei şi formării profesionale VET 

în perioada 2018-2023, al cărei obiectiv principal este asigurarea unei forţe de muncă calificate 

în domeniul tehnologic, adaptată cerinţelor angajatorilor din judeţul Alba prin asigurarea unor 

relaţii funcţionale între actorii relevanţi de pe piaţa muncii şi din domeniul educaţiei şi formării 

profesionalea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 298 din 27 noiembrie 2018, 

a fost un demers realizat în parteneriat cu reprezentanţi ai mediului de afaceri, instituţiilor 

responsabile pentru formarea profesională iniţială şi continuă, autorităţi publice locale şi 

reprezentanţi ai sectorului non-guvernamental. Intenţia a fost ca acest proces de evaluare a 

domeniului educaţiei şi formării profesionale în domeniul tehnologic să continue cu acţiuni 

concrete, stabilite de comun acord în grupuri de lucru la care să participe toţi actorii implicaţi în 

acest domeniu. 

Prin intermediul strategiei s-au identificat măsurile concrete de acţiune care să vină în 

sprijinul unei formări profesionale de calitate în domeniul tehnic, în judeţul Alba, adaptată 

nevoilor mediului de afaceri, implicând în acest demers actori activi ai pieţei muncii, astfel încât 

relaţiile între ei să devină funcţionale şi să aducă rezultate. Identificarea problemelor a fost 

urmată de elaborarea unor propuneri alternative de rezolvare, respectiv de formulare a direcţiilor 

de acţiune, a obiectivelor şi activităţilor pentru perioada 2018-2023.     

Rolul asumat de Consiliul Judeţean Alba în elaborarea şi implementarea acestei Strategii 

este de a reuni şi corela perspectivele tuturor actorilor implicaţi la nivel judeţean şi de a structura 

o planificare realistă şi asumată a intervenţiilor ce vor avea loc în perioada următoare la nivel 

judeţean în domeniul educaţiei.   

În urma unei analize efectuate  în acest domeniu au fost identificate urmatoarele puncte 

slabe: orientarea școlară și  profesională deficitară a elevilor, motivația scăzută a elevilor și 

părinților de a se orienta către învăţământul profesional şi tehnic, precum şi comunicarea 

inconsecventă cu mediul de afaceri. Totodată, au fost identificate şi următoarele amenințări: lipsa 

programelor și proiectelor care vizează implicarea elevilor în activități ce le scot în evidență 

aptitdinile și abilitățile, lipsa programelor educaționale și de orientare profesională care implică 

elevii și familiile acestora, şi lipsa unei strategii de comunicare cu mediul de afaceri. 



Reconsiderarea activității școlilor din perspectiva nevoilor individuale ale elevilor, prin 

consolidarea procesului de orientare școlară începând de la nivel gimnazial, cu prioritate către 

către învăţământul profesional şi tehnic, reprezintă o nevoie care va fi abordată continuu, o 

nevoie transnațională, iar consilierea și orientarea în carieră a elevilor este abordată în contextul 

dezvoltării strategiei de colaborare școala – familie - instituții publice locale - mediu de afaceri 

printr-o abordare interactiva și concretă a formării, consilierii si orientarii profesionale, adaptată 

noului context socio-economic.  

În Planul de acţiune din cadrul Strategiei Judeţului Alba în domeniul educaţiei şi formării 

profesionale VET în perioada 2018-2023 o importantă direcţie de acţiune precum și  obiectivul  

afferent acesteia este: ,,D1. Asigurarea unor relaţii funcţionale între companii, unități de 

învățământ tehnologic, autorităţi publice locale, instituţii, organizaţii care sprijină formarea 

profesională iniţială şi continuă VET , O2. Facilitarea cooperării agenţilor economici cu unităţile 

de învăţământ tehnologic,,. 

Ca urmare a experienţei existente în colaborarea cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, 

acumulată pe parcursul anilor, s-a constatat necesitatea promovării învăţământului profesional şi 

tehnic, prin susţinerea reprezentării Judeţului Alba de către grupul format din 17 cadre didactice 

de la unităţile şcolare din judeţul Alba, din localităţile Săsciori, Ciumbrud, Cîmpeni, Blaj, Alba 

Iulia, Aiud şi Jidvei, la activităţi comune cu cadre didactice din Lyon, Franţa, în perioada 4-8 

mai 2020.  

 Scopurile urmărite prin încheierea acestui protocol sunt: 

  îmbunătățirea competențelor profesorilor implicați în vederea consilierii și orientării în 

carieră a elevilor și a promovării învăţământului profesional şi tehnic, competențe se vor 

concretiza în diseminarea la nivelul unităților de învățământ și în rândul comunității locale a 

cunoștințelor dobândite, elaborarea de strategii de consiliere și orientare în carieră, demarate 

ulterior, pilotate în fiecare școală; 

  dezvoltarea de noi metode didactice de predare  prin participarea acestora la activități de 

formare, de tip job shadow / shadowing, de tip workshop și schimb de bune practici; 

  creșterea motivației elevilor pentru orientarea către învăţământul profesional şi tehnic, 

printr-o cunoaștere activă a specificului meseriilor și printr-o informare completă privind traseul 

școlar și profesional. 

Astfel, pentru îndeplinirea obiectivului strategiei, schimbul de bune practici care se va 

derula între partenerii din cele două tari, in contextul colaborării școală - mediu de afaceri - 

autorități locale, se va materializa în rezultatele proiectului prin aplicarea abilităților și 

cunostințelor dobândite de profesori astfel încât unitățile de învățământ să ofere un cadru 

motivațional semnificativ pentru elevi, prin exemple de bună practică, încă din primii ani de 

școală, printr-o consiliere corectă, bazată pe experiență și profesionalism prin transfer de bune 

practici intre regiunile aflate in diferite stadii de dezvoltare socio-economică și educațională în 

ceea ce privește abordarea învăţământului profesional şi tehnic. 

 

Având în vedere prevederile art. 173 alin 1 lit. e din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 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 cooperare cu 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea reprezentării Judeţului Alba la schimbul de bune 

practici în domeniul învăţământului profesional şi tehnic la Lyon, Franţa în perioada 4-8 mai 

2020 şi alocarea din bugetul local al Județului Alba, pe anul 2020, a sumei de 20.000 lei pentru 

finanţarea acestor activități, conform Anexei la prezentul proiect de hotărâre. 

 Cooperarea 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 cu modificările și completările ulterioare, prin proiectul de hotărâre inițiat de 

președintele Consiliului Județean Alba va fi încheiat un Protocol de cooperare cu Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Alba, în vederea reprezentării Judeţului Alba la schimbul de bune practici în 

domeniul învăţământului profesional şi tehnic la Lyon, Franţa în perioada 4-8 mai 2020. 

 

      Director executiv,                                                                      Director executiv, 

                     Ioan BODEA                                                                      Marian Florin AITAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Sorina Oprean 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la  acordarea unui mandat special,  reprezentantului Judeţului Alba în  

Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna martie 2020; 

Luând în dezbatere: 

           - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la  acordarea unui mandat 

special reprezentatului Adunării Generale a Acționarilor la Societatea „Drumuri și Poduri Locale 

Alba” SA; 

- adresa nr. 1132/2 martie 2020 a Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA privind 

acordarea unui mandat special reprezentatului Adunării Generale a Acționarilor la Societatea 

„Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 

5357/3 martie 2020; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 309/19 

octombrie 2017 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA şi aprobarea mandatului acestuia; 

Având în vedere prevederile:  

-  art. 173 alin. 2 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, 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 cu completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se acordă mandat special doamnei Paraschiva HORVAT în calitate de  

reprezentant al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi 

Poduri Locale Alba” SA pentru aprobarea prelungirii pentru o perioadă de 1 an, a împrumutului 

bancar, în limita plafonului de 1.600.000 lei şi aprobarea garanţiilor propuse. 

Art. 2. Se acordă mandat special doamnei Paraschiva HORVAT în calitate de  

reprezentant al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi 

Poduri Locale Alba” SA pentru aprobarea contractării unui leasing financiar a cărui valoare   

estimată fără TVA este de 137.500 lei,  pentru o perioadă de 60 de luni, în vederea achiziționării 

a 3 autovehicule. 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se  încredinţează  reprezentantul 

Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale 

Alba” SA, doamna Paraschiva HORVAT. 

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, Societății 

„Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, doamnei Paraschiva HORVAT, Direcției juridică și 

administraţie publică, Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba.                                                                        

                                                                                                               Avizat pentru legalitate 

VICEPREŞEDINTE,                               p.SECRETAR GENERAL, 

Marius Nicolae HAȚEGAN                                              Director executiv, 

                                                                                           Liliana NEGRUȚ 

 

Înregistrat cu nr. 48  

Alba Iulia, 9 martie 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 și 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 și 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 și completările ulterioare, Direcției 

dezvoltare și 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 și completările ulterioare, către 

următoarele comisii de specialitate: 

 Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii  

 Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

VICEPREŞEDINTE 

Nr. 5986  / 9 martie 2020 

REFERAT DE APROBARE  

a proiectului de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special,  

 reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la  

Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA 

 

I.Expunere de motive 

 

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

capital integral deţinut de Judeţul Alba  şi are ca obiect de activitate principal executarea 

lucrărilor specifice de drumuri şi poduri (construcţia, întreţinerea, repararea, modernizarea şi 

exploatarea acestora). 

Conform Actului Constitutiv al Societăţii, „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA 

Adunarea Generală a Acţionarilor hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare 

și stabilește garanțiile pentru acestea, leasingul financiar generând costuri similare unui 

împrumut bancar. 

 Consiliul Județean Alba exercită toate drepturile acţionarului în numele Judeţului Alba, 

prin reprezentant mandatat potrivit Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 309/19 octombrie 

2017 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la 

Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA şi aprobarea mandatului acestuia. 

 

II.Descrierea situației actuale  

 

Prin adresa nr. 1132/2 martie 2020 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba 

cu nr. 5357/3 martie 2020, Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, solicită   acordarea 

unui mandat special doamnei Horvat Paraschiva, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce decurg din 

calitatea de mandatar desemnat să reprezinte interesele  Județului Alba în Adunarea Generală a 

Acționarilor, pentru: 

 Prelungirea  facilităților bancare  multiprodus pentru o perioadă de 1 an, respectiv până la  

31.03.2021, în limita plafonului de 1.600.000 lei și aprobarea garanțiilor propuse; 

 Aprobarea  finanțării   în   sistem  de  leasing  financiar a  achiziției    autovehiculelor   de  

transport persoane: 3  autovehicule cu o valoare estimată fără TVA de 137.500 lei, pentru o 

perioadă de 60 de luni; 

Programul de investiții al societății, pentru anul 2020, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 36/14 februarie 2020, cuprinde la  capitolul „Dotări”, 

echipamente, utilaje și mijloace de transport. Pentru achiziționarea a 3 autovehicule cuprinse în 

program, societatea dorește contractarea unui leasing financiar pentru o perioadă de 60 de luni, a 

cărui valoare estimată fără TVA este de 137.500 lei cu TVA. 

 

III. Reglementări anterioare 

 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 309/19 octombrie 2017 privind desemnarea 

reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Drumuri şi 

Poduri Locale Alba SA şi aprobarea mandatului acestuia; 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 36/14 februarie 2020, privind aprobarea 

Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA pentru anul 

2020 ; 

 

 IV. Baza legală 

- art. 173 alin. 2  lit. d  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 



- Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor 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 

Nu este cazul 

 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  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, cu modificările și 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, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 48  din 9 martie 2020 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE 

Marius Nicolae HAȚEGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA             APROB, 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 5989 /  9 martie 2020 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ȘI 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, cu modificările și completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 

specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE  

cu privire la acordarea unui mandat special, 

reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la 

Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA 

 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 10 martie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 

„extraordinare” care va avea loc în data de 20 martie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 48 din 9 martie 2020 şi are ataşate 

următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat 

special, reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea 

„Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA;  

- adresa nr. 1132/2 martie 2020 a Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA privind 

acordarea unui mandat special reprezentatului Adunării Generale a Acționarilor la Societatea 

„Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 

5357/3 martie 2020; 

 

 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

p. SECRETAR GENERAL, 

DIRECTOR EXECUTIV 

Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA DE DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

NR. 5998 / 9 martie 2020 

 

 

Raport de specialitate 

a proiectului de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special,  

 reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la  

Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA 

 

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, reparare și  modernizarea  drumurilor și podurilor.  

Prin adresa nr. 1132/2 martie 2020 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba 

cu nr. 5357/3 martie 2020, Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, solicită   acordarea 

unui mandat special doamnei Horvat Paraschiva, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce decurg din 

calitatea de mandatar desemnat să reprezinte interesele  Județului Alba în Adunarea Generală a 

Acționarilor, pentru: 

 Prelungirea pentru o perioadă de un an a împrumutului bancar  în limita plafonului de 

1.600.000 lei și aprobarea garanțiilor propuse; 

 Contractare unui leasing financiar a cărui valoare   estimată este de 137.500 lei fără TVA, 

pentru o perioadă de 60 de luni, în vederea achiziționării a 3 autovehicule; 

Potrivit adresei menționate anterior, pentru finanţarea activității curente pe lângă  resurse 

proprii, societatea are un credit multiprodus  pe o perioadă de un an, acordat de către Raiffeisen 

Bank, în limita unui plafon de 1.600.000 lei. Perioada de acordare a creditului expiră la data de 

31 martie 2020, astfel că societatea  solicită măsuri de prelungire a acestuia pe o perioadă de încă 

un an, respectiv până la data de 31.03.2021, în limita aceluiași plafon. 

Programul de investiții al societății, pentru anul 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 36/14 februarie 2020, cuprinde la  capitolul „Dotări”, echipamente, utilaje și 

mijloace de transport. Pentru achiziționarea a 3 autovehicule cuprinse în program, societatea 

dorește contractarea unui leasing financiar pentru o perioadă de 60 de luni, a cărui valoare 

estimată fără TVA este de 137.500 lei cu TVA. 

Conform Actului Constitutiv al societăţii, Adunarea Generală a Acţionarilor hotărăşte cu 

privire la contractarea de împrumuturi bancare și stabilește garanțiile pentru acestea, leasingul 

financiar generând costuri similare unui împrumut bancar. 

Consiliul Județean Alba exercită toate drepturile acţionarului în numele Judeţului Alba, 

prin reprezentant mandatat potrivit Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 309/19 octombrie 

2017 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la 

Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA şi aprobarea mandatului acestuia. 

Potrivit prevederilor art. 4. lit. n  din contractul de mandat ,, în realizarea prezentului 

contract, mandantul înţelege a împuternici mandatarul pentru a îndeplini atribuţiile stabilite prin 

cele de mai jos, pe baza unui mandat special prealabil din partea mandantului pentru. 

contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe,,; 

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 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții  

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

la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna martie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la obiectivul de investiții „Reparație capitală - Post Trafo Spital” (joasă tensiune) la 

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia; 

- adresa Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia nr. 4180/21 februarie 2020 înregistrată 

la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 4470 din 21 februarie 2020; 

  Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 126 din 11 august 2003 privind aprobarea 

contractului de transmitere a dreptului de administrare de la Consiliul Județean Alba către 

Spitalul Județean Alba asupra unor imobile aparținând domeniului public al județului Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 45 din 14 februarie 2020 privind aprobarea 

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

externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri propri, pe anul 2020; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. b, art. 173 alin. 1  lit. d și art. 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

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

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

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

 

HOTĂRÂRE  

 

 Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reparație 

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

conform anexei nr. 1 , parte integrantă a prezentei hotărâri.  

 Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului investiții, 

dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură şi al Direcţiei 

dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 

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

înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba; Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, 

Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridice și administraţie publică, Direcției 

dezvoltare și bugete şi Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și 

managementul unităților de cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba.  

                                                             Avizat pentru legalitate 

 PREŞEDINTE,                                         p. SECRETAR GENERAL 

                     Ion DUMITREL                                            Director executiv, 

                                                                                                                Liliana NEGRUȚ 
Înregistrat cu nr. 49  

Alba Iulia,  10 martie 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 și 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 și 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 și completările ulterioare:  

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

Alba 

Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de 

cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, către 

următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii 

Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului  

Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială. 

  



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Judeţean Alba nr. 49 din  10 martie 2020 

 

 

 

 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

„REPARAȚIE CAPITALĂ - POST TRAFO SPITAL” (JOASĂ TENSIUNE) 

la Spitalul  Judeţean  de  Urgenţă  Alba Iulia 

municipiul Alba Iulia, b-dul Revoluției 1989, nr. 23, județul Alba 

 

 

 

 

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

tensiune); 

2. Elaborator documentaţie: S.C. Elio Industrial S.R.L. , Lancrăm, Alba; 

3. Beneficiarul obiectivului: Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia; 

4. Amplasamentul obiectivului: 

 - județul Alba, municipiul Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, nr. 23; 

5. Indicatori tehnico - economici:  

  - valoarea totală a investiţiei este de 1.938.671 lei, cu TVA inclus, din care 

valoarea C+M este  de 463.027 lei, cu TVA inclus; 

  - durata de realizare a obiectivului de investiții este de 3 luni. 

 

 

 

 

                                       Avizat pentru legalitate 

 PREŞEDINTE,                                          p. SECRETAR GENERAL 

           Ion DUMITREL                                             Director executiv 

                                                                                                      Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 6073  din 10 martie 2020 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  

la obiectivul de investiții „Reparație Capitală - Post Trafo Spital” (joasă tensiune) 

la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 
 

I. Expunere de motive 

 Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea indicatorilor tehnico-economici la 

obiectivul de investiții „Reparație capitală - Post Trafo Spital” (joasă tensiune), în vederea 

continuării prestării serviciilor de proiectare, respectiv elaborarea proiectului tehnic de execuție 

și obținerea autorizației de construire. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 126/2003 a fost aprobat contractul de 

transmitere a dreptului de administrare de la Consiliul Județean Alba către Spitalul Județean de 

urgență Alba Iulia asupra unor imobile aparținând domeniului public al județului Alba, în 

consecință beneficiarul investiției este Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. 

Beneficiarul investiției a întocmit Nota conceptuală, Tema de proiectare și a organizat 

procedura de achiziție publică de servicii de proiectare pentru elaborarea Documentației de 

avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul de investiții “Reparație Capitală - Post Trafo 

Spital” (joasă tensiune), în urma căruia a fost încheiat un contract de prestări servicii proiectare.  

În urma elaborării Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul de 

investiții “Reparație Capitală - Post Trafo Spital” (joasă tensiune), conform evaluării 

economice întocmite de proiectant, valoarea totală a investiţiei este de 1.938.671 lei, cu TVA 

inclus, din care valoarea C+M este  de 463.027 lei, cu TVA inclus. Durata de realizare a 

obiectivului de investiții este de 3 luni. 

II. Descrierea situaţiei actuale 

Clădirea punctului de transformare a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia este din 

anul 1973 cu un Aviz Tehnic de Racordare (ATR) de 400kVA. Aceste instalații sunt într-o stare 

de degradare avansată existând riscul de producere a mai multor tipuri de incidente care să ducă 

la pierderea alimentării cu energie electrică și chiar accidentarea personalului operativ.  

Având în vedere că echipamentele de comutație aferente tabloului de joasă tensiune sunt cu 

durata de viață depășită și într-o stare avansată de degradare acționarea acestora prezintă un 

pericol pentru personalul operativ. Totodată acționarea se face cu dificultate, existând cazuri în 

care echipamentele nu își îndeplinesc corect funcția (întrerupătorul nu execută comanda de 

conectare/deconectare, cuțitele separatoarelelor nu închid/deschid corect calea de curent etc.) 

fiind necesare anumite reparații/ajustări/reefectuarea manevrei la fața locului. 

Modelul învechit al tabloului nu asigură o exploatare ușoară a acestora, lipsind componente 

prezente uzual la tablourile noi cum ar fi: indicator prezență tensiune, indicator stare operativă 

echipamente (schema sinoptica), indicator valori curenți-tensiune pe 0,4 kV. 

Deasemenea în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică cauzat de defecțiunea unui 

echipament, înlocuirea anumitor componente se face cu mare dificultate și cu necesitatea 

realizării unor adaptări întrucât componentele originale nu se mai produc. 

Proiectul tratează doar partea de joasă tensiune, medernizarea tabloului de medie tensiune și 

a transformatoarelor nefacând obiectul acestui proiect. 

Racordarea la RED se va realiza în conformitate cu Legea 123/2012 Legea energiei electrice, 

Ord. 59/2013, privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public şi Ord. 

128/2008 - ANRE - Codul Tehnic al Rețelelor Electrice de Distribuție Revizia I. 

III. Reglementări anterioare 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 126 din 11 august 2003 privind 

aprobarea contractului de transmitere a dreptului de administrare de la Consiliul 

Județean Alba către Spitalul Județean Alba asupra unor imobile aparținând 

domeniului public al județului Alba; 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 45 din 14 februarie 2020 privind aprobarea 

bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului 



fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2020; 

 IV. Baza legală 

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

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 

conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 126 din 11 august 2003 privind aprobarea 

contractului de transmitere a dreptului de administrare de la Consiliul Județean Alba către 

Spitalul Județean Alba asupra unor imobile aparținând domeniului public al județului Alba; 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 45 din 14 februarie 2020 privind aprobarea 

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

externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri propri, pe anul 2020; 

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

Uniunii Europene 

Nu este cazul 

 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

 Finanțarea obiectivului de investiții se face din bugetul județului Alba, conform Hotărârii 

Consiliului Județean Alba nr. 45 din 14 februarie 2020 privind aprobarea bugetului general al 

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

şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 

pe anul 2020, anexa 29. Valoarea totală a investiției, conform evaluării economice întocmite de 

proiectant, este de 1.938.671 lei, cu TVA inclus. 

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 modificările și 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. 49 din 10 martie 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 modificările și 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. 6074 din 10 martie 2020 

 

 

 

 

Către 

Direcţia dezvoltare şi bugete 

Domnului director executiv  Marian Florin AITAI 

Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și  

managementul unităților de cultură  

Doamnei Cornelia FĂGĂDAR - şef serviciu 

 

 

 

  

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

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 

specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții  

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

la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 11 martie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară,, 

estimată a avea loc în data de 20 martie  2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 49 /10 martie 2020 şi are ataşate următoarele 

documente: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reparație Capitală - Post Trafo Spital” (joasă 

tensiune); 

 - indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reparație Capitală - Post 

Trafo Spital” (joasă tensiune) - anexa nr. 1. 

-  adresa Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia nr. 4180 / 21 februarie 2020 înregistrată 

la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 4470 din 21 februarie 2020; 

 

Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

p. SECRETAR GENERAL, 

                                                            Director executiv 

                                                            Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia dezvoltare şi bugete 

Serviciul Investiții, dezvoltare, promovare  

patrimonială și managementul unităților de cultură  

Nr. 6.079/10.03.2020 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  

la obiectivul de investiții ,,Reparație Capitală - Post Trafo Spital” (joasă tensiune) 

la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 
 

 

 Realizarea obiectivului de investiții “Reparație Capitală - Post Trafo Spital” (joasă 

tensiune), constă în principal din execuția următoarelor lucrări: 

 montarea unui tablou general echipat conform schemei electrice. Astfel că sosirile de la 

transformatoare vor fi echipate cu USOL reglabil 2000A și între aceste trei sosiri se vor 

prevedea 2 cuple, USOL 2000 A reglabil. Se va echipa cu o intalație de AAR cu 

posibilitatea de integrare a 5 surse ( 2 de bază și 3 de  rezervă). 

 montarea unui generator electric 1000 kVA insonorizat pentru preluarea sarcinii în lipsa 

curentului de la rețea. Acesta se va monta pe o platformă în exteriorul postului trafo. 

 montarea a trei baterii de compensare energie reactivă. Fiecare baterie va fi complet 

echipată iar puterea acesteia va fi de 250 kVAR  

Amplasamentul construcției este în intravilanul municipiului Alba Iulia, B-dul Revolutiei 

1989, nr.23, județul Alba. Terenul este identificat prin CF nr. 106270. Imobilul este proprietatea 

publică a județului Alba, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia  prin 

contractul de adminstrare 1324-1479/2004, nefiind inclus în lista monumentelor istorice sau în 

zona de protecție a acestora . 

Necesitatea  realizării obiectivului de investiții este justificată prin mărirea continuă a 

numărului consumatorilor electrici din spital și de vechimea și starea de degradare a acestor 

instalații. 

Clădirea postului de transformare a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia este din anul 

1973 cu un Aviz Tehnic de Racordare (ATR) de 400kVA. Aceste instalații sunt într-o stare de 

degradare avansată existând riscul de producere a mai multor tipuri de incidente care să ducă la 

pierderea alimentării cu energie electrică și chiar la accidentarea personalului operativ.  

 Având în vedere că echipamentele de comutație aferente tabloului de joasă tensiune sunt 

cu durata de viață depășită și într-o stare avansată de degradare, acționarea acestora prezintă un 

pericol pentru personalul operativ. Totodată acționarea se face cu dificultate, existând cazuri în 

care echipamentele nu își îndeplinesc corect funcția (întrerupătorul nu execută comanda de 

conectare/deconectare, cuțitele separatoarelelor nu închid/deschid corect calea de curent, etc.) 

fiind necesare anumite reparatii/ajustări/reefectuarea manevrei la fața locului. 

Modelul învechit al tabloului nu asigură o exploatare ușoară a acestora, lipsind unele 

componente care sunt prezente uzual la tablourile noi, cum ar fi: indicator prezență tensiune, 

indicator stare operativă echipamente (schema sinoptică), indicator valori curenți-tensiune pe 0,4 

kV. 

Deasemenea în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică cauzat de defecțiunea unui 

echipament, înlocuirea anumitor componente se face cu mare dificultate și cu necesitatea 

realizării unor adaptări întrucât componentele originale nu se mai produc. 

Proiectul tratează doar partea de joasă tensiune, medernizarea tabloului de medie tensiune și 

a transformatoarelor nefacând obiectul acestui proiect. 

Racordarea la Rețeaua Electrică de Distribuție se va realiza în conformitate cu Legea 

123/2012 Legea energiei electrice, Ordinul 59/2013, privind racordarea utilizatorilor la rețelele 

electrice de interes public şi Ordinul 128/2008 - ANRE - Codul Tehnic al Rețelelor Electrice de 

Distribuție - Revizia I. 

Prin acest proiect de Reparație capitală Post trafo Spital (joasă tensiune)  se propune 

executarea următoarelor lucrări: 



A. Lucrări de provizorat 

Având în vedere că obiectivul este în funcțiune și că este un consumator sensibil care 

necesită continuitate în alimentarea cu energie electrică se impune ca pe perioada executării 

lucrărilor să se asigure condiții astfel încât consumatorul să nu fie afectat. 

Lucrările prevăzute în acest proiect pot fi executate integral într-o perioada 3 luni. Prin 

urmare se propune ca pe această perioadă alimentarea cu energie electrică să se facă prin 

intermediul unui generator, capabil să preia întreg consumul spitalului. Generatorul se va racorda 

temporar în tabloul general de joasă tensiune la intrarea aferentă trafo 2. Acest generator va fi 

considerat sursa de bază pe perioada execuției lucrărilor.  

Sursa de rezervă pe perioada execuției lucrărilor va fi generatorul electric al spitalului cu 

o putere de 400 kVA care prin intermediul unei instalații AAR va intra în funcțiune și va reveni 

la schema normală la apariția tensiunii în rețeaua de alimentare. 

B. Lucrări de modernizare 

Lucrarile constau în: 

Se va demonta tabloul de joasă tensiune existent; 

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

existente de 400 kVA; 

Se vor deconecta circuitele de plecare spre consumatori; 

Se vor realiza lucrări de contrucții și recondiționare internă (reparații, zugrăveli, adaptare 

canale de cabluri); 

Se va realiza instalația electrică de iluminat și prize în încăperile TG și a 

transformatoarelor; 

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

vor înlocui cu altele noi  care vor respecta normativele în vigoare pentru acest tip de 

construcție (Cameră TG); 

Se vor igieniza, verifica și măsura plecările de cabluri existente, spre consumatori; 

Se va monta tabloul general proiectat echipat conform schemei electrice. Astfel că 

sosirile de la transformatoare vor fi echipate cu USOL reglabil 2000A și între aceste 

trei sosiri se vor prevedea 2 cuple, USOL 2000 A reglabil. Se va echipa cu o intalație 

de AAR cu posibilitatea de integrare a 5 surse ( 2 de bază și 3 de  rezervă); 

Se va monta un generator electric 1000 kVA insonorizat pentru preluarea sarcinii. Acesta 

se va monta pe o platformă în exteriorul postului trafo. 

Se vor monta doua baterii de compensare energie reactiva. Fiecare baterie va fi complet 

echipata iar puterea acesteia va fi de 250 kVAR; 

Pentru a putea realiza lucrările propuse este nevoie de montarea unui tablou electric 

pentru lucrările de provizorat. Acesta va funcționa pe durata operațiunilor de 

demontare TG existent și de montare TG proiectat; 

Se va monta un tablou electric pentru generatorul proiectat. Acesta va conține partea de 

analiză a rețelei (analizor + AAR generator). Componenta principală va fi inversorul 

de sursă dimensionat corespunzător generatorului; 

Se vor realiza 50 m de LE 0.4 kV între Generatorul proiectat, tabloul generator proiectat 

și tabloul general proiectat. LE 0,4 kV se va realiza cu cablu FG 1x250 mmp cu câte 

3 conductoare pe fază și 2 pe nul; 

Se vor realiza 100 m de LE 0.4 kV între transformatoarele nr. 1, 2, 3 de putere și tabloul 

general proiectat. LE 0,4 kV se va realiza cu cablu FG 1x250 mmp cu câte 3 

conductoare pe fază și 2 pe nul; 

La postul de transformare se va îmbunătăți priza de pământ  astfel încât valoarea 

rezistenței de dispersie va fi mai mică de 1 ohm; 

Realizarea centurii interioare de legare la pământ și legarea tuturor părților metalice care 

nu sunt căi de curent la aceasta. 

 

 

 Schema normală de funcționare propusă  

Alimentarea din rețelele distribuitorului de energie electrică se face pe 20 kV în sistem de 

buclă, intrare-ieșire, existând posibilitatea ca la apariția unei avarii în instalațiile distribuitorului 

restabilirea alimentării să se facă prin manevre și alimentare din celălalt capăt al buclei. Toate 

cele 3 trasformatoare vor fi sub tensiune. 



Pe joasă tensiune spitalul este alimentat din trafo 1 și trafo 3, acestea fiind în funcțiune. 

Transformatorul nr. 1 cu o putere de 800 kVA, va fi conectat în tabloul general de joasă tensiune 

(sosire trafo 1). Similar trafo 3 va fi racordat în tabloul general de joasă tensiune (sosire trafo 3).  

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

consumatorii spitalului. 

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

va fi în rezervă caldă. 

În caz de avarie la trafo 1 sau trafo 3 consumul va fi preluat de trafo 2 prin: 

- deconectarea trafo defect; 

- aducerea trafo defect în stare separat vizibil prin deschiderea separatorului pe 

20kV și scoaterea fuzibilelor MPR aferente LES 0.4 kV trafo defect; 

- conectare întrerupător trafo 2; 

- închidere cuplă spre trafo defect. 

 Având în vedere că prin HCJ nr. 126/2003 s-a aprobat contractul de transmitere a 

dreptului de administrare de la Consiliul Județean Alba către Spitalul Județean Alba asupra unor 

imobile aparținând domeniului public al județului Alba, beneficiarul investiției este Spitalul 

Județean de Urgență Alba Iulia. În acest sens, în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 

privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, Spitalul județean a întocmit 

Nota conceptuală, tema de proiectare și a organizat procedura de achiziție publică de servicii de 

proiectare pentru elaborarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul de 

investiții “Reparație Capitală - Post Trafo Spital” (joasă tensiune), încheind un contract de 

servicii cu S.C. Elio Industrial S.R.L.  

 În urma elaborării Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul de 

investiții “Reparație Capitală - Post Trafo Spital” (joasă tensiune), conform evaluării 

economice întocmite de proiectant, valoarea totală a investiţiei este de 1.938.671 lei, cu TVA 

inclus, din care valoarea C+M este  de 463.027 lei, cu TVA inclus. 

 Durata de realizare a obiectivului de investiții este de 3 luni. 

 Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, prin adresa nr. 4180/21.02.2020, înregistrată la 

Registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 4.470/21.02.2020, supune spre aprobarea 

Consiliului Județean Alba a indicatorilor tehnico - economici aferenți investiției “Reparație 

Capitală - Post Trafo Spital” (joasă tensiune). 

Având în vedere prevederile art. 173 (3) lit. f) din din OUG 57 /2019 privind Codul 

administrativ, prin care consiliul județean ,,aprobă documentațiile tehnico - economice pentru 

lucrările de interes județean, în limitele și în condițiile legii”, propunem spre aprobarea 

Consiliului Județean indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții “Reparație 

Capitală - Post Trafo Spital” (joasă tensiune). 

 Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d și art . 173 

alin. 3 lit. f, art. 182 alin.1 și alin. 4, 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 se vor aproba indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții “Reparație 

Capitală - Post Trafo Spital” (joasă tensiune)”. 

      

 DIRECTOR EXECUTIV,                                        ADMINISTRATOR  PUBLIC,   

    Marian Florin AITAI                                                      Dan Mihai POPESCU 

 

 

 

 

      Întocmit  

   Şef serviciu, 

Cornelia FĂGĂDAR 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea componenței comisiilor de evaluare a managementului pe anul 2019, la 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca 

Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba,  

 precum şi a secretariatelor acestora 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară”, în luna martie 2020; 

Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea componenței 

comisiilor de evaluare a managementului pe anul 2019, la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba 

Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Centrul 

de Cultură „Augustin Bena” Alba, precum și a secretariatelor acestora; 

- adresa nr. 624/4 martie 2020 a Teatrului Pentru Copii „Arlechino” Braşov, înregistrată 

cu nr. 5702 din 3 martie 2020 la registratura Consiliului Județean Alba, cu privire la desemnarea 

doamnei Mihaela-Gabriela SOLOCEANU – manager – în Comisia de evaluare a 

managementului la Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia; 

- adresa nr. 1072/5 martie 2020 a Muzeului Naţional Brukenthal Sibiu, înregistrată cu nr. 

5804 din 5 martie 2020 la registratura Consiliului Județean Alba, cu privire la desemnarea 

domnului prof.univ.dr. Sabin Adrian LUCA – director general – în Comisia de evaluare a 

managementului la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia; 

- adresa nr. 545/6 martie 2020 a Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” Cluj 

Napoca, înregistrată cu nr. 6895 din 6 martie 2020 la registratura Consiliului Județean Alba, cu 

privire la desemnarea domnului Valentin ȘERDAN-ORGA – director general – în Comisia de 

evaluare a managementului la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba; 

- adresa nr. 459/ martie 2020 a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj Napoca, 

înregistrată cu nr. 5944 din 9 martie 2020 la registratura Consiliului Județean Alba cu privire la 

desemnarea doamnei Diana Cătălina BARB – lect. univ. drd. – în Comisia de evaluare a 

managementului la Centrul de cultură „Augustin Bena”  Alba; 

- adresa nr. 265/5 martie 2020 a Direcţiei Judeţene Pentru Cultură Alba, înregistrată cu 

nr. 5849 din 6 martie 2020 la registratura Consiliului Județean Alba, cu privire la desemnarea 

domnului Matei DRÎMBĂREAN – director executiv – în Comisia de evaluare a managementului 

la Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, Comisia de evaluare a managementului la Muzeul 

Național al Unirii Alba Iulia, Comisia de evaluare a managementului la Biblioteca Județeană 

„Lucian Blaga” Alba şi Comisia de evaluare a managementului la Centrul de cultură „Augustin 

Bena”  Alba.  

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. a, art. 173 alin. 1 lit. d, art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ,  cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 38 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 5 și art. 10 din Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării 

managementului aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a 

Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-

cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a 

modelului-cadru al contractului de management. 

 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 înființează Comisia de evaluare a managementului pe anul 2019, la Teatrul 

de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, în următoarea componenţă: 

Dan Mihai POPESCU - administrator public al Judeţului Alba, în calitate de 

reprezentant al autorității  

Mihaela-Gabriela SOLOCEANU - manager - Teatrul de Copii „Arlechino” Brașov, în 

calitate de  specialist; 

Matei DRÎMBĂREAN - director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură și 

Patrimoniu Cultural Național Alba, în calitate de specialist. 

Art. 2.  Se înființează secretariatul Comisiei de evaluare a managementului pe anul 

2019, la Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, în următoarea componenţă: 

Anca POJAR   - consilier principal, Serviciul investiții, dezvoltare 

patrimonială și managementul unităților de cultură;   

Liliana NEGRUŢ  - director executiv, Direcţia juridică şi administrație publică; 

Marian Florin AITAI - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete;   

Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou, Biroul resurse umane. 

Art. 3. Se înființează Comisia de evaluare a managementului pe anul 2019, la Muzeul 

Național al Unirii Alba Iulia, în următoarea componenţă: 

Dan Mihai POPESCU - administrator public al Judeţului Alba, în calitate de 

reprezentant al autorității; 

Matei DRÎMBĂREAN - director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură și 

Patrimoniu Cultural Național Alba, în calitate de specialist; 

prof.univ.dr. Sabin Adrian LUCA  - director general - Muzeul Naţional Brukenthal 

Sibiu, în calitate de specialist. 

Art. 4. Se înființează secretariatul Comisiei de evaluare a managementului pe anul 

2019, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, în următoarea componenţă: 

Alina FRĂŢILĂ  - inspector superior, reprezentant compartiment de 

specialitate – Serviciul investiții, dezvoltare patrimonială și managementul unităților de cultură;   

Liliana NEGRUŢ  - director executiv, Direcţia juridică şi administrație publică; 

Marian Florin AITAI - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete;   

Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou, Biroul resurse umane. 

Art. 5. Se înființează Comisia de evaluare a managementului pe anul 2019, la 

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, în următoarea componență: 

Dan Mihai POPESCU - administrator public al Judeţului Alba, în calitate de 

reprezentant al autorității;   

Matei DRÎMBĂREAN - director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură și 

Patrimoniu Cultural Național Alba, în calitate de  specialist; 

conf. univ. dr. Valentin ȘERDAN-ORGA - director general - Biblioteca Centrală 

Universitară „Lucian - Blaga” Cluj – Napoca, în calitate de  specialist. 

Art. 6. Se înființează secretariatul Comisiei de evaluare a managementului pe anul 

2019, la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba,  în următoarea componență: 

Aurora Petronela LUCA - consilier superior, Serviciul investiții, dezvoltare 

patrimonială și managementul unităților de cultură;   

Liliana NEGRUŢ  - director executiv, Direcţia juridică şi administrație publică; 

Marian Florin AITAI - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete; 

Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou Biroul resurse umane. 

Art. 7. Se înființează Comisia de evaluare a managementului pe anul 2019, la Centrul 

de cultură „Augustin Bena”  Alba Iulia, în următoarea componență: 

Dan Mihai POPESCU - administrator public al Judeţului Alba, în calitate de 

reprezentant al autorității; 

Matei DRÎMBĂREAN - director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură și 

Patrimoniu Cultural Național Alba, în calitate de  specialist; 

lect. univ. dr. Diana Cătălina BARB  - lect. univ. drd. – Academia de Muzică „ 

Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, în calitate de specialist. 

 



Art. 8. Se înființează secretariatul Comisiei de evaluare a managementului pe anul 

2019, la Centrul de cultură „Augustin Bena”  Alba, în următoarea componență: 

Pompilia Luminiţa CAŢAROS  - consilier superior, Serviciul investiții, dezvoltare 

patrimonială și managementul unităților de cultură;   

Liliana NEGRUŢ  - director executiv, Direcţia juridică şi administrație publică; 

Marian Florin AITAI - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete;   

Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou Biroul resurse umane. 

Art. 9. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane 

din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art. 10. Prin intermediul secretarului 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, persoanelor 

nominalizate, Administratorului public - Consiliul Judeţean Alba, Direcţiei juridice şi 

administrație publică, şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                                                             Avizat pentru legalitate 

 PREŞEDINTE,                                         p. SECRETAR GENERAL 

                     Ion DUMITREL                                            Director executiv, 

                                                                                                                Liliana NEGRUȚ 
 

 

 

 

Înregistrat sub nr. 50 

Alba Iulia,  10 martie 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 și 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 și 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 și completările ulterioare, Serviciului investiții, 

dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură 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 și completările ulterioare, către 

următoarea comisie de specialitate: 

 Comisiei de specialitate nr. 3  Administrație publică locală, juridică și ordine publică  

 Comisiei de specialitate nr. 4  Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 6134 din 10 martie 2020 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre  

privind aprobarea comisiilor de evaluare a managementului pe anul 2019, la Teatrul de 

Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană 

„Lucian Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, 

 precum și a secretariatelor acestora 

 

 

I. Expunere de motive 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea comisiilor de evaluare a 

managementului pe anul 2019, la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al 

Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin 

Bena” Alba, precum și a secretariatelor acestora 

Conform art. 25 alin. 1 din O.U.G.nr.189/2008,, evaluarea managementului se face anual, 

pe baza Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, care 

reprezintă procedura prin care autoritatea verifică modul în care au fost realizate obligaţiile 

asumate prin contractul de management ,,. Potrivit art. 38 în vederea evaluării managementului, 

se înfiinţează comisii de evaluare pentru fiecare instituţie publică de cultură, conform 

procedurilor prevăzute în Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării 

managementului, regulament aprobat prin Ordinul Ministerului Culturii nr. 2.799/2015 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de 

management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a 

modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi 

a modelului-cadru al contractului de management. Art. 5 al Regulamentului-cadru de organizare 

şi desfăşurare a evaluării managementului prevede că:,, pentru desfăşurarea evaluării 

managementului instituţiei, la nivelul autorităţii se înfiinţează o comisie de evaluare, în funcţie 

de specificul instituţiei, formată dintr-un număr impar de membri.,,  Comisia de evaluare este 

compusă din reprezentanţi ai autorităţii, în proporţie de o treime, şi din specialişti în domeniul de 

activitate a instituţiei, în proporţie de două treimi.,, 

În activitatea sa comisiile de evaluare sunt sprijinite de secretariate .Secretariatele 

comisiei de concurs sunt formate din câte un reprezentant de la compartimentul de specialitate, 

de la compartimentul juridic, compartimentul economic şi de la compartimentul resurse umane, 

din cadrul aparatului de specialitate al autorităţii. 

II. Descrierea situației actuale  

Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind 

managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, în 

vederea încredinţării managementului instituţiilor publice de cultură au fost încheiate : 

-Contractul de management nr. 23168/28.12.2016 a doamnei BOGĂŢAN Ioana Silvia - 

manager la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia,  

-Contractul de management nr. 23163/28.12.2016 a domnului RUSTOIU Gabriel Tiberiu 

- manager la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia,  

-Contractul de management nr. 7162/14.04.2017 a domnului STÂNCEL Silvan Theodor - 

manager la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba şi  

-Contractul de management nr. 20170/14.11.2016 a domnului PAL Alexandru - manager 

la Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba 

Pentru constituirea comisiilor de evaluare a managementului, s-a solicitat desemnarea de 

specialişti în domeniul de activitate al fiecărei instituţii de cultură, următoarelor instituţii: 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Alba, Teatrul pentru 

copii „Arlechino” Braşov, Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu, Biblioteca Centrală Universitară 

„Lucian Blaga” Cluj- Napoca şi Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca. 

Propunerile privind nominalizarea membrilor comisiilor de evaluare la Teatrul de Păpuși 

„Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian 



Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba s-au făcut avându-se în vedere 

specificul activității fiecărei instituții publice de cultură. 

III. Reglementări anterioare 

Nu este cazul 

 IV. Baza legală 

art. 173 alin. 1 lit. a) și lit. d), art. 173 alin. 5 lit. d) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ,  cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 38 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 5 și art. 10 din Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării 

managementului aprobat prin Ordinul Ministerului Culturii nr. 2.799/2015 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a 

Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-

cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a 

modelului-cadru al contractului de management. 

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

Uniunii Europene 

 Nu este cazul 

  

VI. Avize necesare 

Nu este cazul 

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Nu este cazul 

 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

Nu este cazul  

XI. Activităţi de în formare 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 şedinţa 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 modificările și completările ulterioare 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, cu modificările şi 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, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 50  din 10 martie  2020. 

 

 

PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 



ROMÂNIA               APROB, 

JUDEŢUL ALBA                   PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN                  Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL          

Nr. 6135 din 10 martie 2020 

 

Către, 

Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și  

managementul unităților de cultură  

Doamnei Cornelia FĂGĂDAR - şef serviciu 

 

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

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 

specialitate,  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea componenței comisiilor de evaluare a managementului pe anul 2019, la 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca 

Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba,  

 precum şi a secretariatelor acestora 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 11 martie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 20  martie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 50 din 10 martie 2020  şi are ataşate 

următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea componenței 

comisiilor de evaluare a managementului pe anul 2019, la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba 

Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba şi 

Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba,   precum şi a secretariatelor acestora 

- adresa nr. 624/04.03.2020 a Teatrului Pentru Copii „Arlechino” Braşov, înregistrată sub 

nr. 5702 din 03 martie 2020 la registratura Consiliului Județean Alba, cu privirea la desemnarea 

doamnei Mihaela-Gabriela SOLOCEANU – manager – în Comisia de evaluare a 

managementului la Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia; 

- adresa nr. 1072/05.03.2020 a Muzeului Naţional Brukenthal Sibiu, înregistrată sub nr. 

5804 din 05 martie 2020 la registratura Consiliului Județean Alba, cu privirea la desemnarea 

domnului prof.univ.dr. Sabin Adrian LUCA – director general – în Comisia de evaluare a 

managementului la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia; 

- adresa nr. 545/06.03.2020 a Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” Cluj–

Napoca, înregistrată sub nr. 6895 din 06 martie 2020 la registratura Consiliului Județean Alba, cu 

privirea la desemnarea domnului Valentin ȘERDAN-ORGA – director general – în Comisia de 

evaluare a managementului la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba; 

- adresa nr. 459/04.03.2020 a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj–Napoca, 

înregistrată sub nr. 5944 din 09 martie 2020 la registratura Consiliului Județean Alba cu privirea 

la desemnarea doamnei Diana Cătălina BARB – lect. univ. drd. – în Comisia de evaluare a 

managementului la Centrul de cultură „Augustin Bena”  Alba; 

- adresa nr. 265/05.03.2020 a Direcţiei Judeţene Pentru Cultură Alba, înregistrată sub nr. 

5849 din 6 martie 2020 la registratura Consiliului Județean Alba, cu privirea la desemnarea 

domnului Matei DRÎMBĂREAN – director executiv – în Comisia de evaluare a managementului 

la Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, Comisia de evaluare a managementului la Muzeul 

Național al Unirii Alba Iulia, Comisia de evaluare a managementului la Biblioteca Județeană 

„Lucian Blaga” Alba şi Comisia de evaluare a managementului la Centrul de cultură „Augustin 

Bena”  Alba.  

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

p. SECRETAR GENERAL, 

          Director executiv  

          Liliana NEGRUŢ  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de 

cultură 

Nr. 6136 din 10 martie 2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea comisiilor de evaluare a managementului pe anul 2019, la Teatrul de 

Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană 

„Lucian Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, 

precum şi a secretariatelor acestora 

 

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1), lit. a) și lit. d) din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ,,consiliul județean are 

„atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, 

ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor 

autonome de interes judeţean”, precum și ,,atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de 

interes judeţean ,,. De asemenea art. 173, alin. (5), lit. d), din actul normativ invocat mai sus 

prevede că, în exercitarea atribuțiilor sale, consiliul județean „asigură, potrivit competenţelor 

sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean 

privind cultura”. 

Articolul 25 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, prevede: 

„pe durata contractului de management, autoritatea verifică modul în care sunt respectate 

clauzele acestuia de către manager, în cadrul evaluărilor anuale ale managementului”. 

Conform art. 10 din contractele de management, încheiate pentru asigurarea organizării, 

gestionarii și conducerii activității următoarelor instituţiilor publice de cultură: Teatrul de Păpuși 

„Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian 

Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, evaluarea managementului se 

desfășoară în perioada martie - aprilie.  

Potrivit art. 38 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind 

managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, „În 

vederea evaluării managementului, la nivelul autorităţii se înfiinţează comisii de evaluare 

pentru fiecare categorie de instituţie publică de cultură, conform procedurilor prevăzute în 

Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului.” 

Art. 5 din Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului 

aprobat prin Ordinul Ministerului Culturii nr. 2.799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-

cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de 

obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al 

contractului de management, prevede: „(1) Pentru desfăşurarea evaluării managementului 

instituţiei, la nivelul autorităţii se înfiinţează o comisie de evaluare, în funcţie de specificul 

instituţiei, formată dintr-un număr impar de membri. 

(2) Comisia de evaluare, denumită în continuare comisia, este desemnată de Ministerul 

........./Consiliul Judeţean ....../Consiliul Local ......., autoritate reprezentată prin ordonatorul 

principal de credite, prin ordin sau dispoziţie, după caz, şi este compusă din reprezentanţi ai 

autorităţii, în proporţie de o treime, şi din specialişti în domeniul de activitate a instituţiei, în 

proporţie de două treimi. 

(3) Desemnarea specialiştilor prevăzuţi la alin. (2) se face de către autoritate, ţinând cont de 

domeniile de activitate prevăzute în legile speciale care reglementează activitatea specifică a 

fiecărei instituţii pentru care se organizează evaluarea. 

Având în vedere specificul instituțiilor de cultură, s-au solicitat prin adrese destinate unor 

instituții de specialitate desemnarea de specialiști care să fie membri în comisiile de evaluare.  

Prin adresa 624/04.03.2020 a Teatrului Pentru Copii „Arlechino” Braşov, înregistrată sub 

nr. 5702 din 03 martie 2020 la registratura Consiliului Județean Alba, a fost desemnată doamna 

Mihaela SOLODEANU – manager – în Comisia de evaluare a managementului la Teatrul de 

Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia; 



Prin adresa nr. 1072/05.03.2020 a Muzeului Naţional Brukenthal Sibiu, înregistrată sub 

nr. 5804 din 05 martie 2020 la registratura Consiliului Județean Alba, a fost desemnat domnul 

prof.univ.dr. Sabin Adrian LUCA – director general – în Comisia de evaluare a managementului 

la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia; 

Prin adresa nr. 545/06.03.2020 a Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” Cluj-

Napoca, înregistrată sub nr. nr. 6895 din 06 martie 2020 la registratura Consiliului Județean 

Alba, a fost desemnat domnul conf. univ. dr. Valentin ȘERDAN-ORGA – director general – în 

Comisia de evaluare a managementului la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba; 

Prin adresa nr. 459/04.03.2020 a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj–Napoca, 

înregistrată sub nr. 5944 din 09 martie 2020 la registratura Consiliului Județean Alba a fost 

desemnată doamna lect. univ. dr. Diana BARB – în Comisia de evaluare a managementului la 

Centrul de cultură „Augustin Bena”  Alba; 

Prin adresa nr. 265/05.03.2020 a Direcţiei Judeţene Pentru Cultură Alba, înregistrată sub 

nr. 5849 din 6 martie 2020 la registratura Consiliului Județean Alba, a fost desemnat domnul 

Matei DRÎMBĂREAN – director executiv – în Comisia de evaluare a managementului la Teatrul 

de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, Comisia de evaluare a managementului la Muzeul Național al 

Unirii Alba Iulia, Comisia de evaluare a managementului la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” 

Alba şi Comisia de evaluare a managementului la Centrul de cultură „Augustin Bena” Alba.  

Principalele atribuţii ale comisiilor de evaluare a managementului instituţiilor de cultură 

sunt prevăzute în art. 7 alin. 1 din Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării 

managementului, care precizează faptul că pentru desfăşurarea evaluării managementului 

instituţiei comisia de evaluare: 

 „a) studiază individual documentele primite în format electronic şi/ sau pe suport hârtie de la 

secretariatul comisiei; 

 b) analizează solicitarea transmisă de către autoritate în vederea întocmirii raportului de 

evaluare şi stabilesc punctajul şi grila de evaluare pentru criteriile şi subcriteriile în baza 

cărora se va nota raportul de activitate şi interviul; 

 c) stabilesc ponderea fiecărui criteriu şi, după caz, a subcriteriilor acestora, astfel încât 

notarea să se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare răspuns; 

 d) studiază şi evaluează, în termen, raportul de activitate depus de manager, cu luarea în 

considerare a referatelor-analiză întocmite de secretariat şi a proiectului de management 

aprobat de autoritate; 

 e) se deplasează, după caz, la sediul instituţiei, toţi sau o parte dintre membri, desemnaţi cu 

majoritate de voturi, în vederea evaluării activităţii managerului, pe baza raportului de 

activitate a acestuia; 

 f) dezbat, analizează şi acordă note pentru fiecare etapă a evaluării; 

 g) analizează şi evaluează raportul de activitate pe bază de interviu susţinut de manager; 

 h) elaborează un raport motivat asupra rezultatului obţinut de manager în urma evaluării şi 

face recomandări pentru continuarea sau încetarea managementului, respectiv rezilierea 

contractului de management; 

 i) certifică, prin semnătură, toate actele şi documentele comisiei, întocmite de secretariatul 

comisiei;” 

Potrivit prevederilor legale, comisiile de evaluare a managementului instituţiilor de 

cultură sunt sprijinite de un secretariat. Conform art. 10 din Regulamentul-cadru de organizare şi 

desfăşurare a evaluării managementului, coroborat cu art. 17 din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi 

completările ulterioare, „secretariatul comisiei de concurs este format din câte un reprezentant 

de la compartimentul de specialitate, dacă acesta există, de la compartimentul juridic, 

compartimentul economic şi de la compartimentul resurse umane, din cadrul aparatului de lucru 

al autorităţii”. 

Principalele atribuţii ale secretariatelor comisiilor de evaluare a managementului 

instituţiilor de cultură sunt prevăzute în art. 10 din Regulamentul-cadru de organizare şi 

desfăşurare a evaluării managementului aprobat prin Ordinul Ministerului Culturii nr. 

2.799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de 

proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării 

managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de 

activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, ce prevede: 



  „a) asigură condiţiile tehnico-organizatorice pentru desfăşurarea evaluării, înaintează 

membrilor comisiei raportul de activitate şi proiectul de management; 

 b) analizează raportul de activitate cu privire la aspecte juridice, economice, legate de 

resursele umane şi de managementul instituţiei, elaborând referate-analiză, pe care le 

înaintează comisiei de evaluare, întocmeşte procesele-verbale pentru fiecare etapă şi 

consemnează notele acordate; 

 c) pune la dispoziţia membrilor comisiei, spre a fi semnat, formularul pentru declaraţia de 

confidenţialitate şi imparţialitate şi ţine evidenţa acestor documente; 

 d) transmite comisiei propuneri privind ponderea fiecărui criteriu şi a subcriteriilor acestora, 

astfel încât notarea să se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare răspuns; 

 e) centralizează documentele necesare efectuării plăţii indemnizaţiei membrilor comisiei şi 

secretariatului acesteia, precum şi documentele privind decontarea cheltuielilor de transport, 

cazare şi diurnă, după caz, conform prevederilor legale în vigoare; 

 f) întocmeşte contractele civile de prestări de servicii în baza cărora membrii comisei de 

evaluare, ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi ai secretariatului beneficiază de 

o indemnizaţie;” 

Se propune înființarea următoarelor comisii și secretariatele acestora: 

 

Comisia de evaluare a managementului pe anul 2019, la Teatrul de Păpuşi „Prichindel” 

Alba Iulia, în următoarea componenţă: 

Dan Mihai POPESCU - administrator public - Consiliul Județean Alba, în calitate 

de reprezentant al autorității  

Mihaela SOLOCEANU - manager - Teatrul de Copii „Arlechino” Brașov, în calitate 

de  specialist; 

Matei DRÎMBĂREAN - director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură și 

Patrimoniu Cultural Național Alba, în calitate de specialist. 

Secretariatul Comisiei de evaluare a managementului pe anul 2019, la Teatrul de Păpuşi 

„Prichindel” Alba Iulia, în următoarea componenţă: 

Anca POJAR   - consilier principal, Serviciul investiții, dezvoltare 

patrimonială și managementul unităților de cultură;   

Liliana NEGRUŢ  - director executiv, Direcţia juridică şi administrație publică; 

Marian Florin AITAI - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete;   

Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou, Biroul resurse umane. 

 

Comisia de evaluare a managementului pe anul 2019, la Muzeul Național al Unirii Alba 

Iulia, în următoarea componenţă: 

Dan Mihai POPESCU       - administrator public - Consiliul Județean Alba, în 

calitate de reprezentant al autorității; 

Matei DRÎMBĂREAN        - director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură 

și Patrimoniu Cultural Național Alba, în calitate de specialist; 

prof.univ.dr. Sabin Adrian LUCA - director general - Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu, 

în calitate de specialist. 

Secretariatul Comisiei de evaluare a managementului pe anul 2019, la Muzeul Național 

al Unirii Alba Iulia, în următoarea componenţă: 

Alina FRĂŢILĂ  - inspector superior, reprezentant compartiment de 

specialitate – Serviciul investiții, dezvoltare patrimonială și managementul unităților de cultură;   

Liliana NEGRUŢ  - director executiv, Direcţia juridică şi administrație publică; 

Marian Florin AITAI - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete;   

Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou, Biroul resurse umane. 

 

Comisia de evaluare a managementului pe anul 2019, la Biblioteca Județeană „Lucian 

Blaga” Alba, în următoarea componență: 

Dan Mihai POPESCU - administrator public - Consiliul Județean Alba, în calitate 

de reprezentant al autorității;   

Matei DRÎMBĂREAN - director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură și 

Patrimoniu Cultural Național Alba, în calitate de  specialist; 

conf. univ. dr. Valentin ȘERDAN-ORGA - director general - Biblioteca Centrală 

Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, în calitate de  specialist. 



Secretariatul Comisiei de evaluare a managementului pe anul 2019, la Biblioteca 

Județeană „Lucian Blaga” Alba,  în următoarea componență: 

Aurora Petronela LUCA - consilier superior, Serviciul investiții, dezvoltare 

patrimonială și managementul unităților de cultură;   

Liliana NEGRUŢ  - director executiv, Direcţia juridică şi administrație publică; 

Marian Florin AITAI           - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete; 

Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou Biroul resurse umane. 

 

Comisia de evaluare a managementului pe anul 2019, la Centrul de cultură „Augustin 

Bena”  Alba Iulia, în următoarea componență: 

Dan Mihai POPESCU - administrator public - Consiliul Județean Alba, în calitate 

de reprezentant al autorității; 

Matei DRÎMBĂREAN - director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură și 

Patrimoniu Cultural Național Alba, în calitate de  specialist; 

lect. univ. dr. Diana BARB   - lect. univ. drd. – Academia de Muzică „ Gheorghe Dima” 

Cluj-Napoca, în calitate de specialist. 

Secretariatul Comisiei de evaluare a managementului pe anul 2019, la Centrul de 

cultură „Augustin Bena”  Alba, în următoarea componență: 

Pompilia Luminiţa CAŢAROS  - consilier superior, Serviciul investiții, dezvoltare 

patrimonială și managementul unităților de cultură;   

Liliana NEGRUŢ  - director executiv, Direcţia juridică şi administrație publică; 

Marian Florin AITAI - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete;   

Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou Biroul resurse umane. 

Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 

raport de specialitate, considerăm că este oportună înființarea comisiilor de evaluare a 

managementului la instituțiile publice de cultură mai sus menționate și propunem aprobarea 

Proiectului de Hotărâre privind aprobarea comisiilor de evaluare a managementului la Teatrul de 

Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană 

„Lucian Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, precum şi a secretariatelor 

acestora, înregistrat cu nr 50 din 10 martie 2020. 

 

 

Șef serviciu, 

FĂGĂDAR Cornelia 

 

 

Întocmit, 

CAȚAROS Pompilia 

Luminița 
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PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, 

pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 704A - proprietate publică a UAT - Judeţul 

Alba, cu imobilul situat administrativ în comuna Săsciori, sat Răchita, judeţul Alba înscris 

în CF nr. 74892 Săsciori  sub nr. topo. 934 şi CF nr. 75211Săsciori sub nr. topo. 931/b  

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna martie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de 

vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 704A - proprietate publică a UAT - 

Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ în comuna Săsciori, sat Răchita, judeţul Alba 

înscris în CF nr. 74892 Săsciori sub nr. topo. 934 şi CF nr. 75211 Săsciori sub nr. topo. 931/b; 

  - solicitarea beneficiarului Olariu Ioan-Ilie, prin mandatar ing. Delorean Lucian Mihai 

privind semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, fâneaţă, situat în comuna 

Săsciori, sat Răchita, județul Alba care se învecinează la est cu drumul judeţean DJ 704A 

proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba 

cu nr. 5607/4 martie 2020; 

- procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 704A - 

proprietate publică a UAT - Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în comuna Săsciori, sat 

Răchita, judeţul Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

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

completările ulterioare; 

 - Legii nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 

publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, anexa nr. 2; 

 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 

funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Se exprimă acordul cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, 

pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 704A - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu 

imobilul fâneaţă în suprafaţă de 4488 mp., extravilan, situat administrativ în comuna Săsciori, sat 

Răchita, judeţul Alba, înscris în CF nr. 74892 Săsciori sub nr. topo. 934 şi CF nr. 75211 Săsciori 

sub nr. topo. 931/b, solicitat în vederea întocmirii documentaţiei tehnice topo - cadastrale de 

expertiză tehnică extrajudiciară imobil, prezentat în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  



Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se 

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

înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, beneficiarului Olariu Ioan-Ilie, prin 

mandatar ing. Deloreanu Lucian Mihai, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcției 

juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției amenajarea 

teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                              Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL, 

                         Ion DUMITREL                                Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 51 

Alba Iulia, 12 martie 2020 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

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

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ:  

Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea comisie de specialitate: 

Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului 
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REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea  

Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre  

DJ 704A - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ  

în comuna Săsciori, sat Răchita, judeţul Alba înscris în CF nr. 74892 Săsciori   

sub nr. topo. 934 şi CF nr. 75211 Săsciori sub nr. topo. 931/b  

 

 

 

 

 

I. Expunere de motive 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează exprimarea acordului de către Consiliul 

Judeţean Alba cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor 

comune asupra imobilului fâneaţă, extravilan, situat în comuna Săsciori, sat Răchita, imobil care 

se învecinează cu drumul judeţean DJ 704A. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 
 Prin adresa înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 5607/04 martie  

2020, beneficiarul Olariu Ioan-Ilie prin mandatar ing. Deloreanu Lucian Mihai în calitate de 

expert. topograf, transmite spre aprobare Procesul verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor 

comune dintre DJ 704A - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba şi imobilul fânaţ, în suprafaţă 

de 4488 mp., situat în comuna Săsciori, sat Răchita, judeţul Alba, în scopul întocmirii 

documentaţiei tehnice topo - cadastrale de expertiză tehnică extrajudiciară imobil.  

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei 

Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, 

recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în vederea reglementării situației 

de  carte funciară, expertul topograf convoacă toţi proprietarii din vecinătatea imobilului pentru 

care s-a executat documentaţia cadastrală, pentru identificarea limitei comune dintre vecini şi 

pentru semnarea Procesului-verbal de vecinătate. 

Menţionăm faptul că asupra drumului judeţean DJ 704A, s-a făcut compararea punctelor 

de coordonate, a eventualelor suprapuneri de suprafeţe, în format electronic şi cu refacerea 

documentaţiei dacă există aceste suprapuneri. În urma verificărilor, nu s-a constatat existenţa 

unor suprapuneri de suprafaţă peste DJ 704A, şi nu s-a solicitat executantului refacerea 

documentaţiei. Prin urmare documentaţia tehnică topografică de identificare imobil astfel 

întocmită respectă limitele proprietăţilor, acestea nefiind afectate şi prin urmare se recomandă 

semnarea procesului verbal de vecinătate. 

 

III. Reglementări anterioare 

Nu există 

 

 IV. Baza legală 

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

 - Legea nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 

publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 



 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 

funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

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

Uniunii Europene 

 Nu este cazul 

 

 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Nu este cazul 

 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

Expertul topograf ing. Deloreanu Lucian Mihai în calitate de expert topograf, executant 

al măsurătorilor a înaintat documentaţia cadastrală în vederea identificării limitei comune dintre 

vecini şi pentru semnarea Procesului-verbal de vecinătate. 

Specialistul în domeniu din cadrul Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a 

Consiliului Judeţean Alba, domnul inspector de specialitate ing. Mircea Neamţu, a constatat 

faptul că documentaţia cadastrală întocmită respectă limitele proprietăţilor, acestea nefiind 

afectate. 

 

XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

 

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

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  51 din 12 martie 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.  6359/12 martie 2020 

 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 

 

 

  

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

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 

în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, 

pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 704A - proprietate publică a UAT - Judeţul 

Alba, cu imobilul situat administrativ în comuna Săsciori, sat Răchita, judeţul Alba înscris 

în CF nr. 74892 Săsciori  sub nr. topo. 934 şi CF nr. 75211 Săsciori sub nr. topo. 931/b  

 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 13 martie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 20 martie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 51/12 martie 2020 şi are ataşate 

următoarele documente: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de 

vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 704A - proprietate publică a UAT - 

Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ în comuna Săsciori, sat Răchita, judeţul Alba 

înscris în CF nr. 74892 Săsciori sub nr. topo. 934 şi CF nr. 75211 Săsciori sub nr. topo. 931/b; 

  - solicitarea beneficiarilor Olariu Ioan-Ilie, prin mandatar ing. Deloreanu Lucian Mihai, 

privind semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, fânaţ, situat în comuna 

Săsciori, sat Răchita, județul Alba care se învecinează la est cu drumul judeţean DJ 704A - 

proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba 

cu nr. 5607/4 martie 2020; 

- procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 704A - 

proprietate publică a UAT - Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în comuna Săsciori, sat 

Răchita, judeţul Alba. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 6459/13 martie 2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea  

Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre  

DJ 704A - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ  

în comuna Săsciori, sat Răchita, judeţul Alba înscris în CF nr. 74892 Săsciori   

sub nr. topo. 934 şi CF nr. 75211 Săsciori sub nr. topo. 931/b  

 

 

 Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 5607/04.03.2020, d-l Olariu 

Ioan-Ilie, prin mandatar ing. Deloreanu Lucian Mihai, transmite spre aprobare procesul verbal de 

vecinătate asupra imobilului fânaţ situat extravilan, care se învecinează la est cu DJ 704A în 

scopul întocmirii documentaţiei tehnice topo - cadastrale de expertiză tehnică extrajudiciară 

imobil. 

 Procesul verbal de vecinătate, stabileşte limitele comune dintre DJ 704A: DN 7 (Sebeş) - 

Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - Răchita - DN 67C (Sebeşel), proprietate publică a 

Judeţului Alba cu imobilul fânaţ în suprafaţă de 4488 mp., extravilan, situat în comuna Săsciori, 

sat Răchita, judeţul Alba. 

Procesul verbal de vecinătate încheiat între proprietarii imobilului şi deţinătorii 

imobilelor învecinate este actul de constatare a situaţiei din teren, prin care se exprimă acordul 

cu privire la identificarea corectă a limitelor comune recunoscute de către aceştia, întocmit de 

ing. Deloreanu Lucian Mihai, cu prilejul identificării şi măsurării imobilului care face obiectul 

documentaţiei tehnico topografice de identificare imobil. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor 

care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, acesta fiind atestat prin Hotărârea Guvernului 

României nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1. Drumul judeţean  DJ 704A a 

fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia 

cu nr. crt. 67. 

În conformitate cu Ordinul nr. 700/2014 cu modificările şi completările ulterioare al 

directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea 

Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în 

vederea reglementării situatiei de  carte funciară, expertul topograf convoacă toţi proprietarii din 

vecinătatea imobilului pentru care s-a executat documentaţia cadastrală. Proprietarii sunt 

convocaţi pentru identificarea limitei comune dintre vecini şi pentru semnarea Procesului-verbal 

de vecinătate. 

În urma verificării documentaţiei depuse, a punctelor de coordonate, a existenţei unor 

posibile suprapuneri cu DJ 704A, care se află în curs de cadastrare, s-a constatat faptul că 

documentaţia tehnică topografică, respectă limitele proprietăţilor, acestea nefiind afectate, drept 

urmare se recomandă semnarea procesului verbal de vecinătate din partea Judeţului Alba. 

Faţă de cele menționate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma 

prezentată. 

Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate precum şi a 

dispoziţiilor art. 173, alin 1, lit. c din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea 

patrimoniului judeţului, ale art. 173, alin 1, lit. f din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de 

lege, va permite semnarea Procesului verbal de vecinătate pentru întocmirea documentaţiei 

tehnice topo - cadastrale de expertiză tehnică extrajudiciară pentru imobilul de mai sus. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 

 



Întocmit, Ghilea Florin 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al  Judeţului Alba,  

bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice  

și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii  

pe anul 2019 

 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna martie 2020; 

 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea 

conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe 

nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii pe anul 2019; 

Având în vedere prevederile : 

- art. 173 alin. 3 lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- art. 57 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

În temeiul art. 182 alin. 1 și 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 contul de execuţie al bugetului local al Judeţului Alba pe anul 2019,  

conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2.  Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe 

anul 2019, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al bugetelor instituţiilor publice finanţate din 

venituri proprii și subvenţii din bugetul local pe anul 2019, conform anexei nr. 3 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

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

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

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

Direcției juridică și administrație publică și Direcţiei 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. 52 

Alba Iulia, 13 martie 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          

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Nr. 6417/13 martie 2020 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al 

Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii                                

pe anul 2019 

 

 

 Expunere de motive 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite 

întocmesc şi prezintă spre aprobare autorităţilor deliberative, până la data de 31 mai a anului 

următor, conturile anuale de execuţie a bugetului local al județului, bugetelor instituţiilor publice 

finanţate integral sau parțial din venituri proprii și bugetului fondurilor externe nerambursabile în 

următoarea structură:  

 la venituri: 

 prevederi bugetare iniţiale; 

 prevederi bugetare definitive; 

 încasări realizate; 

 la cheltuieli: 

 credite bugetare iniţiale; 

 credite bugetare definitive; 

 plăţi efectuate. 

 Potrivit prevederilor art. 191 alin. 4 lit. b din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, președintele consiliului județean „întocmește proiectul bugetului județului și 

contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului județean, în 

condițiile și la termenele prevăzute de lege”.  

 

 Descrierea situației actuale 

 Executarea bugetului de venituri și cheltuieli începe odată cu aprobarea bugetului general 

și a bugetelor componente respectiv: bugetul local al Judeţului Alba, bugetul fondurilor externe 

nerambursabile și bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii. 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 92 din 12 aprilie 2019 a fost aprobat 

bugetul general al Judeţului Alba, bugetul local al Judeţului Alba, bugetul fondurilor externe 

nerambursabile şi bugetele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii pe anul 2019, care ulterior a fost modificată și completată prin rectificări 

bugetare. 

 Ultima rectificare bugetară în anul 2019 s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Alba nr. 273 din 20 decembrie 2019 privind rectificarea bugetului general al Județului Alba, a 

bugetului local al Județului Alba și a bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate 

integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019. 

Execuţia bugetară pe anul 2019, propusă spre aprobare, prezintă informaţii referitoare la 

încasările realizate şi plăţile efectuate la data de 31 decembrie 2019, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare, asigurându-se funcţionarea în bune condiţii a tuturor instituţiilor 

din subordine precum și a acţiunilor, activităţilor și programelor gestionate de către Consiliul 

Judeţean Alba astfel încât la până la sfârşitul anului să nu se înregistreze plăţi restante. 

 

 

 



 Baza legală 

 art. 173 alin. 3, lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 art. 57 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 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, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 52 din 13 martie 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. 6418/13 martie 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 aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al  Judeţului Alba,  

bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice  

și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii  

pe anul 2019 

 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 13 martie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

care va avea loc în data de 20 martie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 52/13 martie 2020 şi are ataşat referatul de 

aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local 

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

și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 următoarele 

documente: 

Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA          

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Nr.  6432/13  martie 2020 

 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al 

Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii                               

pe anul 2019 

 

 

 În conformitate cu prevederile art. 57 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite 

întocmesc şi prezintă spre aprobare autorităţilor deliberative, până la data de 31 mai a anului 

următor, conturile anuale de execuţie a bugetului local al județului, bugetelor instituţiilor publice 

finanţate integral sau parțial din venituri proprii și bugetului fondurilor externe nerambursabile în 

următoarea structură:  

 la venituri: 

 prevederi bugetare iniţiale; 

 prevederi bugetare definitive; 

 încasări realizate; 

 la cheltuieli: 

 credite bugetare iniţiale; 

 credite bugetare definitive; 

 plăţi efectuate. 

În conturile de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor 

externe nerambursabile şi bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii pe anul 2019, se reflectă încasările şi plăţile efectuate în conformitate 

cu prevederile legale în vigoare.  

În sinteză, datele aferente conturilor de execuţie ale bugetelor Judeţului Alba pe anul 

2019,  se prezintă astfel : 

 

I. Contul de execuţie al bugetului local pe anul 2019: 

 

a) La venituri  

Prevederi bugetare iniţiale     229.239.130 lei 

Prevederi bugetare definitive    238.667.630 lei 

Încasări realizate      230.156.691 lei 

 

b) La cheltuieli: 

Credite bugetare iniţiale   353.192.000 lei  

Credite bugetare definitive   353.437.900 lei 

Plăţi efectuate    230.566.400 lei 

 

A) Evoluţia veniturilor 
Situaţia sintetică privind veniturile  realizate se prezintă astfel:   

                          

Nr. 

crt. Specificaţie 
Realizări 2019 

      (lei ) 

Greutatea 

specifică 

(%) 

 TOTAL, 

Din care: 

230.156.691 100,00 

1. Venituri proprii 93.234.495 

 

40,51 



2. Sume defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat 

112.904.000 

 

49,05 

3. Subvenţii de la bugetul de stat 19.047.652            8,28 

 

4. Sume primite de la UE/alţi donatori in 

contul plăţilor efectuate și prefinanțări  

4.943.284 2,15 

5. Donații și sponsorizări 27.260 0,01 

 

Susţinerea financiară a bugetului judeţului Alba s-a asigurat astfel: 

a) Sume defalcate din unele venituri                    

      ale bugetului de stat, din care :                                               112.904.000 lei    

        - sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea 

            cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor                 30.891.000 lei                         

                      - sume defalcate din T.V.A pentru drumuri                                63.000 lei               

          - sume defalcate din T.V.A. pentru      

            echilibrarea bugetelor locale                                             81.950.000 lei              

  b)  Subvenţii primite de la alte nivele ale  

      administraţiei publice                                                                19.047.652 lei 

c)  Sume primite de la UE/alți donatori în contul  

plăților efectuate  și prefinanțări                                                     4.943.284 lei 

 

 B) Evoluţia cheltuielilor 

 

Evoluţia cheltuielilor raportată la veniturile încasate a consemnat un nivel de 100,18% 

bazată pe urmărirea îndeaproape a execuţiei de casă a bugetului local al judeţului Alba pe anul 

2019. 

Creditele bugetare aprobate au fost utilizate pentru finanțarea activităților, acțiunilor şi 

programelor aflate în competenţa Consiliului Județean Alba, gestionate direct sau prin instituțiile 

subordonate şi anume: asigurări şi asistenţă socială (DGASPC Alba), învățământ special, acțiuni 

privind învățământul primar (produse lactate şi de panificație), acțiuni culturale (prin instituțiile 

de cultură subordonate), culte religioase şi structuri asociative, întreținerea drumurilor şi 

podurilor județene, finanțarea cheltuielilor de funcționare a Serviciului Public „Salvamont-

Salvaspeo” Alba, a Centrului Militar Județean, Inspectoratul pentru Situații de Urgenţă Alba, 

finanțarea obiectivelor de investiții, precum şi finanțarea activităților autorităţii publice județene. 

Sinteza cheltuielilor pe activităţi şi ponderea în total cheltuieli, potrivit clasificației 

bugetare,  se prezintă astfel: 

 

 

Nr. 

crt. 
Specificaţie 

Realizări 

2019 (lei) 

Greutatea 

specifică  

(%) 

0 A 1 2 

 TOTAL, din care: 230.566.400 100,00 

1. Cap. 51.02 Autorităţi publice, din care: 29.886.542 12,96 

 - cheltuieli de personal 15.638.161  

 - bunuri şi servicii 4.741.683  

 - alte transferuri 22.501  

 -alte cheltuieli 123.767  

 - cheltuieli de capital 9.400.864  

 -plăți efectuate în anii precedenți 

recuperate în anul curent -40.434  

2. Cap. 54.02 Alte servicii publice generale, 

din care: 3.783.898 1,64 

 - cheltuieli de personal 1.120.287  

 - bunuri şi servicii 676.528  

 - transferuri între unităţi ale administraţiei 

publice 

1.655.478  



 - cheltuieli de capital 355.321  

 -plăți efectuate în anii precedenți 

recuperate în anul curent -23.716  

3 Cap. 55.02 Tranzacţii privind datoria 

publică şi împrumuturi. 2.371.352 1,03 

 - bunuri şi servicii (comisioane) 65.998  

 - dobânzi 2.305.354  

4. Cap. 60.02 Apărare 352.335 0,15 

 - bunuri şi servicii  257.254  

 - cheltuieli de capital 95.081  

5 Cap. 61.02 Ordine publică şi siguranţa 

naţională. 156.337 0,07 

 - bunuri si servicii 156.337 

  

6. Cap. 65.02 Învăţământ, 

din care: 7.945.563 3,45 

 - cheltuieli de personal 57.942  

 - bunuri şi servicii 532.072  

 - transferuri între unităţi ale administraţiei 

publice 

600.880  

 - alte transferuri 10.000  

 - asistenţă socială 6.744.669  

7. Cap. 66.02 Sănătate, din care: 20.945.593 9,08 

 - transferuri între unităţi ale administraţiei 

publice ( acţiuni de sănătate) 20.945.393  

 -proiecte cu finanțare FEN aferente 

cadrului financiar 2014-2020 200  

8. Cap. 67.02 Cultură, recreere şi religie, 

din care: 48.447.682 21,01 

 - cheltuieli de personal 1.771.943  

 - bunuri şi servicii 1.536.720  

 - transferuri între unităţi ale administraţiei 

publice 

17.339.776 

  

 - alte transferuri (transferuri curente 

interne) 3.406.383  

 - alte cheltuieli (culte, neclericali) 19.032.681  

 - cheltuieli de capital 5.570.819  

 -plăți efectuate în anii precedenți 

recuperate în anul curent -210.640  

9. Cap. 68.02 Asigurări şi asistenţă socială, 

din care: 73.396.916 31,83 

 - cheltuieli de personal 47.536.907  

 - bunuri şi servicii 24.101.938  

 - asistenţă socială 536.745  

 -proiecte cu finanțare FEN aferente 

cadrului financiar 2014-2020 463,956  

 -alte cheltuieli 509,760  

 - cheltuieli de capital 393,396  

 -plăți efectuate în anii precedenți 

recuperate în anul curent 

-145,786  

10. Cap. 70.02 Locuinţe, servicii de 

dezvoltare publică, din care:  

9,947,974 4,31 

 - alte transferuri 84,482  

 - cheltuieli de capital 9,863,492  

11. Cap.74.02 Protecţia Mediului 1,881,650 0,82 

 - bunuri şi servicii 1,673,035  



 -proiecte cu finantare din fonduri externe 

nerambursabile cadrului financiar 2014-

2020 91,511  

 - cheltuieli de capital 117,104  

12. Cap. 80.02 Acţiuni generale economice şi 

de muncă, din care : 0 0 

 - alte transferuri   0  

13. Cap. 84.02 Transporturi, din care: 31,140,655 13,51 

 - bunuri şi servicii 10,393,995  

 -proiecte cu finantare din fonduri externe 

nerambursabile cadrului financiar 2014-

2020 5,882,190  

 - cheltuieli de capital 7,949,628  

 - rambursări de credite 6,977,939  

 -plăți efectuate în anii precedenți 

recuperate în anul curent -63,097  

14. Cap. 87.02 Alte acţiuni economice 309,903 0,14 

 - bunuri şi servicii 129,903  

 - transferuri între unităţi ale administraţiei 

publice 180,000  

 

 

În cursul anului 2019, Consiliul Judeţean Alba a procedat la modificarea, completarea, 

actualizarea şi rectificarea bugetului local al judeţului Alba, în funcţie de : 

- atribuţiile şi sarcinile stabilite prin legi, ordonanţe, ordonanţe de urgenţă, etc. 

- rectificări ale bugetului de stat; 

- acţiunile şi priorităţile stabilite de Consiliul judeţean; 

- propunerile ordonatorilor terţiari de credite. 

 

II. Contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2019: 

a) La venituri  

Prevederi bugetare iniţiale        11.000 lei 

Prevederi bugetare definitive       85.120 lei 

Încasări realizate         74.119 lei 

b) La cheltuieli: 

Credite bugetare iniţiale        11.000 lei  

Credite bugetare definitive        85.120 lei 

Plăti efectuate         75.699 lei 

 

III. Contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019: 

a) La venituri  

Prevederi bugetare iniţiale       247.146.310 lei 

Prevederi bugetare definitive      268.971.430 lei 

Încasări realizate        231.757.712 lei 

b) La cheltuieli: 

Credite bugetare iniţiale       247.146.310 lei  

Credite bugetare definitive       268.971.430 lei 

Plăti efectuate        232.199.189 lei 

 

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete  

prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 52  din data de 13 martie 2020. 

 

 

Director executiv, 

Marian Aitai 

 



JUDEȚUL ALBA

lei

DENUMIRE INDICATORI Prevederi          
iniţiale

Prevederi 
definitive

Execuţie la 
31.12.2019

A 0001 02 VENITURI TOTAL : 229.239.130 238.667.630 230.156.691
Venituri curente(I+II) 205.221.760 203.107.260 206.151.533
   I. Venituri fiscale (1+2) : 203.225.000 201.000.000 204.047.399
1. Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital
de la persoane fizice, din care :

84.567.000 86.629.000 89.527.214

a) cote și sume defalcate din impozitul pe
venit

84.567.000 86.629.000 89.527.214

2. Impozite și taxe pe bunuri și servicii 118.658.000 114.371.000 114.520.185
     a)  sume defalcate din TVA 116.333.000 112.904.000 112.904.000

b) taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea
utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de
activități

2.325.000 1.467.000 1.616.185

   II. Venituri nefiscale (1+2) : 1.996.760 2.107.260 2.104.134
1. Venituri din proprietate 90.000 110.000 112.962
2. Vânzari de bunuri și servicii 1.906.760 1.997.260 1.991.172
Venituri din capital: 0 0 14.222
1. Venituri din valorificarea unor bunuri 0 0 14.222
 Subvenții : 9.527.620 21.070.620 19.047.652
 Subvenții de la bugetul de stat 9.527.620 21.070.620 19.047.652
Alte sume primite de la UE 554.500 554.500 760.430
Sume primite de la UE/alți donatori în contul
plățior efectuate și prefinanțări aferente
cadrului financiar 2014-2020

13.935.250 13.935.250 4.182.854

B 50.02 CHELTUIELI TOTAL : 353.192.000 353.437.900 230.566.400
51.02 Autorități publice și acțiuni externe : 45.256.600 46.695.600 29.886.542
Autorități executive 45.256.600 46.695.600 29.886.542

54.02 Alte servicii publice generale : 4.500.050 4.500.050 3.783.898
Servicii publice comunitare de evidență a
persoanelor 1.885.800 1.885.800 1.655.478
 Alte servicii publice generale 2.614.250 2.614.250 2.128.420
55.02 Tranzacții privind datoria publică și
împrumuturi 5.548.000 3.113.400 2.371.352
60.02 Apărare: 445.000 501.000 352.335
Apărare națională 445.000 501.000 352.335
61.02 Ordine publică și siguranță națională 176.000 176.000 156.337
Protecția civilă și protecția contra incendiilor 176.000 176.000 156.337
65.02 Învățământ : 8.196.760 11.242.260 7.945.563
Învățământ primar 5.950.000 8.973.000 6.477.424
Învățământ special 2.236.760 2.259.260 1.458.139

Anexa nr. 1  l a Proiectul de hotărâre a Consiliului 
Judeţean Alba  nr. 52/13 martie 2020 

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL AL JUDEŢULUI ALBA
PE ANUL 2019



Alte cheltuieli în domeniul învățământului 10.000 10.000 10.000
66.02 Sănătate : 20.063.350 27.310.150 20.945.593
Spitale generale 20.063.350 27.310.150 20.945.593
67.02 Cultură, recreere și religie : 65.701.380 64.765.480 48.447.682
Biblioteci publice comunale, orășenești,
municipale

2.525.800 2.525.800 2.404.246

Muzee 8.128.080 8.180.580 6.928.258
Instituții publice de spectacole și concerte 4.002.000 4.159.600 3.848.548
Servicii recreative și sportive 18.600.000 16.984.000 8.779.616
Servicii religioase 19.132.000 19.132.000 19.032.681
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și 13.313.500 13.783.500 7.454.333
68.02 Asigurări și asistență socială: 89.635.260 83.408.260 73.396.916
Asistență socială în caz de invaliditate 52.582.540 49.070.540 42.201.667
Asistență socială pentru familie și copii 37.052.720 34.337.720 31.195.249
70.02 Servicii și dezvoltare publică, locuințe,
mediu și ape 13.958.100 14.508.100 9.947.974
 Alimentare cu apa 958.100 958.100 84.482
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor
și dezvoltării comunale 13.000.000 13.550.000 9.863.492
74.02 Protecția mediului : 2.589.010 2.589.010 1.881.650
Reducerea și controlul poluării 228.710 228.710 132.783
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor 2.360.300 2.360.300 1.748.867
84.02 Transporturi 96.802.490 94.248.590 31.140.655
Drumuri și poduri 96.664.490 94.110.590 31.073.205
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 138.000 138.000 67.450
87.02 Alte acțiuni economice 320.000 380.000 309.903
Turism 200.000 200.000 129.903
Alte acțiuni economice 120.000 180.000 180.000
98.02 Excedent -409.709

Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL,

Ion DUMITREL      Vasile BUMBU



JUDEŢUL ALBA

lei 

DENUMIRE INDICATORI Prevederi          
iniţiale

Prevederi 
definitive

Execuţie la 
31.12.2019

A 0001  08 VENITURI TOTAL: 11.000 85.120 74.119
Venituri curente 0 0 0
Venituri nefiscale 0 0 0
Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 0 0 0
 Subvenţii 1.650 12.770 11.119
Subvenţii de la bugetul de stat 1.650 12.770 11.119
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor
efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar
2014-2020

9.350 72.350 63.000

B 50.08 CHELTUIELI TOTAL : 11.000 85.120 75.699
65.08 Învățământ: 11.000 85.120 75.699

Învățământ special 11.000 85.120 75.699

70.08 Locuințe, servicii și dezvoltare publică 0 0 0
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și 
dezvoltării comunale 0 0 0

Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL,

Ion DUMITREL      Vasile BUMBU

Anexa nr. 2 l a Proiectul de hotărâre 
alConsiliului Judeţean Alba                   

nr. 52/13 martie 2020

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE 
NERAMBURSABILE PE ANUL 2019



JUDEŢUL ALBA

lei 

DENUMIRE INDICATORI Prevederi          
iniţiale

Prevederi 
definitive

Execuţie la 
31.12.2019

A 0001 10 VENITURI TOTAL : 247.146.310 268.971.430 231.757.712
Venituri curente 125.689.100 139.384.360 122.272.070
Venituri nefiscale (1+2+3+4+5) : 125.689.100 139.384.360 122.272.070
1. Venituri din proprietate 160.000 200.000 197.439
2. Venituri din prestări de servicii și alte activități 125.430.810 139.077.070 121.967.346
3. Diverse venituri 93.290 102.290 102.285
4. Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 5.000 5.000 5.000
Venituri din capital 810 13.190 13.248
Venituri din valorificarea unor bunuri 810 13.190 13.248
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate 951.970 951.980 0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru
efectuarea de cheltuieli

951.970 951.980 0

 Subvenţii : 111.350.160 119.194.570 109.092.029
Subventii de la bugetul de stat 1.324.720 1.433.950 39.806
Subvenţii de la alte administraţii 110.025.440 117.760.620 109.052.223
Alte sume primite de la UE 492.620 492.620 0
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor
efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar
2014-2020

8.661.650 8.934.710 380.365

B 50.10 CHELTUIELI TOTAL : 247.146.310 268.971.430 232.199.189
54.10 Alte servicii publice generale : 1.998.390 2.028.390 1.750.151
Servicii publice comunitare de evidență persoanelor 1.998.390 2.028.390 1.750.151
55.10 Tranzacţii privind datoria publică şi
împrumuturi 8.000 1.300 1.282
66.10 Sănătate : 223.488.070 244.558.390 210.748.582
Spitale generale 223.488.070 244.558.390 210.748.582
67.10 Cultură, recreere şi religie : 20.547.850 20.979.350 18.630.211
Muzee 9.640.850 9.533.750 7.902.293
Instituții publice de spectacole și concerte 4.102.000 4.279.600 3.968.405
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 6.805.000 7.166.000 6.759.513
87.10 Alte acţiuni economice 1.104.000 1.404.000 1.068.963
Alte acțiuni economice 1.104.000 1.404.000 1.068.963

Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL,

Ion DUMITREL      Vasile BUMBU

Anexa nr. 3 l a Proiectul de hotărâre a 
Consiliului judeţean Alba                                nr. 

52/13 martie 2020

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR 
FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2019



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN  
PREȘEDINTE 
 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Teatrului de Păpuși 

„Prichindel” Alba Iulia 
 
 

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

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării 
Organigramei, Statului de funcții şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 
Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia; 

- solicitările nr. 280 din 20 februarie 2020 şi nr. 392 din 10 martie 2020 ale Teatrului de 
Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, înregistrate cu nr. 4402 din 20 februarie 2020 şi nr. 6115 din 10 
martie 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. 2 şi art. 31 alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum 

şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, 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; 

 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 Organigramei Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba 
Iulia, urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 1 -  parte integrantă a prezentei hotărâri. 
  Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcții al Teatrului de Păpuși „Prichindel” 
Alba Iulia, urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă modificarea Regulamentul de organizare și funcționare al Teatrului 
de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, urmând să aibă conținutul prevăzut în anexa nr. 3 - parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Hotărârile Consiliului Județean Alba nr. 214 din 24 octombrie 2019, nr. 48 din 
23 februarie 2017 şi Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 152 din 24 septembrie 2015, cu 
completările ulterioare își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri. 

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a Managerului Teatrului de 
Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, 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, Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba 
Iulia, administratorului public al Județului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, 



Direcției dezvoltare și bugete, Serviciului investiţii, dezvoltare, promovare patrimonială şi 
managementul unităţilor de cultură și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
                                                       Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL, 
                            Ion DUMITREL                                     Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.   54 
Alba Iulia, 13 martie 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 



ROMANIA                                                                                     Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a                                                                                                                                        
JUDEȚUL ALBA                                                                                      Consiliului Judeţean nr. 54/13 martie 2020  
CONSILIUL JUDEȚEAN                  

ORGANIGRAMA   
TEATRULUI  DE PAPUŞI „PICHINDEL” ALBA IULIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

                                                                                       Avizat pentru legalitate 
     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL, 

                                                                                     Ion DUMITREL                                 Vasile BUMBU

TOTAL 
POSTURI 

 
28 

din care 
Conducere Execuție 

2 26 

CONSILIUL ARTISTIC 
MANAGER (DIRECTOR) 

1 CONSILIUL ADMINISTRATIV 

SERVICIUL 
ARTISTIC-SCENA - 1 

CONTABIL SEF 
1 

 

COMPARTIMENTUL 
ARTISTIC 

 
 
 
            8 

 

COMPARTIMENT 
FINANCIAR 

CONTABILITATE, 
RESURSE UMANE, 

JURIDIC 
3 

COMPARTIMENTUL 
PRODUCTIE, 

ADMINISTRATIV 
 

4 

COMPARTIMENTUL 
SCENĂ 

 
 
 

7 
 

COMPARTIMENT 
MARKETING 
 CULTURAL 

 
 
                  4 
 
 
 

 
 



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a   
Consiliului Județean Alba nr. 54/13 martie 2020 
 

STAT DE FUNCȚII 
AL TEATRULUI DE PĂPUȘI „PRICHINDEL” ALBA IULIA 

 

*În cazul în care persoana, pentru care s-a primit aprobarea nominală de la Ministerul 
Culturii şi Identităţii Naţionale pentru a ocupa o funcţie corespunzătoare nivelului de studii 
superioare, nu mai îndeplineşte criteriile stabilite prin Ordinul ministrului culturii şi identităţii 
naţionale nr. 2883/2017, Teatrul de Păpuşi „Prichindel Alba Iulia” va solicita, în acest sens, 
modificarea statului de funcţii. Funcţia de bază este maestru lumini treapta I. 

 
                                                  Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 
                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 
 

Nr. 
crt. Denumirea funcției Nivelul 

studiilor 
Număr 
posturi 

1 Contabil șef grad II S 1 
 SERVICIUL ARTISTIC-SCENA  1 
2 Șef  serviciu artistic-scena grad II  S 1 
 COMPARTIMENTUL ARTISTIC  8 

3-5 Actor (teatru, mânuitor păpuși–marionete) gradul IA                                                 S 3 
6 Actor (teatru, mânuitor păpuși–marionete) gradul I   S 1 

7-8 Actor (teatru, mânuitor păpuși–marionete) gradul II S 2 
9 Actor (teatru, mânuitor păpuși–marionete) debutant S 1 
10 Actor debutant  1 
 COMPARTIMENTUL SCENA  7 

11 Regizor scena (culise) gradul IA S 1 
12 Operator lumini gradul IA *) S 1 
13 Maestru lumini treapta I  1 
14 Maestru sunet treapta I  1 

15 Muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole 
sau concerte treapta  I M;G 1 

16 Muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole 
sau concerte debutant M;G 1 

17 Plasator sala  1 
 COMPARTIMENT MARKETING CULTURAL  4 

18 Secretar literar gradul IA S 1 
19-20 Impresar artistic gradul IA S 2 

21 Referent de specialitate gradul I S 1 

 COMPARTIMENTUL PRODUCŢIE, 
ADMINISTRATIV  4 

22 Referent de specialitate gradul II S 1 

23-24 Muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole 
sau concerte treapta  I M;G 2 

25 Muncitor calificat I M;G 1 

 COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE,  
RESURSE UMANE, JURIDIC  3 

26 Inspector de specialitate debutant S 1 
27 Referent de specialitate gradul IA S 1 
28 Consilier juridic gradul II S 1 

T O T A L 28 



Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a 
  Consiliului Judeţean Alba nr. 54/13 martie 2020 

                                                                                                         
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 
AL TEATRULUI DE PĂPUȘI „PRICHINDEL” ALBA IULIA 

 
 

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art. 1 Prezentul regulament stabileşte normele de organizare şi funcţionare ale 
Teatrului de Păpuși „Prichindel”Alba Iulia cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. 
Andrei Mureşanu, nr.3, cod poștal 510117,  județul Alba cod  de identificare fiscala 
4331511, banca Trezoreria Municipiului Alba Iulia. Codul  CAEN ale domeniilor de 
activitate sub care funcţionează instituţia este 9001- creaţie şi interpretare artistică. 

 
Art. 2. (1) Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia este o instituție publică 

de spectacole, de interes județean, cu personalitate juridică încadrată la categoria 
„instituții de spectacole de repertoriu” conform O.G. 21/2007 - privind instituţiile şi 
companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de 
impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare, având specificul și 
funcționând în baza regulilor cuprinse în prezentul regulament, desfășurându-și 
întreaga activitate cu respectarea legislației aplicabile domeniului de activitate.  

              (2) Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia funcționează ca 
instituție publică de spectacole - de repertoriu în subordinea Județului Alba prin  
Consiliului Judeţean Alba, care-i asigură baza materială şi resursele materiale 
necesare, potrivit responsabilităţilor ce-i revin prin lege. 

              (3) Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia este finanțat din 
venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul Județului Alba. 

 
Art. 3. Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia a fost înfiinţat de către 

Ministerul Culturii prin Deciziunea nr. 201 din 01 septembrie 1952, ca teatru de păpuşi 
profesionist, cu personalitate juridică. În prezent este  organizat și funcționează în 
conformitate cu prevederile O.G. 21/2007 - privind instituţiile şi companiile de 
spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

 
Art. 4. Dispoziţiile prezentului Regulament sunt elaborate în temeiul legislaţiei 

incidente cu privire la organizarea, funcţionarea, atribuţiile, competențele și 
responsabilitățile Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, legislație care are 
prioritate în aplicare, iar documentele subsecvente emise în aplicarea Regulamentului 
(fișe de post, proceduri formalizate etc.) vor fi elaborate în conformitate cu legislația 
aplicabilă la momentul elaborării acestora. Personalul angajat din cadrul Teatrului de 
Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia răspunde de punerea în aplicare a atribuțiilor 
prevăzute de legislaţia aplicabilă domeniului de competență respectiv, care nu au fost 
cuprinse în prezentul Regulament.  În cazul intervenţiei unor evenimente legislative cu 
privire la legislația care a stat la baza elaborării prezentului Regulament, documentele 
subsecvente emise în aplicarea Regulamentului, vor fi modificate și/sau completate ca 
urmare a modificărilor legislative în cauză.  

  
CAPITOLUL II -  SCOPUL, OBIECTUL DE ACTIVITATE, 

OBIECTIVELE ȘI ATRIBUȚIILE INSTITUȚIEI  
 

Art. 5. Scopul și misiunea 
Scopul Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia este producerea și 

prezentarea de spectacole de teatru pentru copii și tineret, cu păpuși și actori,  
organizarea de evenimente culturale, festivaluri, proiecte si programe, ateliere de 
creație și lecții de teatru. 

                       
  

                
         

                        
  

                
           

                                     
         
                       
     



 
Misiunea Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia este aceea de a oferi 

producţii și evenimente teatrale pentru a educa prin teatru în vederea creșterii nivelului 
de dezvoltare culturală a comunităţii județului. Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba 
Iulia îşi desfăşoară activitatea pe baza programului de management elaborat de către 
manager (director), în concordanţă cu strategiile culturale şi edu. 

Art. 6. Obiectul de activitate 
a) realizarea și prezentarea de spectacole de teatru pentru copii şi tineret, 

folosind cu predilecție mijloacele de expresie ale teatrului de păpuşi, dar şi alte 
modalități de expresie teatrală; 

b) impresarierea tuturor producțiilor artistice proprii; 
c) organizarea de evenimente culturale, festivaluri, proiecte și programe, 

ateliere de creație și lecții de teatru. 
 
Art. 7. Obiectivele principale sunt: 
a)  promovarea pe plan național și internațional a 

valorilor cultural - artistice autohtone și universale; 
b)  inițierea şi desfăşurarea proiectelor şi programelor culturale în domeniul  

educației formativ-artistice. 
În acest sens, urmăreşte cu consecvență: 
a) promovarea valorilor consacrate ale literaturii româneşti şi universale, 

clasice şi contemporane; 
b) stimularea inovației şi creației dramaturgice şi spectacologice, a 

creativității şi talentului; 
c) revitalizarea şi promovarea artei mânuirii păpuşilor; 
d) inițierea programelor adecvate de petrecere a timpului liber al copiilor, 

valorificând arta animației teatrale; 
e) protecția creațiilor proprii împotriva denaturărilor şi falsificărilor; 
f) dezvoltarea schimburilor culturale pe plan județean, național şi 

internațional, prin organizarea şi participarea la festivaluri naționale şi internaționale; 
g) organizarea Festivalului Internațional de Teatru „Povești”. 
h) diversificarea ofertei culturale prin programe ample care să 

atragă noi categorii de public în vederea creșterii indicatorilor de consum 
cultural; 

i) asigurarea serviciilor culturale oferite și a celor adiacente 
(vânzare bilete, promovare, marketing); 

j) valorificarea optimă a potențialului artistic al artiștilor din 
cadrul instituției; 

k) afirmarea personalității artistice și promovarea valorilor teatrale autohtone 
în țară și străinătate. 

 
Art. 8. În vederea realizării obiectivelor sale Teatrul de Păpuși „Prichindel” 

Alba Iulia funcţionează conform cu legislaţia în vigoare de îmbunătăţire a 
transparenţei actului decizional, de creştere a eficacităţii şi calităţii muncii, de 
descurajare a posibilităţilor de corupere a sistemului şi angajaţilor, de asigurare a 
integrităţii, imparţialităţii şi eficacităţii personalului și  are următoarele atribuții: 

a) asigurarea unui cadru favorabil creației și difuzării spectacolului în cele mai 
bune condiții; 

b) menținerea, promovarea și perpetuarea mijloacelor folosite în teatrul de 
animație; 

c) stimularea și ocrotirea afirmării personalității artistice și a libertății de 
creație; 

d) cultivarea unui climat artistic superior; 
e) promovarea artelor spectacolului românesc, prin spectacolele teatrului în 

festivaluri internaționale; 
f) dezvoltarea artistică continuă a personalului artistic; 
g) stimularea, dezvoltarea și fidelizarea publicului prin oferta de spectacole de 

înaltă ținută artistică; 



h) informează publicul despre evenimentele teatrului  ce urmează a fi 
prezentate prin diverse metode de promovare: afișaj, reclame radio/tv, mass-media, 
site-uri proprii, difuzare programe, vânzarea biletelor de spectacole prin casieria 
proprie sau online; 

 
 
i) asigură activitățile specifice în sala de spectacol: difuzare programe, 

îndrumare spectatori pentru ocuparea locurilor, păstrarea în timpul spectacolelor a 
hainelor publicului spectator în spații special amenajate, ambianță adecvată în foaier 
etc. 

 
Art. 9. Spectacolele teatrului sunt prezentate pe baza unui repertoriu, pe 

stagiuni teatrale, cuprinzând producții noi (premiere) și producții în reluare. 
Programarea reprezentațiilor și a repetițiilor se face lunar ținându-se cont de 
repertoriul configurat de conducătorul instituției în acord cu prevederile contractului 
de management și cu consultarea Consiliului Artistic. Reprezentațiile se vor prezenta 
atât la sediul teatrului, cât și în cadrul unor deplasări în județ, în țară și în străinătate, în 
spații consacrate, în aer liber sau în spații neconvenționale. Teatrul de Păpuși 
„Prichindel” Alba Iulia realizează pe parcursul unui an calendaristic 2 premiere.  

 
Art. 10. În atingerea scopului său Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia 

colaborează cu instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, persoane juridice de 
drept public sau privat şi cu persoane fizice, fără a exprima în niciun fel interese de 
grup (etnice, politice, religioase). Activităţile specifice sunt stabilite în Programul 
minimal (Programul proiectelor/acțiunilor culturale) din Proiectul de Management 
anual aprobat de Județul Alba prin  Consiliul Judeţean Alba.  

 
Art. 11.  Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia îşi desfăşoară activitatea 

respectând: 
a) dreptul de acces la viaţa culturală; 
b) dreptul de participare la viaţa culturală; 
c) dreptul la respectul identităţii culturale; 
d) dreptul fiecărei persoane, indiferent de naţionalitate, etnie, sex, religie, 

orientare politică sau situaţie socială, de a se identifica cu o comunitate culturală; 
e) dreptul la protecţia activităţilor creatoare; 
f) dreptul la protecţia proprietăţii intelectuale; 
g) dreptul la educaţie, inclusiv la educaţia artistică şi la educarea prin și 

pentru artă; 
h) dreptul de a desfăşura în mod liber activităţi culturale, inclusiv dreptul la 

mobilitate a creatorilor, a artiştilor şi a creaţiilor lor. 
 

CAPITOLUL III – PATRIMONIUL 
 

Art. 12. Patrimoniul Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia se 
compune din dreptul de administrare asupra imobilului din Alba  Iulia, str. Andrei 
Mureşanu nr. 3, aflat în proprietatea publică a Judeţului Alba, pe care îl administrează 
conform Contractului de administrare încheiat cu Consiliul Județean Alba, nr. 
17454/16.12.2008 si a actelor adiționale la acesta precum și din bunuri proprii pe care 
le gestionează în conformitate şi în condițiile impuse de lege. Conducerea instituției 
este obligată să aplice măsurile de protecție prevăzute de lege în vederea protejării 
acestora. 

 
Art. 13. Patrimoniul poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, 

sponsorizări, precum şi prin preluarea în regim de comodat, donaţie sau prin transfer, 
cu acordul părţilor, de bunuri, din partea unor instituţii ale administraţiei publice 
centrale sau locale, a unor persoane juridice de drept public şi/sau privat, a unor 
persoane fizice din ţară şi străinătate. 

 



Art. 14. Pentru funcţionarea în bune condiţii, teatrul dispune, în conformitate 
cu prevederile legale, de mașină de serviciu, scenă mobilă, aparatură tehnică pentru 
activitatea specifică, costume, decoruri  şi păpuși. 

 
Art. 15. Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia dispune de camere de 

oaspeți care sunt destinate colaboratorilor teatrului (actori, regizori, scenografi, 
sculptori, compozitori, coregrafi, conducători de workshopuri), pe proiecte de scurtă 
durată, care să nu depășească mai mult de 35 zile consecutive. Teatrul de Păpuşi 
„PRICHINDEL” Alba Iulia  nu dispune de locuință de serviciu. 

 
 
 

CAPITOLUL IV - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 
 

Art. 16. Teatrul are buget propriu de venituri şi cheltuieli care se aprobă de 
Consiliul Judeţean Alba.  

 
Art. 17. Finanţarea se realizează din venituri proprii, subvenţii acordate de la 

bugetul Consiliului Judeţean Alba precum şi din alte surse potrivit prevederilor O.G. 
21/2007 privind instituțiile sau companiile de spectacole sau concerte, precum și 
desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 
Art. 18. Ministerul Culturii, alte autorităţi publice centrale şi autorităţile 

administraţiei publice locale pot susţine material şi financiar realizarea de programe şi 
proiecte ale teatrului. 

 
Art. 19. Veniturile proprii realizate provin din:  
a) încasări din vânzarea biletelor la spectacolele proprii sau organizate de 

teatru; 
b) încasări din prestări servicii specifice instituțiilor de spectacole pentru 

participarea la gale, festivaluri, turnee ori alte asemenea proiecte; 
c) încasări din închirierea de spaţii şi bunuri mobile, etc.;    
d) donații și sponsorizări ale persoanelor fizice și/sau juridice române sau 

străine; 
e) organizarea și participarea, în colaborare cu alte instituții, la realizarea de 

manifestări cultural-artistice; 
f) valorificarea bunurilor care fac parte din patrimoniul său, în condițiile 

legii; 
g) derularea unor proiecte şi programe culturale în parteneriat sau în 

colaborare cu alte instituţii din ţară şi din străinătate. 
 

CAPITOLUL V  - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ,  
PERSONALUL ȘI CONDUCEREA 

 
Art. 20. Organizarea Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia este 

structurată, conform organigramei și statului de funcții fundamentate la propunerea 
managerului (director) și  aprobate de către Consiliul Județean Alba. 

 
Art. 21. Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia are următoarea structură 

organizatorică: 
A. Conducerea instituției  
- Conducerea executivă: 
1. Manager (director); 
2. Contabil șef; 
3.    Șef serviciu artistic-scenă. 
 



B. Organisme colegiale deliberative și consultative, care asistă managerul în 
activitatea sa: 

1.    Consiliul Administrativ  
2.    Consiliul Artistic 
 
C. Aparatul de specialitate și aparatul funcțional:  
1. Serviciul artistic-scenă format din: 
a) Compartiment artistic; 
b) Compartiment scenă; 
2. Compartiment marketing; 
3. Compartiment producție, administrativ; 
4. Compartiment financiar-contabilitate, resurse umane, juridic. 
 
Relațiile de colaborare și subordonare existente între structurile organizatorice 

de la punctul C  și funcțiile de la punctul A se stabilesc prin organigramă. 
 
 
 
 
Art. 22. Ocuparea posturilor vacante și temporar vacante din cadrul Teatrului de 

Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia se face potrivit prevederilor legale în vigoare. 
 
Art. 23. Eliberarea din funcție a personalului sau încetarea raporturilor de 

muncă se face în condițiile legii. 
 
Art. 24. Personalul din cadrul Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia 

are următoarele responsabilități generale: 
a) asigură cunoașterea, însuşirea, aplicarea şi respectarea legislației și a 

reglementărilor specifice domeniului de activitate cu privire la atribuţiile, acţiunile, 
activitățile, procesele de muncă şi sarcinile specifice postului pe care î1 ocupă; 

b) exercită atribuţiile stabilite în acte normative, reglementări, standarde, 
normative, instrucțiuni, metodologii, proceduri, acte administrative, fişa postului, etc.; 

c) realizează, la timp şi întocmai, activitățile, acțiunile, atribuțiile sau 
sarcinile ce-i revin și raportează asupra modului de realizare a acestora; 

d)  îndeplineşte îndatoririle de serviciu cu profesionalism, imparțialitate, 
loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios, cu obligația de a se abține de la orice faptă 
care ar putea să aducă prejudicii autorității; 

e) păstrează secretul de serviciu, datele şi informațiile cu caracter confidențial 
deținute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu; 

f) respectă codul de etica si integritate in vigoare; 
g) semnalează conducerii  sau șefului de serviciu din care face parte orice 

probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoștință în timpul 
îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora; 

h) aplică și duce la îndeplinire deciziile managerului instituției, care le sunt 
repartizate; 

i) efectuează controalele medicale proprii (periodic și la schimbarea postului, 
a locului de muncă sau a condițiilor în care își desfășoară activitatea, în alte condiții 
stabilite de medicul de medicina muncii), certificate prin fișa de aptitudine în muncă 
efectuarea acestora; 

j) participă la instruirea periodică și suplimentară în domeniul securității și 
sănătății în muncă, PSI si orice alte instruiri obligatorii și își însușește și respectă cu 
strictețe prevederile legislației de securitate și sănătate în muncă, PSI precum și 
măsurile stabilite pentru prevenirea producerii accidentelor de muncă și/sau a 
îmbolnăvirilor profesionale; 

k) întocmește si/sau actualizează procedurile operaționale și de sistem după 
care își desfăşoară activitatea; 

l) participă la elaborarea și implementarea procedurilor 
formalizate/instrucțiunilor de lucru/manualelor, în cadrul Sistemului de control intern 



managerial proiectat și implementat la nivelul teatrului și al Sistemului de 
management al calității; 

m) urmează programele de perfecționare profesională, conform prevederilor 
legale. 

n)  are obligaţia  de a respecta atribuţiile de serviciu ce îi revin, Fişa postului, 
Contractul Individual de Muncă, Regulamentul de Ordine Interioară, Codul de 
Conduită al Salariaţilor, alte sarcini noi sau note interne ale conducerii instituţiei, 
precum şi normele de securitate şi sănătate în muncă, conform Legii nr. 319/2006 şi 
normele de apărare împotriva incendiilor conform Legii nr. 307/2006. 

o) persoanele din cadrul instituţiei care întocmesc documente, poartă întreaga 
răspundere asupra 

datelor şi conţinutului acestora, iar în cazul inserării unor date sau informaţii 
eronate, vor răspunde 

civil, administrativ sau penal pentru acestea, conform legii; 
p) toate documentele întocmite de personalul instituţiei pentru a fi transmise 

în exteriorul acesteia 
vor fi semnate de către conducătorul instituţiei și persoana care le-a întocmit. 
 
Art. 25. Atribuțiile, competențele, responsabilitățile, pentru fiecare post se 

detaliază în fișele de post întocmite conform prevederilor legale și se modifică 
corespunzător actelor normative apărute ulterior. Fișele de post reprezintă anexa la 
contractul individual de muncă al salariaților. Atribuțiile specificate în fișele de post se 
pot completa cu alte atribuții dispuse/încredințate de șeful ierarhic superior, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare. 

              
       
      Art. 26. (1) Conducerea Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia este 
asigurată de către manager (director), persoană fizică, în temeiul unui contract de 
management încheiat între manager şi ordonatorul principal de credite - Consiliul 
Judeţean Alba, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 189/2008, cu modificările si 
completările ulterioare. Activitatea Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia este 
organizată de manager (director) pentru realizarea indicatorilor economici şi culturali 
cuprinşi în contractul de management şi programul minimal, ţinând cont de normele 
prevăzute de Codul Muncii, legislația în vigoare şi a Regulamentului Intern.  

               (2) Managerul (director) conduce și răspunde de buna funcționare a 
teatrului, conform prevederilor cuprinse în contractul de management și prezentul 
regulament de organizare și funcționare. 

               (3) Managerul (director) al  Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba 
Iulia este ordonator terţiar de credite  şi, în această calitate, îşi exercită drepturile şi îşi 
asumă obligaţiile prevăzute de lege.  

               (4) Managerul (director) al Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba 
Iulia, în exercitarea atribuţiilor sale, emite decizii. 

               (5) Managerul (director) are în principal următoarele atribuţii 
principale:  

a) să asigure conducerea şi buna administrare a activităţii instituţiei pe care o 
reprezintă; 

b) să elaboreze şi să propună spre aprobare autorităţii proiectul de buget al 
instituţiei şi statul de funcţii al instituţiei; 

c) să reprezinte instituţia în raporturile cu terţii; 
d) să încheie acte juridice în numele şi pe seama instituţiei, în limitele de 

competenţă stabilite prin contractul de management; 
e) să răspundă, potrivit legii, de angajarea, lichidarea şi ordonanţarea 

cheltuielilor, în limita creditelor de angajament şi creditelor bugetare repartizate şi 
aprobate, de realizarea veniturilor şi de integritatea bunurilor încredinţate instituţiei pe 
care o conduce; 

f) să răspundă, potrivit legii, de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi 
de prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în 
administrare şi execuţiei bugetare, de organizarea sistemului de monitorizare a 



programului de achiziţii publice şi a programului de lucrări de investiţii publice, de 
organizarea evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora, şi de 
organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale; 

g)  să decidă, în calitate de ordonator de credite, asupra modului de utilizare a 
bugetului aprobat pentru instituţie, cu respectarea prevederilor legale; 

h)  să îndeplinească angajamentele asumate prin proiectul de management; 
i)  să îndeplinească programele şi proiectele asumate în cadrul programului 

minimal propriu; 
j)  să asigure respectarea destinaţiei subvenţiilor/alocaţiilor bugetare aprobate 

de autoritate; 
k)  să înainteze ordonatorul principal de credite situaţiile financiare 

trimestriale şi anuale, încadrându-se în termenele stabilite de lege; 
l) să înainteze  ordonatorului principal de credite  raportul de activitate anual, 

în termen de 30 de zile de la termenul stabilit de autoritate pentru depunerea situaţiilor 
financiare anuale; 

m) să înainteze ordonatorului principal de credite  propuneri privind 
actualizarea regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi să dispună 
măsurile necesare pentru elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemului de control intern 
managerial; 

n) să înştiinţeze ordonatorul principal de credite  cu privire la delegarea 
temporară a competenţelor în perioada în care se află în imposibilitatea de a conduce 
instituţia; 

o) să selecteze, să angajeze şi/sau să concedieze personalul salariat, în 
condiţiile legii; 

p) să negocieze clauzele contractelor încheiate conform prevederilor Codului 
civil sau conform legilor speciale, în condiţiile legii; 

q) să dispună efectuarea evaluărilor anuale ale performanţelor salariaţilor, în 
condiţiile legii; 

r) să stabilească măsuri privind protecţia muncii şi să faciliteze cunoaşterea 
de către salariaţi a normelor de securitate a muncii; 

s)  să depună declaraţia de avere şi de interese în termenul stabilit de lege, la 
persoana responsabilă, în acest sens, din cadrul autorității și instituţiei; 

 
 
t) să solicite aprobarea ordonatorul principal de credite  cu privire la 

deplasările pe care le va efectua în străinătate în interes de serviciu; 
u) să cesioneze instituţiei pe care o conduce drepturile patrimoniale, conform 

contractului management, în condiţiile Legii nr. 8/1996, pentru operele de creaţie 
intelectuală la a căror realizare participă în mod direct sau indirect şi pentru care sunt 
utilizate resursele instituţiei; 

v) să păstreze confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor referitoare la 
activitatea instituţiei, care au un astfel de caracter sau care sunt stabilite ca având un 
astfel de caracter de către lege; 

w) să ia măsuri pentru asigurarea pazei instituţiei şi a serviciilor de prevenire 
şi stingere a incendiilor; 

x)  să nu desfăşoare activităţi sau manifestări de natură să prejudicieze 
interesul şi prestigiul instituţiei; 

y) să înfiinţeze prin decizie Consiliul Administrativ şi Artistic al instituţiei și 
este președintele acestora; 

  
     Art. 27. În absența managerului (director), Teatrul de Păpuşi „Prichindel” 

Alba Iulia este condus de contabilul şef al instituției. 
 
 Art. 28. Managerul (director) este asistat în activitatea sa de organisme 

colegiale după cum urmează: 
 
Consiliul Administrativ cu rol deliberativ și Consiliul Artistic cu rol 

consultativ. 



 
Art. 29. (1) Consiliul Administrativ, organism cu rol deliberativ, este compus  

din membri, numiți prin decizia managerului, după cum urmează: 
a) managerul (director) al Teatrului de Păpuși „Prichindel”- președinte 
b) membri: -  reprezentantul Consiliului Județean Alba; 
                         - contabilul-șef ; 
                         - delegatul sindicatului reprezentativ propus de 

acesta, sau, după caz, reprezentantul salariaților;  
                         - consilierul juridic ; 
                         - șef de serviciu artistic-scenă ; 
c)  Secretarul Consiliului Administrativ – fără drept de vot. 
              (2) La ședințele Consiliului Administrativ pot participa și invitați, în 

baza deciziei managerului, în calitate de consultanți, cu drept de opinie, fără drept de 
vot. 

              (3) Consiliul Administrativ își desfășoară activitatea după cum 
urmează: 

a)  se întrunește la sediul Teatrului ori de câte ori este nevoie, la convocarea 
preşedintelui sau a cel puțin 1/3 din numărul membrilor săi.  Preşedintele
 consiliului administrativ stabilește datele de   ședință și asigură organizarea și 
derularea ședințelor. 

b) este legal întrunit în prezența a 2/3 din numărul total al membrilor săi și ia 
decizii cu majoritatea simplă din numărul total al membrilor prezenți; 

c) ședințele sunt conduse de președinte; 
d) secretariatul este asigurat de unul dintre membrii Consiliului Administrativ 

sau de alt salariat al Teatrului, desemnat de președinte; 
e) dezbaterile   Consiliului   Administrativ au loc potrivit ordinii de zi, care 

este comunicată membrilor săi cu cel puțin 24 de ore înainte, prin grija secretariatului 
Consiliului; 

f) dezbaterile, precum și hotărârile luate se consemnează în procesul-verbal 
de ședință; 

g) procesul-verbal al ședinței se semnează de către toți participanții la 
lucrările ședinței. 

h) în baza procesului verbal de şedință, secretarul Consiliului  întocmește 
hotărârile Consiliului Administrativ în termen de 2 zile de la întrunire; 

i) hotărârile Consiliului Administrativ se semnează de Președinte și de 
secretarul Consiliului; 

j) hotărârile se comunică compartimentelor direct răspunzătoare de 
îndeplinirea lor; 

k) evidența hotărârilor Consiliului Administrativ este ținută într-un registru 
format electronic, numerotarea hotărârilor începând cu nr. 1 în fiecare an calendaristic; 

 
 
 

l) membrii titulari, precum şi invitaţii la şedinţele Consiliului Administrativ 
nu sunt remuneraţi pentru participarea la acestea. 

               ( 4) Consiliul Administrativ are următoarele atribuții: 
a) adopta proiectul Regulamentului de Organizare și Funcționare și îl trimite 

spre aprobare Consiliului Județean Alba; 
b) analizează și  avizează Regulamentul Intern al Teatrului de Păpuși 

„Prichindel” Alba Iulia; 
c) analizează si avizează proiectele de colaborare ale Teatrului cu alte 

instituții din țară și din străinătate; 
d) analizează și avizează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli inclusiv 

lista de investiții și programul proiectelor/acțiunilor culturale în vederea aprobării 
acestora de către Consiliul Județean Alba; 

e) aprobă activitățile de întreținere ale imobilelor aflate în administrare; 
f) analizează si avizează organigrama și statul de funcții și le trimite spre 

aprobare Consiliului Județean Alba; 



g) aprobă onorariile propuse de manager (director) pentru colaboratorii 
persoane fizice – drepturi de autor; 

h) aprobă propunerile managerului (director) cu privire la păstrarea sau 
scoaterea unor producții artistice din evidenta patrimoniului; 

i) aprobă propunerile managerului (director) cu privire la realizarea 
premierelor: onorarii colaboratori, sume pentru execuție păpuși și decoruri precum și a 
altor sume necesare realizării acestora; 

j) aprobă perfecţionarea, încadrarea şi promovarea salariaţilor potrivit legii; 
k) aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi 

aprobă tematica de concurs;  
l) aprobă premierea salariaților care se evidențiază în activitatea 

profesională; 
m) urmăreşte buna gospodărire şi folosire a mijloacelor materiale şi financiare 

ale instituţiei, luând măsurile necesare pentru asigurarea integrităţii patrimoniului din 
administrare şi, după caz, pentru recuperarea pagubelor pricinuite; 

n) aprobă în condițiile legii cazarea mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și 
mijloacelor materiale, stabilind măsuri de valorificare a acestora; 

o) avizează propunerile Compartimentului de marketing cultural a preţului 
biletelor de spectacol şi tarifelor spectacolelor desfăşurate în ţară şi străinătate pe care 
le transmite spre aprobare Consiliului Județean Alba; 

p) dezbate alte probleme ce se impun a fi rezolvate în realizarea obiectului de 
activitate al instituției; 

Propunerile de hotărâri ale Consiliului Administrativ se adoptă cu majoritate 
simplă de voturi din numărul total al participanţilor. În caz de egalitate de voturi, 
hotărârile se vor lua în concordanţă cu votul exprimat de către manager (director). 

 
Art. 30. (1) Consiliul Artistic, organism cu rol consultativ constituit potrivit 

prevederilor art. 19, alin. 2, din O.G. nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de 
spectacole sau concerte, precum și desfăşurarea activității de impresariat artistic, cu 
modificările și completările ulterioare. 

(2) Membrii sunt  numiți prin decizia managerului dintre angajații care ocupă 
funcții artistice; 

(3) La dezbateri pot fi invitați și alți angajați ai instituției sau personalități 
artistice din afara Teatrului; 

(4) Consiliul Artistic își desfășoară activitatea după cum urmează: 
a) se întrunește o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, în baza 

solicitării managerului, printr-un convocator, semnat de acesta, care va cuprinde: 
temele de luat în discuție, ziua  și ora propusă pentru întrunire; 

b) la solicitarea managerului consiliul Artistic analizează și avizează 
următoarele: 

- propunerile de repertoriu, spectacolele în premieră, propunerile regizorale, 
scenarii, schițe, alegerea colaboratorilor; 

- propune organizarea unor angajări potrivit legii; 
- vizionarea noilor spectacole din repertoriu înainte de premieră; 
 
- stabilirea reluărilor; 
c) membrii titulari, precum şi invitaţii la şedinţele Consiliului Artistic nu sunt 

remuneraţi pentru participarea la acestea. 
 
Art. 31. Contabilul şef se subordonează managerului (director) fiind numit de 

acesta în condițiile legii. Este membru de drept al Consiliului Administrativ și are în 
subordine Compartimentul financiar-contabilitate, resurse umane și juridic și 
Compartimentul producție, administrativ, îndeplinind următoarele responsabilități: 

a) întocmeşte situaţiile financiare ale instituţiei, le transmite si le arhivează 
conform legii; 

b) exercită controlul financiar preventiv propriu, prin viza de control 
financiar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 



c) este membru de drept al comisiei de promovare şi de angajare a 
personalului din subordine;  

d) în cazul unor abateri disciplinare propune sancţionarea personalului din 
subordine, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; 

e) depune declaraţia de avere şi de interese în termenul stabilit de lege, la 
persoana responsabilă, în acest sens, din cadrul autorității și instituţiei; 

f) răspunde și urmărește desfășurarea activității din compartimentele din 
subordine si  asigură buna organizare şi funcţionare a acestora; 

g) propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii financiar-contabile a 
unităţii şi pentru buna pregătire a personalului din subordine; 

h) prezintă propuneri pentru întocmirea proiectului de buget; 
i) răspunde de execuţia bugetară, potrivit reglementărilor în vigoare, a 

bugetului de venituri şi cheltuieli; 
j) asigură buna gestionare a bugetului unității, accesarea şi administrarea 

judicioasă a bugetelor alocate pe programe şi proiecte; 
k) răspunde de întocmirea materialelor de analiză ce privesc activităţile pe 

care le conduce sau le coordonează; 
l) răspunde de elaborarea și îndeplinirea programului anual de achiziții 

publice pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente; 
m) coordonează, răspunde și urmărește modul de efectuare a  achizițiilor 

publice; 
n) implementează şi actualizează Codul de control intern managerial în 

serviciul pe care îl conduce; 
o) coordonează activitatea de inventariere a patrimoniului instituţiei şi 

răspunde de buna gospodărire şi administrare a resurselor materiale, tehnice şi umane; 
p) coordonează şi răspunde de aplicarea normelor privind sănătatea muncii, 

PSI şi protecţia muncii şi a implementării legislaţiei în vigoare, a regulamentului de 
organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern în unitate; 

q) propune managerului (director) atribuţiile personalului din subordine în 
vederea întocmirii fişelor posturilor respective; 

r) îndeplineşte orice alte sarcini venite în scris sau verbal din partea 
managerului (director) sau a Consiliului Județean Alba în conformitate cu prevederile 
legale; 

s) îndeplineşte orice alte sarcini înscrise punctual în fișa postului; 
t) în absenţa contabilului șef  atribuțiile sale se vor exercita de persoana 

desemnată de manager (director) prin decizie scrisă. 
 
Art. 32. Şef serviciu artistic-scenă este subordonat managerului (director) al 

instituţiei, este membru de drept al Consiliului Administrativ şi are în subordine 
Compartimentul artistic şi Compartimentul scenă, având următoarele atribuţii:  

a) coordonează şi conduce activitatea compartimentului artistic  şi scenă; 
b) face propuneri privitoare la proiectele artistice, colaboratori și repertoriul 

teatrului, pe întreaga stagiune; 
c) participă singur sau împreună cu colectivul teatrului în turnee sau 

festivaluri din țară și străinătate; 
d) menţine nivelul calitativ superior al repertoriului, prin discuţii cu 

personalul artistic şi tehnic implicat în producerea şi întreţinerea spectacolelor din 
portofoliu;  

 
 
e) face parte din comisiile de angajare, promovare şi perfecţionare a 

personalului artistic; 
f) monitorizează buna desfăşurare a activităţii artistice şi aduce la cunoştinţa 

managerului eventuale nereguli; 
g) monitorizează prezenţa personalului artistic şi de scenă întocmind 

pontajele lunare;  



h) propune programul anual de prezentare a spectacolelor teatrului în şcolile 
şi grădiniţele din  județ în colaborare cu impresarii teatrului, şi verifică lunar gradul de 
realizare; 

i) întocmește necesarul de materiale, obiecte de inventar și altele asemenea 
pentru buna desfășurare a activității angajaților din subordine pe care îl transmite 
compartimentului financiar-contabilitate, resurse umane și juridic;  

j) evaluează personalul de specialitate; 
k) propune și realizează dosarul proiectelor pentru alte finanțări decât cele 

primite de la ordonatorul principal de credit; 
l) respectă și implementează programul anual, urmărind realizarea tuturor 

indicatorilor artistici; 
m) urmărește și realizează planificarea și respectarea termenelor stabilite 

pentru proiecte; 
n) stabilește programul lunar și săptămânal de spectacole/deplasări, verifică 

desfășurarea acestuia. 
o) îndeplineşte orice alte sarcini înscrise punctual în fișa postului; 
 

 CAPITOLUL VI - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ – ATRIBUŢII 
 
Art. 33. Serviciul artistic-scenă, coordonat de un şef serviciu,  este format  

din: 
- Compartimentul artistic cu personal de specialitate artistică - artişti 

interpreţi, și are următoarele atribuţii: 
a) asigură repetițiile, spectacolele și reprezentațiile din punct de vedere 

artistic, în care este cuprins sau solicitat de teatru, la sediu, în deplasări sau turnee, 
conform programului teatrului; 

b) păstrează și ridică nivelul calității artistice a spectacolelor, începând cu 
premiera și continuând cu toate reprezentațiile, atât la sediu, cât și în deplasare; 

c) asigură implementarea programelor proprii din programul managerial 
aprobat de  Consiliului Județean Alba; 

d) asigură participarea la turnee, deplasări şi acţiuni ale teatrului. 
e) îndeplineşte orice alte sarcini înscrise punctual în fișele postului; 
    -  Compartimentul scenă, este format din personal tehnic de scenă (regizor 

culise, mașiniști, luminiști, sunetiști) și plasator, care au în principal următoarele 
atribuţii: 

a) asigură montarea decorului pentru începerea spectacolului/repetiției pe 
scena teatrului și în deplasare; 

b) adaptează montarea spectacolului la solicitarea regizorului scenă,  în 
funcție de scenele unde se deplasează spectacolele teatrului; 

c) asigură ca transportarea decorurilor, păpușilor, recuzitei, sistemelor de 
lumini și sunet, să se facă  în condiţii optime; 

d) asigură decoruri, păpuși, recuzită, sisteme de lumini și sunet la sediu și în 
deplasări; 

e) organizează și asigură depozitarea materialelor în magazii; 
f) asigură adaptarea spectacolelor puse în scenă la indicația  regizorului de 

scenă; 
g) asigură operaţiunile de manipulare şi manevrare a instalaţiilor, de montare 

şi întreţinere a aparaturii, de realizare a sonorizării și a luminilor pentru repetiţii şi 
spectacole, alte activităţi ale teatrului la sediu şi în deplasare;  

h) asigura manevrarea întregii aparaturi de sonorizare  și lumini şi execută 
lucrări de întreţinere a acesteia; 

i) asigura funcționarea în condiții optime a instalaţiei de sunet și lumini; 
j) asigură buna depozitare, transportul şi integritatea păpuşilor, costumelor şi 

a recuzitei; 
k) asigură executarea manevrelor tehnice pe scena teatrului și în deplasare; 
l) asigură întreaga activitate tehnică de scenă; 
m) asigura curăţenia pe scenă şi magaziile cu decoruri/păpuşi/costume, 



n) asigură montarea și demontarea scenei mobile, în spațiile în care este 
deplasată; 

o) asigură plasarea publicului spectator; 
p) administrează spațiul dedicat  garderobei spectatorilor;  

 
 

q) îndeplineşte orice alte sarcini înscrise punctual în fișele postului. 
 
Art. 34. Compartiment marketing cultural, cu personal administrativ de 

specialitate, coordonat de manager (director): 
a) asigură  PR-ul teatrului - relații publice;   
b) asigură activitatea de impresariat a propriilor producţii artistice dar și a 

celorlalte evenimente artistice; 
c) întocmeşte note de fundamentare pentru toate programele/acțiunile 

instituției; 
d) asigură promovarea teatrului și a evenimentelor instituției; 
e) asigură relaţia cu mass-media;  
f) concepe și pune la dispoziția presei comunicatele de presă și alte tipuri de 

materiale informative; 
g) reprezintă teatrul în  turnee și festivaluri din țară și străinătate; 
h) organizează evenimente speciale, protocoale, premiere; 
i) realizează sondaje către publicul spectator; 
j) realizează arhiva informaţională a programelor teatrului prevăzute în 

programul de management; 
k) realizează dosarul de presă al instituţiei;  
l) răspunde de buna organizare și desfășurare a spectacolelor în deplasări; 
m) asigură  casieria teatrului în deplasările în județ și în turnee. 
n) îndeplineşte orice alte sarcini înscrise punctual în fișele postului; 
 
Art. 35. Compartimentul producţie, administrativ, coordonat de contabilul 

şef, cu: 
-  Personal producţie – muncitor din activitatea specifică instituțiilor de 

spectacole sau concerte – tâmplar și croitor care: 
a) asigură parțial producţia decorurilor, costumelor şi recuzitei în spectacole, 

conform schițelor și cerințelor scenografului, pentru spectacolele intrate în producție; 
b) asigură întreţinerea, reconstrucţia și repararea elementelor de decor, 

costume, recuzită deteriorate; 
c) asigură întreținerea, spălarea și călcarea costumelor de scenă; 
d) îndeplineşte orice alte sarcini înscrise punctual în fișele postului; 
-   Personal administrativ, care: 
a) asigură administrarea clădirii instituției și funcționalitatea ei; 
b) asigură achiziționarea de materiale necesare producţiilor, materiale şi 

servicii necesare  celorlalte compartimente; 
c) asigură  arhiva unității; 
d) asigură administrarea gestiunilor şi a inventarului instituţiei; 
e) asigură parcul auto (mașina de serviciu și scena mobilă)  a instituției și 

răspunde de întocmirea foilor de parcurs și a FAZ-ului; 
f) asigură activitatea de SSM şi PSI; 
g) asigură activitatea de curăţenie, întreţinere şi curierat a instituţiei.  
h) îndeplineşte orice alte sarcini înscrise punctual în fișele postului; 
    
Art. 36. Compartiment financiar-contabilitate, resurse umane, juridic, 

care deserveşte toate serviciile, cu personal de specialitate economică, juridică şi alte 
funcţii comune, coordonat de contabilul şef, astfel:  

a) asigură și se ocupă de primirea corespondenței, înregistrarea și distribuirea 
ei; 

b) efectuează procedurile prevăzute de lege pentru angajare, promovare, 
detaşare, acordare de grade profesionale, acordare de tranşe de vechime, dosare 



pensionare, încheiere, modificare, desfacere contracte de muncă, sancţiuni şi premieri, 
în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; 

c) exercită controlul financiar preventiv propriu, prin viza de control 
financiar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

d) întocmește și gestionează dosarul de personal; 
e) întocmește și avizează contractele încheiate conform prevederilor Codului 

civil sau conform legilor speciale, în condiţiile legii precum și a contractelor de 
achiziții publice; 

 
 
f) răspunde și asigură activitatea de achiziții publice; 
g) avizează acorduri de parteneriat și contracte de sponsorizare, de închiriere, 

de coproducţie; 
h) realizează și asigură întreaga activitate de resurse umane și salarizare a 

instituţiei; 
i) realizează şi asigură întreaga activitate de casierie şi bancă; 
j) asigură realizarea evidenței contabile, conform capitolelor și subcapitolelor 

din clasificația bugetară, în cadrul contabilității, subvențiile, veniturile proprii, plățile 
de casă și cheltuielile efective, le structurează în capitole și subcapitole de cheltuieli în 
cadrul acestora, pe articole și aliniate, in programe informatice de contabilitate, 
potrivit bugetului aprobat; 

k) ține evidenţa analitică a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar pe listele 
de inventar; 

l) ține evidenţa analitică a materialelor pe listele de inventar; 
m) efectuează  inventarierea anuală a patrimoniului instituţiei; 
n) înregistrează cronologic şi sistematic documentele financiar-contabile în 

programe informatice de contabilitate, asigura arhivarea acestora; 
o) efectuează, conform OMFP 517/2016, transmiterea în sistemul național de 

raportare FOREXEBUG  prin intermediul „punctului unic de acces” al bugetului 
individual, utilizarea aplicației Control Angajamente Bugetare (CAB); 

p) întocmeşte statele de salarii conform pontajelor, a statelor de personal; 
q) controlează operaţiunile patrimoniale efectuate; 
r) realizează şi asigură întreaga activitate juridică a instituţiei; 
s) îndeplineşte orice alte sarcini înscrise punctual în fișele postului;  
 
Art. 37. Contractele, acordurile, parteneriatele, precum și orice alte acte 

juridice încheiate în numele şi pe seama instituţiei conform prevederilor Codului civil 
sau conform legilor speciale, în condiţiile legii, vor fi semnate în mod obligatoriu de 
către managerul (director), vizate de control financiar preventiv propriu, avizate 
juridic. Managerul (director) poate delega încheierea de acte juridice în numele și pe 
seama instituției doar în anumite condiții stabilite prin decizie.  

 
Art. 38. Durata normală a timpului de muncă pentru angajaţii instituţiei este de 

8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână. 
      Pentru personalul artistic şi tehnic/scenă din cadrul Teatrului de Păpuşi 
„PRICHINDEL” Alba Iulia, zilele de sâmbătă, duminică şi, după caz, zilele de 
sărbătoare legală sunt considerate zile lucrătoare, repausul legal putând fi acordat în 
alte zile ale săptămânii. 

 
CAPITOLUL VII - DISPOZIŢII FINALE 

 
Art. 39. În temeiul prezentului regulament şi cu respectarea dispoziţiilor legale 

în vigoare, managerul elaborează Regulamentul de ordine interioară al instituţiei. 
 
Art. 40.  Salariaţii și colaboratorii Teatrului de Păpuşi „PRICHINDEL” Alba 

Iulia  sunt obligaţi să cunoască şi să aplice prezentul Regulament. 
 



Art. 41. Modificarea sau completarea prezentului Regulament se face ori de 
câte ori este nevoie. 

 
Art. 42. Atribuţiile generale prevăzute prin prezentul Regulament au caracter 

enunţiativ şi nu limitativ. Ele se completează pentru fiecare post și cu atribuţii 
specifice postului, ce decurg din lege - Codul Muncii sau din actele şi deciziile 
elaborate de conducerea Teatrului de Păpuşi „PRICHINDEL” Alba Iulia. 

  
Art. 43. Prezentul Regulament se completează, de drept, cu prevederile legale 

din domeniile de activitate specifice sau cu actele normative în vigoare aplicabile. 
 
 
 
 
 
 
Art. 44.  Prezentul Regulament se aplică de la data aprobării lui de către 

Consiliul Judeţean Alba. 
 
 

                                                                                               Avizat pentru legalitate 
          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 6433/13 martie 2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții şi  

a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale  
Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 

 
 
 

I. Expunere de motive 
Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, prin adresele nr. 280 din 20 februarie 2020 şi 

nr. 392 din 10 martie 2020, înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 4402 din 
20 februarie 2020 şi nr. 6115 din 10 martie 2020, a solicitat următoarele modificări la 
Organigrama şi Statul de funcţii ale teatrului: transformarea unor posturi ca urmare a promovării 
în gradul profesional imediat superior de către unele persoane din cadrul teatrului, mutarea unui 
post de la un compartiment la altul şi schimbarea denumirii unui compartiment. Totodată s-a 
propus şi aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare  prin modificarea 
şi/sau completarea atribuţiilor specifice ale unor compartimente  

Potrivit prevederilor art. 191 alin. 2 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și 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. 214 din 24 octombrie 2019 a fost aprobat 

Statul de funcţii al Teatrului de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia, prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Alba nr. 48 din 23 februarie 2017 a fost aprobată Organigrama Teatrului de Păpuși 
“Prichindel” Alba Iulia, iar prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 152 din 24 septembrie 
2015, cu completările ulterioare a fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Teatrului de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia. 
 

III. Reglementări anterioare 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 214 din 24 octombrie 2019 privind aprobarea 

modificării Statului de funcții al Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 48 din 23 februarie 2017 privind aprobarea 

modificării Organigramei şi a Statului de funcții ale Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 152 din 24 septembrie 2015 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcții şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Teatrului 
de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, cu 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. 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; 

- O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi 
desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, 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 Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 45 din 17 februarie 2020 

privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba,  a 
bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 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.  
54 din 13 martie 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. 6434/13 martie 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, vă transmit ataşat prezentei adrese 
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Teatrului de Păpuși 

„Prichindel” Alba Iulia 
 

 
 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 13 martie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 
care va avea loc în data de 20 martie 2020. 
 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 54/13 martie 2020 şi are ataşate următoarele 
documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării 
Organigramei, Statului de funcții şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Teatrului 
de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia; 

- solicitările nr. 280 din 20 februarie 2020 şi nr. 392 din 10 martie 2020 ale Teatrului de 
Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, înregistrate cu nr. 4402 din 20 februarie 2020 şi nr. 6115 din 10 
martie 2020 la registratura Consiliului Județean Alba. 

Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA                                                                                         
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Biroul resurse umane  
Nr. 6453/13 martie 2020 
 
 
      

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții şi  

a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale  
Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 

 
 
 

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 modificările și 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”. 
  

Teatrul de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia a solicitat, prin adresele nr. 280 din 20 februarie 
2020 şi nr. 392 din 10 martie 2020, aprobarea modificării Organigramei şi Statului de funcţii, 
astfel:  
  - Modificarea denumirii Compartimentului Producţie, aprovizionare, 
administrativ în  Producţie, administrativ. 
  -  Mutarea postului plasator sală de la Compartimentul Producţie, administrativ la 
Compartimentul Scenă. 
  - La Compartimentul Artistic: transformarea a trei posturi de actor (teatru, 
mânuitor păpuşi-marionete) gradul I în actor (teatru, mânuitor păpuşi-marionete) gradul IA, ca 
urmare a finalizării concursului de promovare. 
  - La Compartimentul Scenă: transformarea unui post de regizor scenă (culise) 
gradul I în  regizor scenă (culise) gradul IA, ca urmare a finalizării concursului de promovare. 
 Conform art. 31 alin. 2 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare „încadrarea şi promovarea 
personalului plătit din fonduri publice pe funcţii, grade sau trepte profesionale se fac potrivit 
prevederilor din statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin 
legi, hotărâri ale Guvernului sau acte administrative ale ordonatorului principal de credite, 
după caz”, iar conform art. 31 alin. 4 din aceeaşi lege „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”. 
 Art. 41 alin. 2 din 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, cu 
modificările si completările ulterioare, prevede faptul că:  „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”. 

De asemenea s-a solicitat aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia ca urmare a modificărilor legislative 
intervenite de la aprobarea acestuia. 



Potrivit art. 4 alin. 1 și 2 din O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de 
spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările 
şi completările ulterioare, ”Instituţiile de spectacole sau concerte se înfiinţează, se organizează 
şi funcţionează în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale,” respectiv, 
”Instituţiile de spectacole sau concerte elaborează propriile regulamente de organizare şi 
funcţionare, care se aprobă, potrivit legii, de autorităţile în subordinea cărora se află”. 

 
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 
Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Teatrului 
de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia. 
 
 

Şef birou, 
Horaţiu Zaharia SUCIU 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării structurii organizatorice a  

Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A. 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna martie 2020; 

Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării 

structurii organizatorice a Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A.; 

- solicitarea nr. 1148 din 2 martie 2020 a Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” 

S.A., înregistrată cu nr. 5356 din 3 martie 2020 la registratura Consiliului Judeţean 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. l din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;  

- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, 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, cu completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea structurii organizatorice a Societății „Drumuri şi Poduri 

Locale Alba” S.A., respectiv organigrama şi statul de funcţii, acestea urmând să aibă structura 

prevăzută în anexa nr. 1 şi anexa nr. 2 - părţi integrante ale prezentei hotărâri.  

Art. 2. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 366 din 14 decembrie 2017 îşi 

încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba, precum și a directorului general al Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A. va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A., Direcţiei juridică şi administraţie publică, 

Direcţiei dezvoltare şi 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. 55 

Alba Iulia,  13 martie 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. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANIGRAMA                         Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a  

Societății Drumuri şi Poduri Locale Alba S.A.                                   Consiliului Judeţean Alba nr.  55/13 martie 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 PREŞEDINTE                                                    Avizat pentru legalitate, 

                ION DUMITREL                   SECRETAR  GENERAL 

                    Vasile BUMBU 

 

 

LEGENDA:         N1 – ADMINISTRARE 

       N2 – CONDUCERE DELEGATA 

       N3 – CONDUCERE EXECUTIVA 

       N4 - EXECUTIE 

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR 

COMP. 

JURIDIC 

   0       1 

  N3    N4 

BIROU 

RESURS

E 

UMANE 

SALARI-

ZARE 1       1 

  N3    N4 

COMP. 

PATRIMONIU 

MEDIU 

   0             1 

  N3          N4 

COMP. 

ACHIZIŢII 

APROVI - 

ZIONARE 

   0        1 

  N3    N4 

COMP. 

SSM / 

PSI  

   0       1 

  N3    N4 

LABORA-

TOR 

CONTRO-

LUL 

CALITĂŢI

II      1       1 

    N3    N4 

BIROU 

FINANCIAR 

CONTABILI-

TATE 

   1              3 

  N3          N4 

BIROU 

OFERTARE, 

INFORMATI

ZARE 

        1          2 

       N3      N4 

GESTIUNEA 

MATERIALELOR 

CONTROLUL 

INTERN DE 

GESTIUNE 

        0             3 

       N3          N4 

FORMAŢIE 

LUCRĂRI 

MIXTE 

AIUD 

   1             7 

  N3          N4 

INGINER SEF PRODUCTIE  N3 

DIRECTOR GENERAL  N2 

 

CONTABIL SEF  N3 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  N1 

SECŢIA 

UTILAJ 

TRANSPORT 

     1              3 
    N3           N4 

FORMAŢIE 

LUCRĂRI 

 MIXTURI  

ASFALTICE   

AIUD 

   1              8 

  N3          N4 

FORMAŢIE 

LUCRĂRI 

MIXTE 

ALBA IULIA 

    1            14 

  N3          N4 

FORMAŢIE 

 LUCRĂRI 

 MIXTURI 

ASFALTICE 

 ALBA IULIA 

   1              8 

  N3          N4 

FORMAŢIE 

LUCRĂRI  

MIXTE 

CÂMPENI 

   0            6 

  N3          N4 

STAŢIE 

ASFALT ŞI 

BETOANE 

AIUD 

   1          3 

  N3        N4 

STAŢIE 

ASFALT 

ŞI EMULSIE 

ALBA IULIA 

   1              3 

  N3          N4 

FORMATIE  

AUTO / 

DESERVIRE 

UTILAJE 

   0            44 

  N3          N4 

FORMAŢIE 

REPARAŢII 

AUTO ŞI   

UTILAJE 

         0         8 

      N3       N4 

         CENTRALIZATOR POSTURI 

N1 – ADMINISTRARE  5 

N2 – CONDUCERE DELEGATA 1 

N3 – CONDUCERE EXECUTIVA            20 

N4 – EXECUTIE                     130 

TOTAL N3 +  N4                     150 

TOTAL N2 +  N3 + N4                     151 

 

BIROU  

PRODUCŢIE 

   1              2 

  N3          N4 

SECŢIA DE EXECUŢIE  N3 

1 

SECŢIA DE PRODUCŢIE 

ALBA  IULIA 

 N3 

1 

PUNCT DE LUCRU 

CÂMPENI 

N3

1 
SECŢIA DE PRODUCŢIE 

AIUD 

 N3 

1 

BIROU  

TOPOGRA

FIE DE 

ŞANTIER 

   1              1 

  N3          N4 

PAZĂ ŞI 

PROTECŢ

IE 

 

   0          3 

  N3        N4 

PAZĂ ŞI 

PROTECŢ

IE 

 

   0          3 
  N3        N4 

PAZĂ ŞI 

PROTECŢ

IE 

 

   0          3 

  N3        N4 

ŞEF ATELIER/ 

COORDONATOR TRANSPORT 

N3

1 



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 55/13 martie 2020 

 

        

STAT DE FUNCŢII 

al Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A. 

 

       

Nr. 

crt. 
Denumirea funcţie 

Nivel 

 

Număr de 

posturi 

 Personal de conducere şi tehnico-administrativ  26 

 Personal conducere delegată  1 

1 Director general N2 1 

 Personal conducere executivă   2 

2 Inginer şef producţie N3 1 

3 Contabil şef N3 1 

 Birou resurse umane-salarizare  2 

4 Şef birou resurse umane-salarizare N3 1 

5 Inspector evaluare şi selecţie profesională N4 1 

 Compartiment juridic  1 

6 Consilier juridic N4 1 

 Compartiment achiziţii/aprovizionare  1 

7 Economist în management  N4 1 

 Compartiment patrimoniu/mediu  1 

8 Inginer  N4 1 

 Compartiment SSM/PSI  1 

9 Inspector SSM N4 1 

 Laborator/controlul calităţii  2 

10 Şef laborator - Inginer chimist N3 1 

11 Tehnician N4 1 

 Birou producţie  3 

12 Şef birou - inginer/subinginer constructor N3 1 

13-14 Inginer/subinginer constructor N4 2 

 Birou ofertare - informatizare  3 

15 Şef birou  N3 1 

16 Inginer/subinginer constructor N4 1 

17 Inginer sistem informatică N4 1 

 Birou topografie de şantier  2 

18 Şef birou - Inginer/subinginer topograf  N3 1 

19 Tehnician N4 1 

 Birou financiar-contabilitate  4 

20 Şef birou financiar-contabilitate N3 1 

21-23 Economist în gestiune economică N4 3 

 Gestiunea materialelor – controlul intern de gestiune  3 

24 Controlor de gestiune N4 1 



25 Gestionar depozit Alba Iulia N4 1 

26 Gestionar depozit Aiud N4 1 

 Personal din structura de producţie  125 

 Secţia de execuţie  1 

27 Şef şantier - inginer/subinginer constructor N3 1 

 Secţia de producţie Aiud  1 

28 Şef secţie - inginer/subinginer constructor N3 1 

 Formaţie lucrări mixte Aiud  8 

29 Şef formaţie N3 1 

30 Asfaltator N4 1 

31-32 Finisor terasamente N4 2 

33-34 Lucrător în drumuri N4 2 

35-36 Muncitor necalificat N4 2 

 Formaţie lucrări mixturi asfaltice Aiud  9 

37 Şef formaţie N3 1 

38-41 Asfaltator N4 4 

42-43 Lucrător în drumuri N4 2 

44-45 Muncitor necalificat N4 2 

 Staţia de asfalt şi staţia de betoane Aiud  4 

46 Şef formaţie  N3 1 

47-48 Asfaltator N4 2 

49 Maşinist încărcător frontal N4 1 

 Paza şi protecţie secţia AIUD  3 

50-52 Agent control acces N4 3 

 Secţia de producţie Alba Iulia  1 

53 Şef secţie - inginer/subinginer constructor N3 1 

 Formaţie lucrări mixte Alba Iulia  15 

54 Şef formaţie N3 1 

55-56 Asfaltator N4 2 

57 Finisor terasamente N4 1 

58 Lucrător în drumuri N4 1 

59-60 Betonist N4 2 

61 Fierar-betonist N4 1 

62-63 Dulgher N4 2 

64-65 Pavator N4 2 

66-68 Muncitor necalificat N4 3 

 Formaţie lucrări mixturi asfaltice Alba Iulia  9 

69 Şef formaţie N3 1 

70-73 Asfaltator N4 4 

74-75 Lucrător în drumuri N4 2 

76-77 Muncitor necalificat N4 2 

 Staţia de asfalt şi instalaţia de emulsie Alba Iulia  4 

78 Şef formaţie N3 1 



79-80 Asfaltator N4 2 

81 Maşinist încărcător frontal N4 1 

 Paza şi protecţie secţia  ALBA IULIA  3 

82-84 Agent control acces N4 3 

 Punct de Lucru Câmpeni  1 

85 Şef lot N3 1 

 Formaţie lucrări mixte  Câmpeni  6 

86-87 Asfaltator N4 2 

88 Finisor terasamente N4 1 

89-90 Lucrător în drumuri N4 2 

91 Muncitor necalificat N4 1 

 Paza şi protecţie punct de lucru Câmpeni  3 

92-94 Agent control acces N4 3 

 Secţia utilaj-transport  4 

95 Şef secţie utilaj-transport N3 1 

96 Inginer informatician (monitorizare) N4 1 

97-98 Normator N4 2 

 Şef atelier/coordonator transport  1 

99 Inginer/subinginer autovehicule rutiere N3 1 

 Formaţie auto/deservire utilaje  44 

100-112 Şofer de mare tonaj N4 14 

113-119 Şofer de autocamioane  N4 7 

120-127 Şofer de autoturisme şi camionete (1+6) N4 7 

128-129 Maşinist repartizator mixturi N4 2 

130-134 Maşinist cilindru compactori N4 5 

135-136 Maşinist excavator N4 2 

137-139 Maşinist buldoexcavator N4 3 

140-142 Maşinist autogreder N4 3 

143 Maşinist freza asfalt N4 1 

 Formaţie reparaţii auto şi utilaje  8 

144 Şef echipă N4 1 

145-148 Mecanic auto N4 4 

149 Sudor N4 1 

150 Electrician auto N4 1 

151 Frezor N4 1 

 Total  151 

                                                                          

                       Avizat pentru legalitate 

   PREŞEDINTE,                                          SECRETAR  GENERAL, 

           Ion DUMITREL                                             Vasile BUMBU  

                                                                                                                     

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 6435/13 martie 2020 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării structurii organizatorice  

a Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A. 

 

 

 

I. Expunere de motive 

Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A., prin adresa 1148 din 2 martie 2020 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 5356 din 3 martie 2020 a solicitat 

modificarea structurii organizatorice pentru realizarea obiectivelor asumate de către manager 

prin planul de administrare privind dezvoltarea societăţii. 

Potrivit prevederilor art. 191 alin. 2 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 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. 366 din 14 decembrie 2017 a fost aprobată  

modificarea structurii organizatorice a Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A.. 

 

III. Reglementări anterioare 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 366 din 14 decembrie 2017 privind aprobarea 

modificării structurii organizatorice a Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A.. 

 

IV. Baza legală 

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

57/2019 privind Codul administrativ; 

- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, 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 

Nu este cazul 



XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

 

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

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 55 din 13 martie 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. 6436/13 martie 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, vă transmit ataşat prezentei adrese 

în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării structurii organizatorice a  

Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A. 

 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 13 martie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

care va avea loc în data de 20 martie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 55/13 martie 2020 şi are ataşate următoarele 

documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării 

structurii organizatorice a Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A.; 

- solicitarea nr. 1148 din 2 martie 2020 a Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” 

S.A., înregistrată cu nr. 5356 din 3 martie 2020 la registratura Consiliului Judeţean Alba. 

Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia dezvoltare bugete 

Biroul resurse umane  

Nr. 6455/13 martie 2020 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării structurii organizatorice a  

Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A. 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, consiliul judeţean „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. 1148 din 2 martie 2020 Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A. 

a solicitat modificarea structurii organizatorice pentru eficientizarea activităţii societăţii, după cu 

urmează: 

I. Modificarea structurii de conducere: 

Înfiinţarea Biroului topografie de şantier cu două posturi: un post de inginer/subinginer 

topograf şi un post de tehnician.  

Birou plan – producţie, lansare, urmărire comenzi se reorganizează în Birou producţie 

Birou oferte – preţuri – informatizare se reorganizează în Birou ofertare - informare 

II. Modificarea structurii de producţie: 

Staţia de asfalt Aiud se reorganizează în Staţia de asfalt şi betoane Aiud;  

Staţia de asfalt şi emulsie Alba Iulia se reorganizează în Staţia de asfalt şi instalaţia de 

emulsie Alba Iulia;  

Paza se reorganizează în Pază şi protecţie. 

În Secţia de utilaj – transport se înfiinţează structura de Şef atelier/coordonator transport 

în care se transferă postul de inginer autovehicule rutiere din Coloana auto/formaţie deservire 

utilaje şi se transformă în inginer/subinginer autovehicule rutiere 

Coloana auto/formaţie deservire utilaje se reorganizează în Formaţia auto/deservire 

utilaje. 

III. Transformări de posturi ca urmare a modificării structuri 

Birou resurse umane – salarizare: transformare unui post de şef birou resurse umane în 

post de şef birou resurse umane - salarizare 

Laborator/ controlul calităţii: transformarea unui post de inginer drumuri şi poduri în 

tehnician 

Biroul producţie: transformarea unui post de economist în post inginer/subinginer 

constructor; transformare un post de şef birou plan – inginer constructor în post de şef birou – 

inginer/subinginer constructor; transformare un post de inginer constructor în post 

inginer/subinginer constructor 

 Biroul ofertare – informare: transformarea unui post de economist în inginer/subinginer 

constructor 

Biroului topografie de şantier: transformarea unui post de inginer/subinginer topograf 

în  post de şef birou topografie de şantier.     

Secţia de execuţie: transformare un post de şef şantier – inginer constructor în post de şef 

şantier – inginer/subinginer constructor 

Secţia de producţie Aiud: transformare un post de şef secţie – inginer constructor în 

post de şef secţie – inginer/subinginer constructor 

Secţia de producţie Alba Iulia: transformare un post de şef secţie – inginer constructor 

în post de şef secţie – inginer/subinginer constructor 

 



Formaţia auto/deservire utilaje: transformare un post de şofer de autoturisme şi 

camioane în post de şofer de mare tonaj; transformare şapte posturi de şofer de autocamioane şi 

tractoare în şapte posturi de şofer de autocamioane. 

Formaţia reparaţii auto şi utilaje: transformare un post de şef formaţie funcţie de 

conducere în post şef echipă funcţie de execuţie. 

 

 Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba S.A. este o întreprindere publică organizată 

potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr.109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital 

social deţinut în totalitate de Consiliul Judeţean Alba, care operează în condiţii normale de piaţă 

şi care îşi desfăşoară activitatea într-un mediu concurenţial. 

Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 

raport de specialitate, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării 

structurii organizatorice a Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A. 

 

 

Director executiv,      Şef birou,  

Aitai Marian Florin                          Suciu Horaţiu Zaharia 

 

 

                                                                       Întocmit, 

         Bălţat Ramona 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii  

ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna martie 2020; 

Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării 

Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- solicitarea nr. 5644 din 12 martie 2020 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

înregistrată cu nr. 6353 din 12 martie 2020 la registratura Consiliului Judeţean 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. c 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. 

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 

exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- art. 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul 

ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 

administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 41-45 din Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor 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; 

- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de 

personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de 

personal. 

- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea 

criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului 

contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, 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, cu completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 26 alin. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

45 din 14 februarie 2020, acesta având următorul conţinut: 

„(2) Se aprobă un număr de 1473 posturi pe anul 2020 pentru Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia.” 

Art. 2. Se aprobă modificarea Organigramei Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

conform anexei nr. 1- parte integrantă a prezentei hotărâri. 



Art. 3. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 11 din 23 ianuarie 2020 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 al Managerului Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 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, 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei juridică şi administraţie publică 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. 56 

Alba Iulia, 13 martie 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 juridică şi administraţie publică 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. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 

 Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială. 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 6438/13 martie 2020 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de 

funcţii ale  Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

 

   I. Expunere de motive 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia prin adresa nr. 5644 din 12 martie 2020 înregistrată 

la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6353 din 12 martie 2020 a solicitat modificarea 

statului de funcții în sensul transformării unor posturi ca urmare a promovării în grade 

profesionale imediat superioare pentru personalul de specialitate medico-sanitar precum şi 

transformării unor posturi vacante, din cadrul structurilor medicale, într-un grad profesional 

inferior, pentru o mai mare adresabilitate în momentul scoaterii la concurs. Totodată s-a solicitat 

înființarea/desființarea unor posturi din cadrul structurilor medicale. 

Potrivit prevederilor art. 191 alin. 2 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 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. 11 din 23 ianuarie 2020 a fost aprobată  

Organigrama şi Statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

 

III. Reglementări anterioare 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 11 din 23 ianuarie 2020 privind aprobarea 

modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

 

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; 

- 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. 

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 

exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- art. 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul 

ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 

administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 41-45 din Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor 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 Hotărârea Guvernului 

nr. 286/2011; 

- Ordinul M.S. nr. 1.224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru 

asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului 

ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal. 



- Ordinul M.S. nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind 

angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din 

unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, 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 

Încadrare în prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 45 din 14 februarie 2020 

privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a 

bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 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, 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. 56 din 13 martie 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. 6439/13 martie 2020 

 

 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

Doamnei director executiv LILIANA NEGRUŢ 

  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 Organigramei şi a Statului de funcţii  

ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 13  martie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

care va avea loc în data de 20 martie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 56/13  martie 2020 şi are ataşate 

următoarele documente: 

      - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării 

Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- solicitarea nr. 5644 din 12 martie 2020 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

înregistrată cu nr. 6353 din 12 martie 2020 la registratura Consiliului Judeţean Alba. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

  

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia juridică şi administraţie publică 

Biroul resurse umane  

Nr.  6456/13 martie 2020 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de 

funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, consiliul judeţean „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”. 

Articolul 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind 

transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către 

autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, prevede: „Autoritatea administraţiei publice locale, prin structura cu 

atribuţii specifice în domeniu, are următoarele competenţe: 

  a) aprobă statele de funcţii ale unităţilor sanitare subordonate, cu încadrarea în 

normativele de personal şi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat; 

   b) aprobă modificarea statelor de funcţii aprobate; 

        c) aprobă organigrama şi modificarea acesteia; 

        d) înaintează Ministerului Sănătăţii, în vederea obţinerii avizului conform, propunerile 

managerului unităţii privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea, 

restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii pentru unităţile sanitare cu paturi al căror 

management a fost transferat, pentru aprobarea acestora..” 

 

 Prin adresa nr. 5644 din 12 martie 2020 Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a 

solicitat modificarea organigramei şi a statului de funcţii, prin transformarea/înființarea/ 

desfiinţarea unor posturi, după cu urmează: 

I. Transformări de posturi ca urmare a finalizării examenului de promovare în  

grad superior 

Secţia chirurgie generală – comp. chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă - 

Transformare un post de medic rezident anul V în specialitatea chirurgie plastică, microchirurgie 

reconstructivă în post de medic specialist în specialitatea chirurgie plastică, microchirurgie 

reconstructivă; 

Secţia ATI - Transformare un post de kinetoterapeut debutant în post de kinetoterapeut; 

Centrul de Sănătate Multifuncţional Ocna Mureş – Spitalizare de zi - Transformare 

un post de medic rezident anul V în specialitatea pediatrie în post de medic specialist în 

specialitatea pediatrie; Transformare un post de medic rezident anul V în specialitatea obstetrică 

- ginecologie în post de medic specialist în specialitatea obstetrică – ginecologie; 

 

Potrivit art. 4 alin. 1 pct. 26, pct. 27 şi pct. 29 din H.G. nr. 144/2010 privind organizarea 

şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, acesta „coordonează programele de specializare prin 

rezidenţiat, în specialităţile prevăzute în Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare 

şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, desfăşurate în centre universitare şi unităţi 

sanitare acreditate, pe baza curriculumurilor aprobate de Ministerul Sănătăţii şi de Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;”, „asigură coordonarea la nivel naţional a 

pregătirii teoretice şi practice de rezidenţiat şi în a doua specialitate a medicilor, medicilor 

dentişti şi farmaciştilor, inclusiv editarea carnetelor de monitorizare a activităţii rezidenţilor;” 

şi 



„asigură organizarea şi desfăşurarea examenelor de promovare şi evaluare profesională a 

medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor, chimiştilor, asistenţilor 

medicali şi moaşelor;” În urma promovării examenului de medic specialist Ministerul Sănătăţii a 

emis Ordinul nr. 2024/31 decembrie 2019 prin care confirmă obţinerea gradului de medic 

specialist pentru medicii rezidenţi. 

Art. 41 din Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 

unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor 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 Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, 

prevede: „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”. 

De asemenea articolul 31 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, 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.” 

 

II. Transformări/înființări/desființări de posturi vacante 
Compartiment nefrologie - Transformare un post vacant de asistent medical S în post 

vacant de asistent medical PL; 

Secţia cardiologie - Transformare un post vacant de profesor CFM principal în post 

vacant de profesor CFM 

Secţia cardiologie – comp. terapie intensivă coronarieni - Transformare un post vacant 

de medic primar în specialitatea cardiologie în post vacant de medic specialist în specialitatea 

cardiologie 

Secţia oncologie medicală - Transformare un post vacant de asistent medical S în post 

vacant de asistent medical principal cu S; Transformare două posturi vacante de asistent medical 

principal PL în două posturi vacante de asistent medical PL; 

Secţia oncologie medicală – comp. îngrijiri paleative - Transformare un post vacant de 

asistent medical PL în post vacant de asistent medical principal cu PL; 

Secţia chirurgie generală - Transformare un post de asistent medical PL în post de 

asistent medical debutant PL; Transformare un post vacant de asistent medical S în post vacant 

de asistent medical principal PL; 

Secţia chirurgie generală – comp. chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă 

– Înfiinţare un post vacant de infirmier debutant 

Secţia chirurgie generală – comp. chirurgie vasculară – Înfiinţare un post vacant de 

infirmier debutant 

Secţia neonatologie - Înfiinţare un post vacant de asistent medical principal PL 

Secţia neonatologie – comp. terapie intensivă – Desfiinţare un post vacant de asistent 

medical debutant PL; 

Secţia neurologie – Transformare un post de asistent medical debutant PL în post de 

asistent medical principal PL 

Secţia psihiatrie acuţi  - Transformare un post vacant de asistent medical principal S în 

post de asistent medical principal PL 

Centrul de Sănătate Multifuncţional Ocna Mureş – Spitalizare de zi – Desfiinţare un 

post vacant de asistent medical debutant PL; Înfiinţare un post vacant de asistent coordonator S; 

Centrul de Sănătate Multifuncţional Ocna Mureş – Spitalizare de zi - Transformare 

un post de asistent medical debutant PL în post de asistent medical PL; 

 

Potrivit art. 6 din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1.224 din 16 septembrie 2010 

privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind 

aprobarea normativelor de personal ”(1) Numărul de posturi, pe categorii de personal, între 

limita minimă şi maximă, se stabileşte de managerul fiecărei unităţi sanitare cu personalitate 

juridică, potrivit structurilor medicale aprobate, cu încadrarea în cheltuielile de personal 

aprobate ca limită maximă prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli.” 



 

Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 

raport de specialitate, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării 

Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

 

 

Director executiv,      Şef birou,  

  Negruţ Liliana      Suciu Horaţiu Zaharia 

 

 

                                                                       Întocmit, 

         Bălţat Ramona 



ANEXA nr. 1  la Proiectul de Hotărâre al
ORGANIGRAMA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA                      Consiliului Judeţean Alba

nr.    /    martie 2020

A. STRUCTURI MEDICALE B. STRUCTURI FUNCŢIONALE - APARAT FUNCŢIONAL

47 1 61

12

2 20 9 18

29 1 34

19 1 1

56 1

56 1 28 10

7

15 1 1 36

2 4

3

62 14

1 13

19 1 3

58 1 5 6

1

37 1 4

3 1 2

1 2

40 1 1

1 1

40 1 1

14 2 8 17

1

15

23 2 1

89 1 1

70 2 17

42 2 9 Comp. Confe, reparare şi întreţinere inventar moale 2

12 2

1

1 11

1

51 4 3

18 4 2

22 1 1

24 3

158 11

2

12

PREŞEDINTE,                                   Avizat pentru legalitate     

       ION DUMITREL                                     SECRETAR GENERAL 
VASILE BUMBU

Comp. Ergoterapie

Comp. de internari- informatii

Spitalizare de zi

Sectia boli infectioase Serv. de management al calitatii serviciilor med.

Cab. Medicina sportiva

Sectia ATI

Centrul de sanatate  multifuncţ. Ocna Mureş 9

Muncitorii indirect productivi

   gistica medicala-RMN- spital si ambul   

    medicala-computer tomograf- spital si   

Comp. prosectura

Cab. medicina muncii

Comp. rel. cu publicul și consiliereLaborator radiologie si imagistica medicala

Centrala telefonica

Activ. de intretinere, revizie, the., ascensoare

Serviciul judetean de medicina legala

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

MANAGER

 oserologie, contagioase si planificare 

L. biochimie

Serv de prev a infecţiilor asociate asistenţei med.

Cab. oncologie medicala

CSM adulti cu stationare de zi

UTS

L. explorari functionale

Serviciul de anatomie patologica

DIRECTOR FIN. CONTABIL

Serv. achiz. publ. aprov. si transp.Serv.finan.-contab. 

DIRECTOR ÎNGRIJIRI

Laborator analize medicale 

ALTE STRUCTURI FUNCTIONALE

Sterilizare

Farmacie spital

Comp. histopatologie

Laborator hematologie

Dietetică

Comp. recup., med.fiz. şi balneo (baza de trat.)

CSM copii

L.endosopie digestiva diagostica.si terapeutica

Cab. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice (ed. Spec

Cab. boli infectioase

. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice (picior diab

Cab. Gastoenterologie

Comp. oftalmologie

Comp. nefrologie

Comp. citologie

Cab. Reumatologie

Cabinet med. internă

Laborator bacteriologie

Cab. Nefrologie

Cab. Endocrinologie

Cab. cardiologie

Cab. Geriatrie si gerontologie

Cab. Alergo. şi imunitate clinica

Fisier dispensar policlinica

Cab. Neurochirurgie

Sectia neonatologie

Sectia ORL

Cab. Hematologie

Cab. Psihiatrie

Cab. Dermato-venerologice

Sectia ortopedie si traumatologie

Comp. recuperare neurologica

Comp. dermato-venerice

Sectia neurologie

Sectia psihiatrie acuti

Comp. psihiatrie cronici (Baia de Aries)

Statie hemodializa

Unitatea de primire urgente

Sectia recuperare medicala fizica si balneo

Cab. Chirurgie generala

Sectia oncologie medicala

Comp.hematologie

Sectia chirurgie generala

Cab. Pediatrie

Cab. Psihiatrie

Comp. neurochirurgie

Comp. chirurgie plastica microchirurgie 
reconstrutiva

Comp. prematuri

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

Cab. planificare familialaComp. urologie

Sectia obstetica ginecologie

Sectia gastroenterologie

Bloc operatorSectia medicina interne Comp. reumatologie

Cab. Neurologie

Comp. diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

Comp. cronici

Muncitorii spatii verzi

Punct recoltare

Cab. Ortopedie-traumatologie

Cab. Oftalmologie

L.endoscopie bronsica

Cab.chir.plastică şi microchir. 
reconstructivă 1

Serv. informatica și statistică med

1367

COMITETUL DIRECTOR

POSTURI ÎN STRUCTURA MEDICALĂ

POSTURI ÎN STRUCTURA FUNCŢIONALĂ

Sectia cardiologie

Comp. HIV/SIDA

Comp. ingrijiri paliative

Comp. chirurgie maxilo-faciala

Sectia pediatrie

Comp. chirurgie vasculara

DIRECTOR MEDICAL

Comp. terapie intensiva

SECŢII SI COMPARTIMENTE AMBULATORIUL INTEGRAT AL 
SPITALULUI 

Comp. endocrinologie

102

1473
4

Spălătorie

Garderobă

Comp. juridic

Comp. audit

Serviciul resurse umane

Conducatorii auto Magazie

Serv. tehnic administrativ si PSM

Bloc alimentar

Cab. Chirurgie vasculară

Dispensar TBC

Sala de gimnastica

Cab pneumologie

Ingrijitoare curatenie

Managementul calitatii serviciilor medicale

TOTAL POSTURIComp. religios

Cab. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

Cab. Urologie

Cab. Recuperare fizica si balneolo.

Cab. Chirurgie maxilo faciala

Comp. terapie intensiva

Cab. ORL

Cab. Neuropsihiatrie

Cab. Obs.Ginecologie

Comp. terapie acuta

Cabinet obst.ginecologie

Cabinet  pediatrie

Cabinet med.interna

Cabinet med. dentara de urgenta

Comp. recup. medic.ortop. traumatologie

Spitalizare de zi

Comp. terapie acuta

Comp. pneumologie



Pagina 1

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre
a Consiliului Judeţean Alba 

nr.  56/13 martie 2020

 
DENUMIRE 
FUNCȚIE/GRAD NIVEL STUDII CATEGORIE SPECIALITATE

NR 
POSTURI

1 MANAGER GRADUL II S COMITET DIRECTOR 1
2 DIRECTOR MEDICAL S COMITET DIRECTOR 1

3
DIRECTOR FIN. CONTABIL 
GRADUL II S COMITET DIRECTOR ECONOMIST 1

4 DIRECTOR ÎNGRIJIRI S COMITET DIRECTOR ASISTENT MEDICAL 1

5 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI MEDICINĂ INTERNĂ 1
11 MEDIC PRIMAR S MEDICI MEDICINĂ INTERNĂ 6
12 MEDIC SPECIALIST S MEDICI MEDICINĂ INTERNĂ 1
13 MEDIC REZIDENT AN I S MEDICI MEDICINĂ INTERNĂ 1

14 ASISTENT MEDICAL ȘEF S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

18
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 4

28
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 10

29 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

30
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

31
REGISTRATOR MEDICAL 
DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

36 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 5

39 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 3
35

40 MEDIC PRIMAR S MEDICI REUMATOLOGIE 1
41 MEDIC SPECIALIST S MEDICI REUMATOLOGIE 1

42
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

3

43 MEDIC PRIMAR S MEDICI PNEUMOLOGIE 1
44 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PNEUMOLOGIE 1

47
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASIST MED 
GENERALIST 3

48 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1
6

50 MEDIC SPECIALIST S MEDICI ENDOCRINOLOGIE 2

51
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASIST MED 
GENERALIST 1

3

52 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI GASTROENTEROLOGIE  1
55 MEDIC PRIMAR S MEDICI GASTROENTEROLOGIE  3
57 MEDIC SPECIALIST S MEDICI GASTROENTEROLOGIE  2

58 ASISTENT MEDICAL ȘEF S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

Nr. total posturi

                                                         SECȚIA MEDICINĂ INTERNE - COMPARTIMENT REUMATOLOGIE          6 PATURI

       STAT DE FUNCȚII 

A. STRUCTURI MEDICALE

SECȚII ȘI COMPARTIMENTE CU PATURI

AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA

                                                                                        SECȚIA MEDICINĂ INTERNE                                                   32 PATURI                                                

Nr. total posturi

                                                       SECȚIA MEDICINĂ INTERNE - COMPARIMENT ENDOCRINOLOGIE         5 PATURI

                                                                                            SECȚIA GASTROENTEROLOGIE                                        25 PATURI
Nr. total posturi

                                                         SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ - COMPARTIMENT PNEUMOLOGIE            6 PATURI

Nr. total posturi
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59
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

69
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 10

72 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 3

73 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU
REGISTRATOR 
MEDICAL 1

78 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 5

80 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 2
29

81 MEDIC COORDONATOR S MEDICI NEFROLOGIE 1
82 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEFROLOGIE 1
83 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEFROLOGIE 1

84 ASISTENT MED. PRINCIPAL SSD
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR
ASIST MED 
GENERALIST 1

87 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASIST MED 
GENERALIST 3

88 ASISTENT COORDONATOR PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASIST MED 
GENERALIST 1

91 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASIST MED 
GENERALIST 3

92
REGISTRATOR MED. 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

94 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERA 2

95 INFIRMIERĂ DEBUTANT M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERA 1

99 INGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INGRIJITOARE 4
19

100 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI CARDIOLOGIE  1
102 MEDIC PRIMAR S MEDICI CARDIOLOGIE  2
107 MEDIC SPECIALIST S MEDICI CARDIOLOGIE  5

108 PROFESOR CFM PRINCIPAL S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PROFESOR CFM 1

109 PROFESOR CFM PRINCIPAL S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PROFESOR CFM 1

110 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

123
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 13

125 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

126
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

127
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT APARATURĂ 
MEDICALĂ 1

128
STATISCIAN MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

129
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

134 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 5

135 INFIRMIERĂ DEBUTANT M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

139 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 4
40

140 MEDIC PRIMAR S MEDICI CARDIOLOGIE  1
142 MEDIC SPECIALIST S MEDICI CARDIOLOGIE  2

Nr. total posturi
                                                                                   COMPARTIMENT NEFROLOGIE                                                13 PATURI   

Nr. total posturi
                                                                                                       SECȚIA CARDIOLOGIE                                               40 PATURI

Nr. total posturi
                                SECȚIA  CARDIOLOGIE - COMPARTIMENT TERAPIE INTENSIVĂ CORONARIENI    10 PATURI
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143
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

150
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 7

151 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

152
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

154 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 2

155 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1
16

156 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI ONCOLOGIE MEDICALĂ 1
159 MEDIC PRIMAR S MEDICI ONCOLOGIE MEDICALĂ 3
160 MEDIC SPECIALIST S MEDICI ONCOLOGIE MEDICALĂ 1

161 ASISTENT MEDICAL ȘEF S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

164
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASIST MEDICAL 
GENERALIST 3

175
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 11

180 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 5

182
STATISCIAN MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 2

184
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 2

191 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 7

195 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 4
40

196 MEDIC SPECIALIST S MEDICI

ONCOLOGIE MEDICALĂ 
CU COMPARTIMENT 
PALEAȚIE 1

197 PSIHOLOG PRACTICANT S
   

SUPERIOR PSIHOLOG 1

198
ASISTENT SOCIAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR ASISTENT SOCIAL 1

201
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 3

206
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 5

211 INFIRMIERĂ M PERSONAL AUXILIAR INFIRMIERĂ 5
16

212 MEDIC COORDONATOR S MEDICI HEMATOLOGIE 1

215 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 3

216
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

217 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

218 INFIRMIERĂ DEBUTANT M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1
7

219 MEDIC COORDONATOR S MEDICI

DIABET ZAHARAT, 
NUTRIȚIE ȘI BOLI 
METABOLICE 1

220 MEDIC PRIMAR S MEDICI

DIABET ZAHARAT, 
NUTRIȚIE ȘI BOLI 
METABOLICE 1

                                                                                               SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ                                 29 PATURI

Nr. total posturi
                              SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ - COMPARTIMENT ÎNGRIJIRI PALIATIVE          6 PATURI

Nr. total posturi
                                                                                   COMPARTIMENT HEMATOLOGIE                                       5 PATURI

Nr. total posturi
                                                COMPARTIMENT DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE        17 PATURI

Nr. total posturi
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221
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASIST MED 
GENERALIST 1

222 ASISTENT COORDONATOR PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

226
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 4

227
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

228
REGISTRATOR MEDICAL 
DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

231 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 3

233 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 2
15

234 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI CHIRURGIE GENERALĂ 1
241 MEDIC PRIMAR S MEDICI CHIRURGIE GENERALĂ 7
242 MEDIC SPECIALIST S MEDICI

C U G  
PEDIATRICĂ 1

243 MEDIC REZIDENT ANUL IV S MEDICI CHIRURGIE TORACICĂ 1

244 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

247
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 3

262
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 15

263 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

264
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

265
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

272 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 7

273 BRANCARDIER G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR BRANCARDIER 1

277 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 4
44

279 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEUROCHIRURGIE 2
280 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEUROCHIRURGIE 1

282
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

283
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

284 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

287 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 3

288 BRANCARDIER G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR BRANCARDIER 1
11

289 MEDIC PRIMAR S MEDICI CHIRURGIE PLASTICĂ 1
290 MEDIC SPECIALIST S MEDICI CHIRURGIE PLASTICĂ 1

291
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

292 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1
4

293 MEDIC SPECIALIST S MEDICI
CHIRURGIE 
VASCULARĂ 1

                                     SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ - COMPARTIMENT NEUROCHIRURGIE           8 PATURI

Nr. total posturi

Nr. total posturi
SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ- COMPARTIMENT CHIRURGIE VASCULARĂ   5 PATURI

Nr. total posturi

                                                                                            SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ                                    40 PATURI
Nr. total posturi

                                                      SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ - COMPARTIMENT CHIRURGIE PLASTICĂ         
                                                                                     MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ                           7 PATURI
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294
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

295 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1
3

296 MEDIC COORDONATOR S MEDICI UROLOGIE 1
298 MEDIC PRIMAR S MEDICI UROLOGIE 2
299 MEDIC REZIDENT AN I S MEDICI UROLOGIE 1

300 ASISTENT COORDONATOR S PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

305
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 5

307 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

308 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU
REGISTRATOR 
MEDICAL 1

310 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 2

312 INFIRMIERĂ DEBUTANT M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 2

314 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 2
19

315 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI
OBSTETRICĂ 
GINECOLOGIE 1

321 MEDIC PRIMAR S MEDICI
OBSTETRICĂ 
GINECOLOGIE 6

323 MEDIC SPECIALIST S MEDICI
OBSTETRICĂ 
GINECOLOGIE 2

324 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU
OBSTETRICĂ 
GINECOLOGIE 1

326
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

OBSTETRICĂ 
GINECOLOGIE 2

327 ASISTENT MEDICAL S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

344
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

OBSTETRICĂ 
GINECOLOGIE 17

345
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

352 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 7

353
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

354
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

355 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU
REGISTRATOR 
MEDICAL 1

363 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 8

364 INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

372 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 8
58

373 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI NEONATOLOGIE 1
375 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEONATOLOGIE 2

378
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 3

380
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

381 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

382
STATISCIAN MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

                                                                                                     SECȚIA NEONATOLOGIE                                      15 PATURI

Nr. total posturi
                                                                                                  COMPARTIMENT UROLOGIE                               20 PATURI

Nr. total posturi
                                                                                 SECȚIA OBSTETRICĂ GINECOLOGIE                                    62 PATURI

Nr. total posturi
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384 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 2

385 INFIRMIERĂ DEBUTANT M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

386 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1
14

387 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEONATOLOGIE 1
388 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEONATOLOGIE 1
389 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 1

395
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 6

396
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

400 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 4
14

402 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEONATOLOGIE 2
403 MEDIC REZIDENT ANUL V S MEDICI NEONATOLOGIE 1
404 MEDIC REZIDENT ANUL III S MEDICI NEONATOLOGIE 1

408
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 4

409 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 1
9

410 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI PEDIATRIE 1
414 MEDIC PRIMAR S MEDICI PEDIATRIE 4
417 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PEDIATRIE 3

418 ASISTENT MEDICAL ȘEF S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PEDIATRIE 1

420
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR PEDIATRIE 2

429
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 9

431 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

432
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

433
INSTRUCTOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU INSTRUCTOR MEDICAL 1

434
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

441 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 7

443 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 2
34

444 MEDIC PRIMAR S MEDICI PEDIATRIE 1

448
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 4

449 INFIRMIERA M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERA 1
6

450 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI
ORTOPEDIE ȘI 
TRAUMATOLOGIE 1

454 MEDIC PRIMAR S MEDICI
ORTOPEDIE ȘI 
TRAUMATOLOGIE 4

457 MEDIC SPECIALIST S MEDICI
ORTOPEDIE ȘI 
TRAUMATOLOGIE 3

458
KINETOTERAPEUT 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ORTOPEDIE ȘI 
TRAUMATOLOGIE 1

459 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

                                                             SECȚIA PEDIATRIE  - COMPARTIMENT TERAPIE ACUTĂ                   5 PATURI  

                                                                                      SECȚIA ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE                  35 PATURI

Nr. total posturi
                                                      SECȚIA NEONATOLOGIE - COMPARTIMENT TERAPIE INTENSIVĂ      5 PATURI

Nr. total posturi
                                                             SECȚIA NEONATOLOGIE - COMPARTIMENT PREMATURI            10 PATURI

Nr. total posturi
                                                                                                            SECȚIA PEDIATRIE                                            38 PATURI

Nr. total posturi

Nr. total posturi
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471
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 12

473 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

474
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

475 GIPSAR PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU GIPSAR 1
478 GIPSAR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU GIPSAR 3

482 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 4

483 INFIRMIERĂ DEBUTANT M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

485 BRANCARDIER G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR BRANCARDIER 2

489 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 4
40

490 MEDIC COORDONATOR S MEDICI OFTALMOLOGIE 1
492 MEDIC PRIMAR S MEDICI OFTALMOLOGIE 2

493 ASISTENT COORDONATOR PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

496
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 3

497 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

498
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

499
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

500 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

503 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 3
14

504 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI ORL 1
507 MEDIC PRIMAR S MEDICI ORL 3
508 MEDIC REZIDENT AN IV S MEDICI ORL 1

509 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

514
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 5

515 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

516
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

520 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 4

521 INFIRMIERĂ DEBUTANT M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

523 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 2
20

524 MEDIC PRIMAR S MEDICI
CHIRURGIE MAXILO-
FACIALĂ  1

525
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

526 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1
3

527 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI ATI 1
535 MEDIC PRIMAR S MEDICI ATI 8
539 MEDIC SPECIALIST S MEDICI ATI 4
540 MEDIC REZIDENT AN I S MEDICI ATI 1

Nr. total posturi
                                                                                                             SECȚIA  ORL                                                   20 PATURI

                                                             SECȚIA ORL  - COMPARTIMENTCHIRURGIE MAXILO-FACIALĂ   5 PATURI
Nr. total posturi

Nr. total posturi
                                                                                                             SECȚIA ATI                                                        28 PATURI

Nr. total posturi
                                                                                COMPARTIMENT OFTALMOLOGIE                                    15 PATURI
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541 KINETOTERAPEUT S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR KINETOTERAPEUT 1

542 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

550
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 8

593
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 43

594 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

595
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

596
STATISCIAN MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL 1

605 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 9

611 INFIRMIERA DEBUTANT M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 6

615 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 4
89

616 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI NEUROLOGIE 1
622 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEUROLOGIE 6
623 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEUROLOGIE 1
624 MEDIC REZIDENT AN I S MEDICI NEUROLOGIE 1

625
KINETOTERAPEUT 
DEBUTANT S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR KINETOTERAPEUT 1

626 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

648
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 22

649 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

650
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

651 MASEUR PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU MASEUR 1

652 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU
REGISTRATOR 
MEDICAL 1

653
REGISTRATOR MEDICAL 
DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

669 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 16

672 BRANCARDIER G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR BRANCARDIER 3

679 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 7
64

680 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEUROLOGIE 1

681 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

682 INFIRMIERĂ DEBUTANT M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1
3

683 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEUROLOGIE 1

685
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

3

686 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI BOLI INFECȚIOASE 1
689 MEDIC PRIMAR S MEDICI BOLI INFECȚIOASE 3
692 MEDIC SPECIALIST S MEDICI BOLI INFECȚIOASE 3

693 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

Nr. total posturi
                                                                                                      SECȚIA NEUROLOGIE                                      63 PATURI

Nr. total posturi
                                                   SECȚIA NEUROLOGIE - COMPARTIMENT TERAPIE  ACUTĂ                    5 PATURI

Nr. total posturi
                                                                                            SECȚIA   BOLI INFECȚIOASE                                    42 PATURI

Nr. total posturi
                                                                   SECȚIA NEUROLOGIE - COMPARTIMENT CRONICI                  5 PATURI
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694
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

704
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 10

706 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

708
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 2

709 SPĂLĂTOREASĂ G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR SPĂLĂTOREASĂ 1

714 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 5

719 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 5
34

720 MEDIC PRIMAR S MEDICI BOLI INFECȚIOASE 1

722
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

724
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

726 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 2

727 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1
8

728 MEDIC COORDONATOR S MEDICI
DERMATO-
VENEROLOGICE 1

730 MEDIC PRIMAR S MEDICI
DERMATO-
VENEROLOGICE 2

731 ASISTENT COORDONATOR S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

735
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 4

736 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

737 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

738 INFIRMIERĂ DEBUTANT M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

739 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1
12

740 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI PSIHIATRIE 1
746 MEDIC PRIMAR S MEDICI PSIHIATRIE 6
747 MEDIC REZIDENT AN I S MEDICI PSIHIATRIE 1

749 PSIHOLOG SPECIALIST S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG 2

750 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

754
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 4

768
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 14

769
STATISCIAN MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

770
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

771 INSTRUCTOR ERGOTERAP M PERSONAL SANITAR MEDIU
INSTRUCTOR 
ERGOTERAP 1

784 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 13

786 BRANCARDIER G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR BRANCARDIER 2

Nr. total posturi
                                                                   COMPARTIMENT DERMATO-VENEROLOGICE                            8 PATURI

Nr. total posturi
                                                                                                     SECȚIA  PSIHIATRIE ACUȚI                             50 PATURI

Nr. total posturi
                                                       SECȚIA BOLI  INFECȚIOASE - COMPARTIMENT HIV/SIDA                     4 PATURI
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790 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 4
51

791 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI

RECUPERARE 
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI 
BALNEO 1

793 MEDIC PRIMAR S MEDICI

RECUPERARE 
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI 
BALNEO 2

794 PROFESOR CFM PRINCIPAL S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PROFESOR CFM 1

795 ASISTENT MEDICAL ȘEF S PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

797
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

803
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 6

804 MASEUR PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU MASEUR 1

805
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

808 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 3

810 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 2
20

811 MEDIC SPECIALIST S MEDICI

RECUPERARE 
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI 
BALNEO 1

812
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

2

813 MEDIC COORDONATOR S MEDICI

RECUPERARE 
MEDICINA FIZICĂ ȘI 
BALNEO 1

814 MEDIC PRIMAR S MEDICI

RECUPERARE 
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI 
BALNEO 1

815
KINETOTERAPEUT 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR KINETOTERAPEUT 1

816 PROFESOR CFM S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PROFESOR CFM 1

818
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

819 ASISTENT COORDONATOR PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

825
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 6

826 MASEUR PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU MASEUR 1
827 MASEUR M PERSONAL SANITAR MEDIU MASEUR 1

831 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 4

833 INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 2

836 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 3
24

837 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PSIHIATRIE 0,5
837 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PSIHIATRIE 0,5
838 MEDIC REZIDENT AN III S MEDICI PSIHIATRIE 1

844
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 6

                                                   SECȚIA RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI  BALNEOLOGIE                                                                                                                                                         
- COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICALA ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE                                          7 PATURI

Nr. total posturi

                                                      COMPARTIMENT PSIHIATRIE CRONICI (BAIA DE ARIEȘ)                   22 PATURI

Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                                                         SECȚIA  RECUPERARE MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEO       25 PATURI

                                                                    COMPARTIMENT  RECUPERARE NEUROLOGICĂ                  15 PATURI

Nr. total posturi
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845 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

850 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 5

851 INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

852 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1

853 BRANCARDIER G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR BRANCARDIER 1
854 MUNCITOR CALIFICAT III G MUNCITORI BUCĂTAR 1

18

855 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEFROLOGIE 1

856
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

859
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 3

860 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

861
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

862 INFIRMIERĂ G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

864 INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 2

866 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 2
12

867 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI
MEDICINĂ DE 
URGENȚĂ 1

876 MEDIC PRIMAR S MEDICI
MEDICINĂ DE 
URGENȚĂ 9

878 MEDIC PRIMAR S MEDICI PEDIATRIE 2

879 MEDIC PRIMAR S MEDICI

MEDICINĂ DE FAMILIE 
CU COMPETENțĂ ÎN 
UPU 1

891 MEDIC SPECIALIST S MEDICI
  

URGENȚĂ 11,5
891 MEDIC SPECIALIST S MEDICI MEDICINĂ DE FAMILIE 0,5
894 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PEDIATRIE 3

900 MEDIC SPECIALIST S MEDICI

RADIOLOGIE ȘI 
IMAGISTICĂ MEDICALĂ 
CU COMPETENŢĂ ÎN 
TOMOGRAFIE 
COMPUTERIZATĂ 6

901 MEDIC S MEDICI
  

URGENȚĂ 1

902 MEDIC S MEDICI
GENERALIST CU 
COMPETENȚĂ ÎN UPU 1

903 ASISTENT MEDICAL ȘEF S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

908
ASISTENT SOCIAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR ASISTENT SOCIAL 5

916
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 8

923

TEHNICIAN DE 
RADIOLOGIE ŞI 
IMAGISTICĂ LICENŢIAT S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

TEHNICIAN DE 
RADIOLOGIE ŞI 
IMAGISTICĂ LICENŢIAT 7

952
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 29

962 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 10

971
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 9

972
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL IA S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR ANALIST PROGRAM 0,5

                                                                                                      STAȚIE HEMODIALIZĂ                                     4 APARATE

Nr. total posturi
                                                                                UNITATEA DE PRIMIRE URGENȚE                                        5 PATURI

Nr. total posturi
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972
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL IA S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR INGINER DE SISTEM 0,5

973
SECRETAR DACTILOGRAF I 
A M PERSONAL SANITAR MEDIU

SECRETAR 
DACTILOGRAF 1

979
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 6

994 BRANCARDIER G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR BRANCARDIER 15

1007 INFIRMIERĂ G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 13

1009 INFIRMIERĂ DEBUTANT G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 2

1019 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 10
153

1023 MEDIC DENTIST S MEDICI STOMATOLOG 4

1024
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

5

1026
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 2

2

1027
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1029
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

1030
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1031
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1032
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1033
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1034
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 1

1035
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1036
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1037 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1038
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1039
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1040
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1041
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

                                            CABINET CHIRURGIE PLASTICĂ ȘI MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ

                                                                                                 CABINET   NEUROCHIRURGIE

                                                                                                        CABINET NEUROLOGIE

                                                                                        CABINET   DERMATO - VENEROLOGICE

                                                                                                            CABINET PSIHIATRIE

                                                                                                          CABINET   UROLOGIE

                                                                                  CABINET MEDICINĂ INTERNĂ

 CABINET CARDIOLOGIE

                                                                                       CABINET GASTROENTEROLOGIE

                                                                                                   CABINET  REUMATOLOGIE

                                                                                                         CABINET  NEFROLOGIE

                                                                                                   CABINET   ENDOCRINOLOGIE

                                                                                                        CABINET    PEDIATRIE

                                                                                                    CABINET  CHIRURGIE GENERALĂ

Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                                                                                       SPITALIZARE DE ZI                                           25 PATURI

AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI 

Nr. total posturi
                                  UNITATEA DE PRIMIRE URGENȚE - CABINET MEDICAL DENTARĂ DE URGENȚĂ   
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1042
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1044
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

1045 GIPSAR MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU GIPSAR 1

1046
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1047
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1048
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL SSD

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1049
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1050 ASISTENT COORDONATOR S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1051
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1052
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1053
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1054
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1055 PROFESOR PRINCIPAL CFM PL PERSONAL SANITAR MEDIU PROFESOR CFM 1

1056 MEDIC SPECIALIST   S MEDICI MEDICINĂ SPORTIVĂ 1

1057
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1058 MEDIC PRIMAR S MEDICI
GERIATRIE ȘI 
GERONTOLOGIE 1

1059
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1060 MEDIC PRIMAR S MEDICI
ALERGOLOGIE ȘI 
IMUNITATE CLINICĂ 1

1061
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1062
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1063
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1064 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1065 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1066
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

1067 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU
REGISTRATOR 
MEDICAL 1

1068
STATISTICIAN MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

                                                                                                         CABINET PNEUMOLOGIE

                                                                                                     CABINET HEMATOLOGIE

                                                                                             FIȘIER DISPENSAR POLICLINICĂ

                                                                                                       PUNCT DE RECOLTARE

                                                                                                     ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE

                                                                                                       CABINET  OFTALMOLOGIE

                                                                                                              CABINET  ORL

                                                                                                  CABINET NEUROPSIHIATRIE

                                                                   CABINET RECUPERARE MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE

                                                                                                       SALA DE GIMNASTICĂ

                                                                                                CABINET MEDICINĂ SPORTIVĂ

                                                                                    CABINET GERIATRIE ȘI GERONTOLOGIE

                                                                        CABINET DE ALERGOLOGIE ȘI IMUNITATE CLINICĂ

                                                                                       CABINET    OBSTETRICĂ GINECOLOGIE

                                                                                                      CABINET PSIHIATRIE

                                                                                     CABINET   ORTOPEDIE - TRAUMATOLOGIE

                                                                                           CABINET CHIRURGIE MACILO-FACIALĂ
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1072 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 4

1073
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASIST MED 
GENERALIST 1

47

1074 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1081
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 7

1083
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

OBSTETRICĂ 
GINECOLOGIE 2

1084
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1085

TEHNICIAN SUPERIOR DE 
IMAGISTICĂ, RADIOLOGIE, 
RADIOTERAPIE ŞI 
RADIODIAGNOSTIC 
PRINCIPAL SSD

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

TEHNICIAN SUPERIOR 
DE IMAGISTICĂ, 
RADIOLOGIE, 
RADIOTERAPIE ŞI 
RADIODIAGNOSTIC 1

1099
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 14

1103
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

OBSTETICĂ 
GINECOLOGIE 4

1106 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 3

1109
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 3

1121 INFIRMIERĂ G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 12

1125 INFIRMIERĂ DEBUTANT G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 4

1126 BRANCARDIER G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR BRANCARDIER 1

1134 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 8
61

1135 MEDIC PRIMAR S MEDICI MEDIC 1
1

1136 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT APARATURĂ 
MEDICALĂ 1

1145
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT APARATURĂ 
MEDICALĂ 9

1146
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT APARATURĂ 
MEDICALĂ 1

1147 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1
12

1148 FARMACIST ȘEF SECȚIE S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIE 1

1150 FARMACIST PRIMAR S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIE 2

1151 FARMACIST SPECIALIST S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIE 1

1152 FARMACIST S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIE 1

1163
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE 11

1165
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE 2

                                                                                                     CABINET CHIRURGIE VASCUILARĂ

Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                                                                                                      UTS

                                                                                                                 STERILIZARE

Nr. total posturi
                                                                                                              FARMACIE SPITAL

Nr. total posturi
                     ALTE STRUCTURI FUNCȚIONALE

                                                                                                          BLOC OPERATOR
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1166 REFERENT IA M PERSONAL SANITAR MEDIU REFERENT 1

1167 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1
20

1168 MEDIC ȘEF LABORATOR S MEDICI LABORATOR 1

1169 CHIMIST PRINCIPAL S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1
1170 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 1

1172
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 2

1173 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

6

1175 MEDIC PRIMAR S MEDICI LABORATOR 2

1176 BIOLOG PRINCIPAL S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1181
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 5

1182
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

9

1183 BIOLOG PRINCIPAL S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1184 CHIMIST PRINCIPAL S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1185
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1186 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1
4

1187 BIOLOG PRINCIPAL S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1190 CHIMIST PRINCIPAL S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 3

1191
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT APARATURĂ 
MEDICALĂ 1

1193
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 2

7

1194 MEDIC PRIMAR S MEDICI LABORATOR 1

1195 CHIMIST S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1198
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 3

1199
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1200
STATISCIAN MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

1201 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1
8

1202 MEDIC ȘEF LABORATOR S MEDICI
RADIOLOGIE ȘI 
IMAGISTICĂ MEDICALĂ 1

1204 MEDIC PRIMAR S MEDICI
RADIOLOGIE ȘI 
IMAGISTICĂ MEDICALĂ 2

1206 MEDIC SPECIALIST S MEDICI
RADIOLOGIE ȘI 
IMAGISTICĂ MEDICALĂ 2

                                                                              LABORATOR ANALIZE MEDICALE - BIOCHIMIE
Nr. total posturi

                                                              LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ 

                                                                          LABORATOR ANALIZE MEDICALE - HEMATOLOGIE

Nr. total posturi

                            LABORATOR ANALIZE MEDICALE - IMUNOSEROLOGIE, CONTAGIOASE ȘI PLANIFICARE 
Nr. total posturi

Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                                                                         LABORATOR ANALIZE MEDICALE

                                                                 LABORATOR ANALIZE MEDICALE - BACTERIOLOGIE

Nr. total posturi
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1207 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU
RADIOLOGIE ȘI 
IMAGISTICĂ MEDICALĂ 1

1213
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

RADIOLOGIE ȘI 
IMAGISTICĂ MEDICALĂ 6

1215 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

1216
STATISTICIAN MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL 1

1217
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

1218 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1
17

1220 MEDIC PRIMAR S MEDICI
RADIOLOGIE ȘI 
IMAGISTICĂ MEDICALĂ 2

1221 MEDIC REZIDENT ANUL IV S MEDICI
RADIOLOGIE ȘI 
IMAGISTICĂ MEDICALĂ 1

1226
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

RADIOLOGIE ȘI 
IMAGISTICĂ MEDICALĂ 5

1227 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
RADIOLOGIE ȘI 
IMAGISTICĂ MEDICALĂ 1

1228
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

10

1229
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

RADIOLOGIE ȘI 
IMAGISTICĂ MEDICALĂ 0,5

1229 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
RADIOLOGIE ȘI 
IMAGISTICĂ MEDICALĂ 0,5

1

1230 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1

1232
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

1233 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1234 INFIRMIERĂ DEBUTANT G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1
4

1235 MEDIC PRIMAR S MEDICI PNEUMOFIZIOLOGIE 1

1236
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1237 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

3

1238
MEDIC ȘEF SERVICIU 
MEDICINA LEGALĂ S MEDICI  MEDICINA LEGALĂ 1

1240 MEDIC PRIMAR S MEDICI  MEDICINA LEGALĂ 2
1241 MEDIC SPECIALIST S MEDICI  MEDICINA LEGALĂ 1

1242
FARMACIST PRIMAR 
MEDICINA LEGALĂ S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

FARMACIST  MEDICINA 
LEGALĂ 1

Nr. total posturi

                                                                                        LABORATOR EXPLORĂRI FUNCȚIONALE

                                                     LABORATOR ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ DIAGNOSTICĂ ȘI TERAPEUTICĂ

                                                                                       LABORATOR ENDOSCOPIE BRONŞICĂ
Nr. total posturi

Nr. total posturi

Nr. total posturi

Nr. total posturi

LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ  - COMPUTER TOMOGRAF - SPITAL ȘI AMBULATORIUL DE 
SPECIALITATE

    LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ - RMN SPITAL  ȘI AMBULATORIUL DE SPECIALITATE

                                                                          SERVICIUL JUDEȚEAN DE MEDICINA LEGALĂ
Nr. total posturi
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1243
CHIMIST PRNCIPAL 
MEDICINA LEGALĂ S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

CHIMIST  MEDICINA 
LEGALĂ 1

1247

ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL  MEDICINA 
LEGALĂ PL PERSONAL SANITAR MEDIU  MEDICINA LEGALĂ 4

1248
ASISTENT MEDICAL  
MEDICINA LEGALĂ PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1249 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU  MEDICINA LEGALĂ 1

1250 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1

1251 BRANCARDIER G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR BRANCARDIER 1
14

1252
BIOLOG PRINCIPAL 
ANATOMIE PATOLOGICĂ S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR BIOLOG 1

1253

ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL ANATOMIE 
PATOLOGICĂ PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1254 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1
3

1255 ASISTENT COORDONATOR PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ANATOMIE 
PATOLOGICĂ 1

1256

ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL ANATOMIE 
PATOLOGICĂ PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ANATOMIE 
PATOLOGICAĂ 1

1257

ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL ANATOMIE 
PATOLOGICĂ PL PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE 1

1258 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INGRIJITOARE 1
4

1259
MEDIC ȘEF SERVICIU 
ANATOMIE PATOLOGICĂ S MEDICI

ANATOMIE 
PATOLOGICĂ 1

1261
MEDIC PRIMAR ANATOMIE 
PATOLOGICĂ S MEDICI

ANATOMIE 
PATOLOGICĂ 2

1262

ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL ANATOMIE 
PATOLOGICĂ PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ANATOMIE 
PATOLOGICĂ 1

1263
REGISTRATOR MEDICAL 
DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU

ANATOMIE 
PATOLOGICAĂ 1

1264 AUTOPSIER DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU
ANATOMIE 
PATOLOGICA 1

6

1265 MEDIC ȘEF SERVICIU S MEDICI EPIDEMIOLOGIE 1
1266 MEDIC SPECIALIST S MEDICI BOLI INFECȚIOASE 1

1267
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU IGIENĂ 1

1269 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

1270 AGENT D.D.D. G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR AGENT D.D.D. 1

1271 AGENT D.D.D. DEBUTANT G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR AGENT D.D.D. 1

1274 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 3

1275 MUNCITOR NECALIFICAT I G MUNCITORI
MUNCITOR 
NECALIFICAT 1

11

                                         SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENŢEI MEDICALE

Nr. total posturi

Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                                                                         CABINET PLANIFICARE FAMILIALĂ

Nr. total posturi

Nr. total posturi
                                                                        SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ - PROSECTURA

                                         SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ - COMPARTIMENT HISTOPATOLOGIE

                                             SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ - COMPARTIMENT CITOLOGIE
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1276 MEDIC SPECIALIST S MEDICI

MEDICINĂ DE FAMILIE 
COMPETENŢĂ 
PLANIFICARE 
MEDICALĂ 1

1277
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU OCROTIRE 1

1278
REGISTRATOR MEDICAL 
DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

3

1280 MEDIC PRIMAR S MEDICI MEDICINA MUNCII 2

1281 PSIHOLOG PRACTICANT S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG 1

1283
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

5

1285
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

1286
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 0,5

1286
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 0,5

1287 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL 1
4

1288
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1

1289
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1

1290
STATISCIAN MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

1

1291
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

1

1292 MEDIC COORDONATOR S MEDICI PSIHIATRIE 1
1293 MEDIC PRIMAR S MEDICI PSIHIATRIE 1
1294 MEDIC REZIDENT AN III S MEDICI PSIHIATRIE 1

1295 PSIHOLOG S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG 1

1296 ASISTENT SOCIAL S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASISTENT SOCIAL 1

1297 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1298
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

1299 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1
8

1300 MEDIC ȘEF CSM S MEDICI
PSIHIATRIE 
PEDIATRICA 1

1302 MEDIC PRIMAR S MEDICI
PSIHIATRIE 
PEDIATRICA 2

1303 MEDIC SPECIALIST S MEDICI
NEUROLOGIE 
PEDIATRICĂ 1

1304 MEDIC REZIDENT AN IV S MEDICI
PSIHIATRIE 
PEDIATRICA 1

                                                    CENTRU SĂNĂTATE MINTALĂ ADULȚI CU STAȚIONARE DE ZI -  35 LOCURI
Nr. total posturi

Nr. total posturi
                                                              CENTRU SĂNĂTATE MINTALĂ COPII

                                                                                                 CABINET MEDICINA MUNCII
Nr. total posturi

Nr. total posturi
                                                                                             CABINET ONCOLOGIE MEDICALĂ

                                                                                                CABINET BOLI INFECȚIOASE 

                                                                  CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE

                                         CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE (EDUCAȚIE SPECIFICĂ)

                                               CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE (PICIOR DIABETIC)

Nr. total posturi

Nr. total posturi

Nr. total posturi

Nr. total posturi
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1305 PSIHOLOG PRINCIPAL S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG 1

1306 PSIHOLOG SPECIALIST S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG 1

1307
ASISTENT SOCIAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR ASISTENT SOCIAL 1

1309
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

1310 ASISTENT MEDICAL  PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1311
ASISTENT MEDICAL  
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1312
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

1313
REGISTRATOR MEDICAL 
DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

1314 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1
15

1315
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1

1316
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1

1317 MEDIC ȘEF DISPENSAR TBC S MEDICI PNEUMOFIZIOLOGIE 1
1318 MEDIC PRIMAR S MEDICI PNEUMOFIZIOLOGIE 1
1320 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PNEUMOFIZIOLOGIE 2
1321 MEDIC REZIDENT AN I S MEDICI PNEUMOLOGIE 1

1322 BIOLOG PRINCIPAL S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR BIOLOG 1

1323 ASISTENT COORDONATOR S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1329
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 6

1330
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT APARATURĂ 
MEDICALĂ 1

1331
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1332
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

1333 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1
17

1334 MEDIC SPECIALIST S MEDICI MEDICINĂ INTERNĂ 1
1335 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PEDIATRIE 1

1336 MEDIC SPECIALIST S MEDICI
OBSTETRICA 
GINECOLOGIE 1

1337 ASISTENT COORDONATOR S PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1338
REGISTRATOR MEDICAL 
DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

1339 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1

1340
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASIST MED 
GENERALIST 1

Nr. total posturi

                                                                                               COMPARTIMENT ERGOTERAPIE

                                                                                                              DISPENSAR   TBC

Nr. total posturi

                                                                                                        CABINET PEDIATRIE

                                                                                                 CABINET MEDICINĂ INTERNĂ
                                                                                                       CABINETE MEDICALE

                                                                                                         SPITALIZARE DE ZI                              20 PATURI
                                                                      CENTRU DE SĂNĂTATE MULTIFUNCŢIONAL OCNA MUREŞ

Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                   COMPARTIMENT RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE (BAZA DE TRATAMENT)
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1341
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASIST MED 
GENERALIST 1

1342 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

9

1343 ȘEF SERVICIU S
ALT PERSONAL CU STUDII 

SUPERIOARE
JURIST/ECONOMIST/IN
GINER/SOCIOLOG 1

1344 MEDIC S MEDICI MEDICINĂ GENERALĂ 1

1345
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 0,5

1345
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 0,5

1346
CONSILIER JURIDIC 
GRADUL I S

ALT PERSONAL CU STUDII 
SUPERIOARE CONSILIER JURIDIC 1

1347
CONSILIER JURIDIC 
GRADUL II S

ALT PERSONAL CU STUDII 
SUPERIOARE CONSILIER JURIDIC 1

1348
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL IA S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ŞTIINŢE 
ECONOMICE/JURIDICE/ 
SOCIALE 1

1349
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL IA S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR ECONOMIST 1

1350
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL I S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ŞTIINŢE 
ECONOMICE/JURIDICE/ 
SOCIALE 1

1351 REFERENT  I A M PERSONAL MEDIU REFERENT 1
9

1353
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 2

1354 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU
REGISTRATOR 
MEDICAL 1

3

1355
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1356
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL COORDONATOR PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

2

1357 PREOT I S
ALT PERSONAL CU STUDII 

SUPERIOARE PREOT 1
1

1360 GARDEROBIER G PERSONAL AUXILIAR GARDEROBIER 3
3

1361
SPĂLĂTOREASĂ CU 
GESTIUNE M

PERSONAL AUXILIAR 
SANITAR SPĂLĂTOREASĂ 1

1371 SPĂLĂTOREASĂ G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR SPĂLĂTOREASĂ 10
11

1372 ȘEF SERVICIU S TESA ECONOMIST 1

1378
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL IA S TESA ECONOMIST 6

1379 REFERENT IA M TESA CONTABIL 1
1380 REFERENT CASIER IA M TESA CASIER 1

9

Nr. total posturi

                                                                                             CABINET OBSTETRICĂ GINECOLOGIE

                                                     SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE

Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                                               SERVICIUL INFORMATICĂ ȘI STATISTICĂ MEDICALĂ

                                                                                         SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE 
B. STRUCTURI FUNCȚIONALE - APARAT FUNCȚIONAL

                                                                               COMPARTIMENT DE INTERNĂRI - INFORMAȚII
Nr. total posturi

                                                                                                                 SPĂLĂTORIE

                                                             MANAGEMENTUL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE

Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                                                                                             GARDEROBĂ

Nr. total posturi

                                                                                                      COMPARTIMENT RELIGIOS

Nr. total posturi

                                                                                                                     DIETETICA
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1381 ȘEF SERVICIU S TESA
ANALIST 
PROGRAMATOR 1

1382
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL IA S TESA INGINER DE SISTEM 1

1383
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL II S TESA ANALIST 1

1384
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1386
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 2

6

1387 ȘEF SERVICIU S TESA INGINER/ECONOMIST 1

1392
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL IA S TESA ECONOMIST 5

1394
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL IA S TESA

ECONOMIST/INGINER/J
URIST 2

8

1395 ȘEF DEPOZIT I M TESA ȘEF DEPOZIT I 1
1396 MAGAZIONER M TESA MAGAZIONER 1
1398 MANIPULANT BUNURI M MUNCITORI MANIPULANT BUNURI 2

4

1400 MUNCITOR CALIFICAT I MUNCITORI CONDUCATORI AUTO 2
1403 MUNCITOR CALIFICAT II MUNCITORI CONDUCATORI AUTO 3
1404 MUNCITOR CALIFICAT III MUNCITORI CONDUCATORI AUTO 1

6

1405 ȘEF SERVICIU S TESA ECONOMIST 1

1410
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL IA S TESA ECONOMIST 5

1412
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL IA S TESA ECONOMIST 2

1413
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL II S TESA ECONOMIST/SOCIOLOG 1

1414 SOCIOLOG S TESA SOCIOLOG 1
10

1415 ȘEF SERVICIU S TESA
JURIST/ECONOMIST/IN
GINER 1

1416
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL IA S TESA INGINER 1

1417
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL IA S TESA ECONOMIST 1

1418
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL I S TESA INGINER 1

1419 ARHIVAR IA M TESA ARHIVAR 1
1420 ARHIVAR DEBUTANT M TESA ARHIVAR 1

1421 MUNCITOR CALIFICAT I M MUNCITORI INSTALATOR 1
1427 MUNCITOR CALIFICAT I G MUNCITORI ELECTRICIAN 6
1430 MUNCITOR CALIFICAT I G MUNCITORI INSTALATOR 3
1432 MUNCITOR CALIFICAT I G MUNCITORI MECANIC 2
1439 MUNCITOR CALIFICAT I G MUNCITORI FOCHIST 7
1440 MUNCITOR CALIFICAT IV G MUNCITORI FOCHIST 1
1441 MUNCITOR CALIFICAT I G MUNCITORI ZUGRAV 1
1442 MUNCITOR CALIFICAT I G MUNCITORI TÂMPLAR 1

1443 MUNCITOR CALIFICAT III G MUNCITORI TELEFONISTĂ 1

1445 MUNCITOR NECALIFICAT I G MUNCITORI 2

Nr. total posturi

                                                                                                       CONDUCĂTORI AUTO
Nr. total posturi

                                                                                                                       MAGAZIE

                                                                                                    MUNCITOR SPAȚII VERZI

Nr. total posturi

                                                      SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE  APROVIZIONARE ȘI TRANSPORT

                                                                                             TEHNIC ADMINISTRATIV ȘI PSM

                                                                                 SERVICIUL TEHNIC ADMINISTRATIV ȘI PSM
Nr. total posturi

                                                                                        RELAȚII  CU PUBLICUL ȘI CONSILIERE

                                                                                                             RESURSE UMANE

                                                                   SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI RELATII CU PUBLICUL
Nr. total posturi

                                                                                                       CENTRALA TELEFONICĂ

                                                                                          MUNCITORI INDIRECT PRODUCTIVI                     
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1450 MUNCITOR CALIFICAT II G MUNCITORI LIFTIERA 5
36

1451 MUNCITOR CALIFICAT II G MUNCITORI CROITOR 1
1452 MUNCITOR CALIFICAT III G MUNCITORI CROITOR 1

2

1454
CONSILIER JURIDIC 
GRADUL IA S TESA JURIST 2

2

1456 AUDITOR GRADUL IA S TESA AUDITOR 2
2

1465 MUNCITOR CALIFICAT I G MUNCITORI BUCĂTAR 9
1466 MUNCITOR CALIFICAT II G MUNCITORI BUCĂTAR 1
1471 MUNCITOR CALIFICAT III G MUNCITORI BUCĂTAR 5
1472 MUNCITOR CALIFICAT IV G MUNCITORI BUCĂTAR 1
1473 MUNCITOR NECALIFICAT I G MUNCITORI NECALIFICAT 1

17
1473

Avizat pentru legalitate
 PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL 

ION DUMITREL VASILE BUMBU

         

                                                         

Nr. total posturi

                                                                                                           COMPARTIMENT AUDIT

                                                                                                     COMPARTIMENT JURIDIC

                              COMPARTIMENT CONFECȚIONARE, REPARARE ŞI ÎNTREŢINERE INVENTAR MOALE
Nr. total posturi

                                                                   ACTIVITATE DE ÎNTREȚINERE REVIZIE TEHNICĂ ASCENSOARE

TOTAL  POSTURI UNITATE

                                                                                                     BLOCUL ALIMENTAR

Nr. total posturi

Nr. total posturi

Nr. total posturi
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului  - monument istoric, 

situat administrativ în municipiul Aiud, str. Consiliul Europei, nr. 1, judeţul Alba, înscris 

în CF nr. 83613 Aiud 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna martie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 

preemţiune asupra imobilului - monument istoric, situat administrativ în municipiul Aiud, str. 

Consiliului Europei, nr. 1,, judeţul Alba, înscris în CF nr. 83613 Aiud;  

- adresa nr. 282/10 martie 2020 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6182/11 martie 2020. 

Analizând raportul nr. 6400/13 martie 2020, al Comisiei de stabilire a oportunităţii 

achiziţionării imobilelor monument istoric. 

Având în vedere prevederile: 

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

- Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 1730 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 2314/2004 al ministrului culturii şi cultelor privind aprobarea Listei 

monumentelor istorice şi Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune de către UAT - Judeţul Alba 

asupra imobilului situat administrativ în municipiul Aiud, str. Consiliul Europei, nr. 1,, judeţul 

Alba, proprietar Biserica Evanghelică CA din România, Parohia Alba Iulia, Filiala Aiud, înscris 

în CF nr. 83613 Aiud, curţi construcţii cu suprafaţa de 352 mp., şi construcţie cu suprafaţa 

construită la sol de 241 mp., monument istoric conform Listei Monumentelor istorice 2015, nr. 

crt. 302, Capela Evanghelică, cod LMI AB-II-m-A-00172.03, conform documentaţiei transmise 

de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba, care constituie anexă la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se 

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

înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, 

Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției 

gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.      

                                                  Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 

 

 

Înregistrat cu nr. 57 

Alba Iulia, 13 martie 2020 

Prezentul proiect de hotărâre: 



 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

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

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ: Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate: 

 Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii  

 Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 6444/13 martie 2020 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului  

- monument istoric, situat administrativ în municipiul Aiud, str. Consiliul Europei, nr. 1, 

judeţul Alba, înscris în CF nr. 83613 Aiud 

 

 

 

I. Expunere de motive 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează neexercitarea dreptului de preemţiune asupra 

imobilului, situat administrativ în municipiul Aiud, str. Consiliul Europei, nr. 1, judeţul Alba, 

proprietar Biserica Evanghelică CA din România, Parohia Alba Iulia, Filiala Aiud, înscris în CF 

nr. 83613 Aiud, curţi construcţii cu suprafaţa de 352 mp., şi construcţie cu suprafaţa construită la 

sol de 241 mp., monument istoric conform Listei Monumentelor istorice 2015, nr. crt. 302, 

Capela Evanghelică, cod LMI AB-II-m-A-00172.03. 

 II. Descrierea situaţiei actuale 
 Prin adresa nr. 282/10 martie 2020, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba 

cu nr. 6182/11 martie 2020, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba ne comunică solicitarea 

făcută de Biserica Evanghelică CA din România, Parohia Alba Iulia, Filiala Aiud, privind 

exercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului - monument istoric, situat administrativ în 

municipiul Aiud, str. Mihai Consiliul Europei, nr. 1, judeţul Alba, înscris în CF nr. 83613 Aiud. 

 Biserica Evanghelică CA din România, Parohia Alba Iulia, Filiala Aiud are calitatea de 

proprietar în cotă 1/1 părţi asupra imobilului, monument istoric conform Listei Monumentelor 

istorice 2015, nr. crt. 302, Capela Evanghelică, cod LMI AB-II-m-A-00172.03, aceasta 

exprimându-şi intenţia de a vinde imobilul respectiv. 

 Prin adresa nr. 282/10 martie 2020, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba, comunică 

neexercitarea dreptul de preemțiune asupra imobilul identificat mai sus și transferă dreptul de 

preemţiune pentru achiziţionarea imobilului în cauză, către autorităţile administraţiei publice 

locale, respectiv Consiliului Judeţean Alba. 

 Comisia de stabilire a oportunităţii achiziţionării imobilelor monumente istorice, 

constituită prin Dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Alba, cu privire la imobilul la 

care s-a făcut trimitere anterior, a recomandat neexercitarea dreptului de preemțiune, prin 

Raportul nr. 6400/13 martie 2020. 

 

III. Reglementări anterioare 

Nu există hotărâri anterioare cu privire la exercitarea dreptului de preemțiune pentru 

imobilul care formează obiectul prezentului proiect de hotărâre. 

 

 IV. Baza legală 

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

- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 1730 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 2314/2004 al ministrului culturii şi cultelor privind aprobarea Listei 

monumentelor istorice şi Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

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

Uniunii Europene 

 Nu este cazul 

  



 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Nu este cazul 

 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba nu exercită dreptul de preemțiune asupra imobilul 

identificat mai sus și transferă dreptul de preemţiune pentru achiziţionarea imobilului în cauză, 

către autorităţile administraţiei publice locale, respectiv Consiliului Judeţean Alba, fapt 

comunicat prin adresa nr. 282/10 februarie 2020. Întocmirea Raportului nr. 6400/13 martie 2020, 

al Comisiei de stabilire a oportunităţii achiziţionării imobilului monument istoric. 

 

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. 57 din 13 martie 2020. 

 

 

PREŞEDINTE,     

ION DUMITREL                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA             APROB, 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 6445/13 martie 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 neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului  - monument istoric, 

situat administrativ în municipiul Aiud, str. Consiliul Europei, nr. 1, judeţul Alba, înscris 

în CF nr. 83613 Aiud 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 13 martie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

care va avea loc în data de 20 martie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 57/13 martie 2020 şi are ataşate 

următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 

preemţiune asupra imobilului - monument istoric, situat administrativ în municipiul Aiud, str. 

Consiliul Europei, nr. 1, judeţul Alba, înscris în CF nr. 83613 Aiud;  

- adresa nr. 282/10 martie 2020 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6182/10 martie 2020. 

- raportul nr. 6400/13 martie 2020, al Comisiei de stabilire a oportunităţii achiziţionării 

imobilelor monument istoric. 

 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. ..../13 martie 2020 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului  - 

monument istoric, situat administrativ în municipiul Aiud, str. Consiliul Europei, nr. 1, 

judeţul Alba, înscris în CF nr. 83613 Aiud 

 

 

 Proiectul de act administrativ inițiat vizează neexercitarea dreptului de preemțiune asupra 

imobilului - monument istoric, proprietar Biserica Evanghelică CA din România, Parohia Alba 

Iulia, Filiala Aiud, situat administrativ în municipiul Aiud, str. Consiliul Europei, nr. 1, judeţul 

Alba, înscris în CF nr. 83613 Aiud, în suprafaţă utilă de 352 mp., curţi construcţii, şi construcţie 

cu suprafaţa construită la sol de 241 mp., monument istoric conform Listei Monumentelor 

istorice 2015, nr. crt. 302, Capela Evanghelică, cod LMI AB-II-m-A-00172.03. 

 Conform prevederilor art. 4 alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea 

monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „monumentele istorice aflate 

în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condiţiile 

exercitării dreptului de preemţiune ale statului român, prin Ministerul Culturii şi Patrimoniului 

Naţional, pentru monumentele istorice clasate în grupa Aˮ. Alin. 7 al aceluiași articol prevede că 

„termenul de exercitare a dreptului de preemţiune al statului este de maximum 25 de zile de la 

data înregistrării înştiinţării, documentaţiei şi a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii şi 

Patrimoniului Naţional sau, după caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii 

şi Patrimoniului Naţional; titularii dreptului de preemţiune vor prevedea în bugetul propriu 

sumele necesare destinate exercitării dreptului de preemţiune; valoarea de achiziţionare se 

negociază cu vânzătorulˮ. 

 În situaţia în care, conform art. 4 alin. 8 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „Ministerul Culturii şi 

Patrimoniului Naţional sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi 

Patrimoniului Naţional nu îşi exercită dreptul de preemţiune în termenul prevăzut la alin. 7, acest 

drept se transferă autorităţilor publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zileˮ. Prin 

urmare dreptul de preemţiune se transferă autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv 

Consiliul Judeţean Alba şi Primăriei municipiului Aiud. 

Conform prevederilor art. 6 alin. 1 din Legea 422/2001 „paza, întreţinerea, conservarea, 

consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare prin mijloace adecvate a monumentelor istorice 

revin, după caz, proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale asupra acestora, în conformitate 

cu prevederile prezentei legi”. 

Prin adresa nr. 282/10 martie 2020, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba, comunică 

neexercitarea dreptul de preemțiune asupra imobilul identificat mai sus și transferă dreptul de 

preemţiune pentru achiziţionarea imobilului în cauză, către autorităţile administraţiei publice 

locale, respectiv Consiliului Judeţean Alba. 

Faţă de cele menționate mai sus, Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba trebuie să se 

pronunţe dacă îşi exercită sau nu dreptul de preemţiune asupra imobilului mai sus menţionat. 

În urma întrunirii Comisiei de stabilire a oportunităţii achiziţionării imobilului monument 

istoric, s-a recomandat, prin Raportul nr. 6400/13 martie 2020, anexat prezentului proiect de 

hotărâre, că nu este oportună achiziţia imobilului - monument istoric, situat administrativ în 

municipiul Aiud, str. Consiliul Europei, nr. 1, judeţul Alba, înscris în CF nr. 83613 Aiud. 

 Considerăm că nu se justifică necesitatea şi oportunitatea achiziţiei imobilului mai sus 

prezentat, prin urmare propunem adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat în considerarea 

aspectelor mai sus menţionate, precum şi a dispoziţiilor 173 alin. 1 lit. f  din Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte 



şi alte atribuţii prevăzute de lege şi a Legii nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor 

istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 

 

 

 

Şef serviciu, 

Paul Silviu TODORAN 

 

 

Întocmit, Ghilea Florin 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura  

de  finanțare a Programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise” 

 

 Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna martie 2020; 

Luând în dezbatere referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de  finanțare a Programului 

„Susţinerea şi promovarea culturii scrise; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 45 din 14 

februarie 2020 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al 

Judeţului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2020; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f, art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrative, cu completările ulterioare; 

- Legii nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, 

proiectelor și acțiunilor culturale, 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 aprobǎ Regulamentul privind condițiile, criteriile și procedura de  finanțare 

a Programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise conform anexei nr. 1 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Se aprobă modelul Contractului - cadru de finanțare a ofertelor culturale 

aferente programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise” din bugetul local al 

Județului Alba  încheiat cu beneficiarii finanțării, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea 

Regulamentul privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programului 

„Susţinerea şi promovarea culturii scrise”, Secțiunea Editarea lucrărilor din sfera culturii 

scrise de interes public local și Secțiunea Autori clasici, Opere Alese aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean nr. 188/27 august 2019. 

 Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului investiții, 

dezvoltare, promovare patrimonială și managementul instituțiilor de cultură din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 

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

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

Direcţiei juridică şi administrație publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului investiții, 

dezvoltare, promovare patrimonială și managementul instituțiilor de cultură din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.      

                                                         Avizat pentru legalitate 

       PREŞEDINTE,                                SECRETAR  GENERAL, 

            Ion DUMITREL                                         Vasile BUMBU 

Înregistrat cu nr. 58 

Alba Iulia, 13 martie 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. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii 

Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 

 Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport 



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 58 /13 martie 2020 

 

 

 

REGULAMENT 

privind condițiile, criteriile și procedura de  finanțare a programului  

„Susţinerea şi promovarea culturii scrise”  

  

 

Capitolul 1. Dispoziţii generale 

 

Art. 1. Prezentul Regulament are ca scop stabilirea condițiilor, criteriilor și procedurii de 

finanțare a Programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise” cu următoarele secțiuni: 

 Secțiunea Autori clasici, Opere alese prin intermediul căreia să se susțină editarea  

unor opere ale unor autori emblematici pentru cultura românească; 

 Secțiunea Școala Ardeleană prin intermediul căreia să se susțină realizarea de 

cărți referitoare la istoria școlilor românești înființate în perioada 1919 – 1922 (respectiv în 

perioadă situată istoric între Unirea de la 1918 și Încoronarea Regilor Ferdinand și Maria ca regi 

ai României, la Alba Iulia);  

 Secțiunea Carte - caracter tehnico – științific prin intermediul căreia să se susțină  

realizarea de cărți având caracter tehnico - științific din diverse domenii, de interes local; 

 Secțiunea Carte – caracter literar – artistic prin intermediul căreia să se susțină 

realizarea de cărți având un caracter literar – artistic, de interes local; 

 Secțiunea Reviste, publicații periodice cu caracter cultural prin intermediul căreia  

să se acorde susținere acestui tip de oferte culturale,  

finanţarea fiind acordată de Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Alba, prin Consiliul 

Judeţean Alba, denumit în continuare UAT - Judeţul Alba. 

 

Capitolul 2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare 

 

  Art. 2. Prezentul Regulament are la bază sau face referiri la următoarele acte 

normative: 

 Legea nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise - 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

     O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările 

ulterioare; 

 O.G. nr. 51/1998  privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, 

proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Capitolul 3. Definirea termenilor 

 

Art. 3. În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au 

următoarea semnificaţie: 

 a.) autoritate finanţatoare – UAT - Judeţul Alba; 

 b.) finanţare nerambursabilă - alocare de fonduri, prevăzută distinct în bugetul autorităţii 

finanţatoare, pentru acoperirea parţială sau, după caz, integrală a cheltuielilor necesare producerii 

şi/sau exploatării de bunuri culturale; 

 c.) solicitant - editurile şi redacţiile publicaţiilor care depun o ofertă culturală; 

 d.) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă în 

urma aplicării procedurilor privind acordarea finanţării nerambursabile; 

 e.) contractul de finanțare este contractul pe care autoritatea finanțatoare îl încheie cu 

beneficiarul în decursul unui an bugetar; 

 f.) cererea de finanţare - documentul completat de către solicitanţi în vederea obţinerii 

finanţării nerambursabile; 



 g.) cultura scrisă - domeniul de referinţă care cuprinde cărţi, reviste şi alte publicaţii, 

având caracter literar-artistic, tehnico-ştiinţific, editate pe orice fel de suport. 

 

Capitolul 4. Scop şi domeniu de aplicare 

 

Art. 4. (1) Scopul alocării de sume din bugetul local al Judeţului Alba este acela de a 

acorda sprijin financiar pentru editarea lucrărilor cuprinse în categoria culturii scrise, editate pe 

orice fel de suport, respectiv tipărite, audiobook, ebook, alt tip de suport. 

  (2) Prin cultură scrisă, în înţelesul Legii nr. 186/2003 privind susţinerea şi 

promovarea culturii scrise, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înţelege 

domeniul de referinţă care cuprinde cărţi, reviste şi alte publicaţii, având caracter literar-artistic, 

tehnico-ştiinţific, editate pe orice fel de suport. 

(3) Finanţările nerambursabile acordate se utilizează numai pentru editarea 

lucrărilor din sfera culturii scrise, aşa cum sunt definite în prezentul Regulament şi sunt cuprinse 

în planurile editoriale ale unor instituţii academice şi universitare îndeplinind totodată criteriile 

de eligibilitate. 

  (4) Suma alocată pentru finanţarea nerambursabilă conform prevederilor 

prezentului regulament este stabilită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba de aprobare a 

bugetului local al județului Alba  pentru anul respectiv. 

  (5) Solicitanţii pot depune cerere de finanţare în cadrul unui an bugetar pentru o 

singură ofertă culturală/autor, colectiv de autori. Aceştia pot solicita finanţare nerambursabilă 

pentru acelaşi domeniu de referinţă o singură dată în decursul unui an bugetar.  

(6) Finanţarea nerambursabilă se aprobă pentru ofertele culturale depuse in 

sesiunea de finanțare aferentă anului curent cu următoarele termene limită aferente fiecărei 

secțiuni: 

 Secțiunea Autori clasici, Opere alese – 15 iunie  

 Secțiunea Școala Ardeleană – 15 iunie 

 Secțiunea Carte - caracter tehnico – științific – 15 mai 

 Secțiunea Carte – caracter literar – artistic – 15 mai 

 Secțiunea Reviste, publicații periodice – 15 mai 

existând posibilitatea, la propunerea comisiei, ca sumele rămase ca nealocate de la o secțiune să 

se poată aloca celorlalte secțiuni. Termenul de depunere a ofertelor culturale poate fi decalat sau 

prelungit, la propunerea comisiei, în situații deosebite. 

 (7) Valoarea finanţării este de: 

 100% din valoarea totală eligibilă a lucrării editate pe orice fel de suport, pentru 

 Secțiunea Autori clasici, Opere alese și Secțiunea Școala Ardeleană; 

 maxim 90% din valoarea totală eligibilă a lucrării editate pe orice fel de suport, 

 pentru celelalte secțiuni, respectiv: Secțiunea Carte - caracter tehnico – științific, Secțiunea 

Carte – caracter literar – artistic, Secțiunea Reviste, publicații periodice. 

(8) Ofertele culturale care vor fi finanțate în cadrul Programului Susținerea și 

 promovarea culturii scrise vor putea fi accesibile și on line, pe un suport susținut de autoritatea 

finanțatoare; de asemenea autoritatea finanțatoare va avea dreptul de a folosi atât imaginea 

coperții cât și grafica în totalitate a ofertei culturale în acțiuni/activități desfășurate cu scop de 

promovare, susținere, dezvoltare a Programului Susținerea și promovarea culturii scrise sau a 

altor programe similare; depunerea ofertelor culturale pentru finanțare reprezintă acceptul 

beneficiarilor în acest sens. 

  (9) În cadrul Programului Susținerea și  promovarea culturii scrise se vor 

propune spre finanțare un număr de minim 300 de exemplare din fiecare ofertă culturală – din 

acest număr 150 de exemplare vor reveni autorității finanțatoare (inclusiv instituțiilor de cultură 

subordonate acesteia), pentru celelalte exemplare beneficiarul va prezenta un plan de distribuție 

care va fi atașat devizului. 

  (10) Ofertele culturale care se vor finanța în cadrul Programului Susținerea și  

promovarea culturii scrise se vor numerota/înseria, corespunzător cu numărul de exemplare care 

se realizează. 

(11) Finanţarea lucrărilor scrise pentru care sunt alocate fonduri de UAT - Judeţul 

Alba prin programe similare nu este eligibilă. 



(12) Ofertele culturale care au ca autori și/sau coautori angajați ai Consiliului 

județean Alba, ai aparatului de specialitate al Consiliului județean Alba, consilieri județeni, 

angajați ai instituțiilor subordonate Consiliului județean Alba nu sunt eligibile. 

(13) Finanţarea nerambursabilă acordată de UAT - Judeţul Alba nu va putea fi 

folosită pentru acoperirea, de către un Solicitant, a cofinanţării sale într-un proiect cu finanţare 

publică românească (guvernamentală sau locală) sau din bugetul Uniunii Europene, a Băncii 

Mondiale etc. 

 

Capitolul 5. Finanţarea 

 

Art. 5. (1) Acordarea de finanţări nerambursabile în conformitate cu prevederile 

prezentului Regulament se face pe bază de selecţie a ofertelor culturale. 

        (2) Finanţările nerambursabile se acordă pe bază de contracte încheiate între 

autoritatea finanţatoare şi beneficiari. 

        (3) Nerespectarea de către beneficiari a obligaţiilor asumate prin contractele de 

acordare a finanţărilor nerambursabile atrage obligarea acestora la restituirea parţială sau 

integrală a sumelor primite, la care se adaugă dobânda legală calculată la sumele acordate, în 

conformitate cu prevederile contractuale, în condiţiile legii. 

            (4) Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finanţărilor nerambursabile 

este supus controlului autorităţii finanţatoare, precum şi a celor cu atribuţii în domeniul 

controlului financiar-fiscal, în conformitate cu prevederile legale. 

  (5) Plata către beneficiari se va efectua în termen de maxim 30 de zile de la data 

depunerii la registratura Consiliului județean Alba a documentelor aferente plății (factură, raport 

de distribuire și financiar). Depunerea documentelor aferente plății se face până la data de 29 

noiembrie.  

 

Capitolul 6. Criterii de eligibilitate  

6.1. Criterii de eligibilitate a solicitanţilor 

 

Art. 6. Pentru a fi eligibili în vederea finanțării, solicitanţii trebuie să îndeplinească 

cumulativ următoarele condiţii: 

a.) Solicitantul are documentaţia de solicitare a finanţării completă; 

b.) Solicitantul care depune oferta culturală este editura sau redacţia unei publicaţii care 

funcţionează în condiţiile legilor din România;  

c.) Solicitantul nu a mai solicitat finanţare nerambursabilă pentru tipărirea aceleiaşi 

lucrări, din fondurile UAT - Judeţul Alba, în cursul anului bugetar de referinţă; 

d.) Solicitantul este persoană fizică autorizată, respectiv persoană juridică înfiinţată în 

conformitate cu prevederile legale; 

e.) Solicitantul nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local; 

f.) Solicitantul a respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare 

nerambursabilă anterioare încheiate cu UAT - Judeţul Alba. 

Art. 7. (1) Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a verifica îndeplinirea condiţiilor de 

participare la selecţie de către solicitanţi. 

(2) Autoritatea finanţatoare poate cere solicitantului toate documentele pe care le 

consideră necesare pentru verificarea respectării condiţiilor prevăzute la art. 6. 

 

6.2. Criterii de eligibilitate a ofertelor culturale 

 

 Art. 8. Pentru a fi eligibile în vederea finanțării, ofertele culturale trebuie să îndeplinească 

cumulativ următoarele condiţii: 

a.) Se încadrează în Secțiunea pentru care se solicită finanțarea, fiind editate pe orice fel 

 de suport, respectiv tipărite, audiobook, ebook, alt tip de suport; 

b.) Lucrarea pentru care se solicită finanțarea nu a mai fost editată; excepție fac lucrările 

 științifice pentru care de la ultima ediție au trecut minim 10 ani. – Nu se aplică pentru ofertele 

culturale depuse în cadrul Secțiunii Autori clasici, Opere Alese; 

 c.) Lucrarea pentru care se solicită finanţarea face parte din domeniul cultură scrisă, în 

înţelesul Legii nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise. 

 



6.3. Cheltuieli eligibile 

 

Art. 9. (1) Din finanţările nerambursabile acordate potrivit prezentului Regulament se pot 

acoperi cheltuieli cu editarea lucrărilor pe orice fel de suport: lucrări tipărite, audiobook, ebook, 

alt tip de suport. 

(2) Finanţările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor 

debite ale beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale ale beneficiarilor. 

  (3) Finanţările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de 

profit. 

4) Cheltuielile eligibile din documentaţia de finanţare trebuie să respecte 

următoarele condiții: 

a.) să fie efectuate în perioada executării contractului; 

b.) să fie necesare pentru realizarea contractului; 

c.) să fie dovedite prin originalele documentelor justificative. 

Art. 10. (1) Documentele necesare justificării cheltuielilor efectuate vor fi prezentate 

însoțite de un raport de distribuire şi financiar (conform bugetului aprobat atât pentru contribuția 

proprie – după caz și contribuția autorității finanțatoare), în termenele stabilite la art. 5 punctul 

(5). 

    2) Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a solicita clarificări şi/sau 

informaţii suplimentare precum şi de a face verificări, atât în perioada derulării contractului de 

finanţare, cât şi ulterior finalizării contractului de finanțare. 

Art. 11. UAT - Județul Alba are dreptul de a cere solicitanţilor prezentarea de documente 

suplimentare care dovedesc îndeplinirea condițiilor și criteriilor, precum şi documente edificatoare 

care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/  atestare ori 

apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din România; 

Art. 12.  UAT - Județul Alba are dreptul de a respinge cererea de finanțare a solicitanţilor 

care nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate prin acorduri de asociere/colaborare sau contracte de 

finanţare anterioare încheiate cu aceasta. 

 

Capitolul 7. Comisia de selecţie şi evaluare 

 

Art. 13. (1) Selecţia şi evaluarea ofertelor culturale se realizează de către o comisie 

constituită la nivelul autorităţii finanţatoare, denumită în continuare Comisia. 

         (2) Comisia este alcătuită dintr-un număr impar de membri, după cum urmează: 

     a.) reprezentanţi ai autorităţii finanţatoare; 

 b.) specialişti cu o experienţă de minimum 3 ani în domeniul în care îşi desfăşoară 

activitatea sau cu experienţă dobândită prin studii de licenţă sau master în domeniul de aplicare 

al prezentului Regulament. 

        (3) Specialiştii prevăzuţi la alin. 2 lit. b nu pot face parte din categoria 

personalului angajat prin contract individual de muncă încheiat cu autoritatea finanţatoare, iar 

numărul acestora trebuie să fie mai mare decât numărul reprezentanţilor autorităţii. 

        (4) Membrii Comisiei sunt numiţi prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Alba. 

Art. 14. Comisia stabileşte, pe baza criteriilor din prezentul Regulament, punctajul 

acordat pentru fiecare solicitant.  

Art. 15. (1) Comisia are următoarea componenţă: 

  1 membru din partea UAT - Judeţul Alba, desemnat de Președintele Consiliului Județean 

Alba; 

 1 membru din partea Filialei Alba – Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România; 

 1 membru din partea Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, desemnat de managerul 

instituției; 

 1 membru din partea Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, desemnat de managerul 

instituției; 

 1 membru din partea Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, desemnat de 

managerul instituției. 

  (2) Fiecare membru al Comisiei semnează o Declaraţie de imparţialitate (conform 

anexei nr.9  la prezentul Regulament).  



  (3) În situaţia în care, în cursul lucrărilor Comisiei un membru constată că ar 

putea fi susceptibil de conflict de interese cu oferta culturală supusă dezbaterii, din varii motive, 

acesta are obligaţia să declare imediat acest lucru şi să se retragă de la evaluarea ofertei culturale 

în cauză. Locul său va fi luat de către unul dintre membrii de rezervă desemnaţi în acest sens. 

  (4) Calitatea de membru al Comisiei încetează de drept în caz de incompatibilitate 

sau la cererea membrului Comisiei, prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba. 

  (5) Comisia se întruneşte de câte ori este nevoie, la convocarea scrisă a 

preşedintelui Comisiei cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de şedinţă. 

(6) Lucrările Comisiei sunt conduse de către un preşedinte numit prin Dispoziţia 

Președintelui Consiliului Județean Alba, dintre membrii Comisiei.  

  (7) Comisia îşi desfăşoară activitatea cu minim jumătate plus unu din membri săi.  

  (8) Hotărârile Comisiei se iau prin consens. În cazul în care nu există consens, 

preşedintele are vot hotărâtor. 

  (9) Desfăşurarea ședințelor Comisiei este consemnată în scris și asumată prin 

semnătură de către membri acesteia. Cu acordul tuturor membrilor poate fi înregistrată 

desfășurarea ședințelor. 

    

Capitolul 8. Documentaţia de finanţare 

 

Art. 16. (1) Pentru a participa la selecţia de oferte culturale, solicitanţii trebuie să depună, 

în termenul stabilit la art. (4) punctul 6,  documentaţia de solicitare a finanţării. Documentaţia se 

întocmeşte în limba română şi se depune la registratura Consiliului Judeţean Alba.  

  (2) Documentaţia de finanţare trebuie să conţină următoarele: 

 1. Cerere de finanţare tip din partea solicitantului (conform anexei nr. 1 la prezentul 

Regulament); 

2. Bugetul total al ofertei culturale depuse spre finanţare (conform anexei nr. 2 la 

prezentul Regulament) se întocmeşte şi se prezintă exclusiv în lei; 

3. Declaraţie pe proprie răspundere, din partea solicitantului, semnată în original, că 

lucrarea pentru care se solicită finanțarea face parte din domeniul cultura scrisă și că are dreptul 

de editare/publicare a lucrării, care poate fi completată/susținută de alte documente doveditoare 

(conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament); 

4. Declarație pe proprie răspundere că nu se află în litigiu cu UAT - Judeţul Alba, că nu 

are obligaţii de plată exigibile din anul anterior la UAT - Judeţul Alba, că nu face obiectul unei 

proceduri de dizolvare sau de lichidare ori că nu se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare 

în conformitate cu prevederile legale în vigoare, că nu se află în situația de nerespectare a 

dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii (conform 

anexei nr. 4 la prezentul Regulament); 

5. Declarație pe propria răspundere că nu se află în situația de dublă finanțare 

nerambursabilă din bugetul local al Județului Alba (conform anexei nr. 5 la prezentul 

Regulament); 

6. Declarație prin care se exprimă acordul, atât al solicitantului cât și al 

autorului/autorilor (unde este posibil) cu privire la faptul că respectiva ofertă culturală va putea fi 

făcută publică și on line sau pe alt tip de suport  - înregistrată audio, ebook etc (conform anexei 

nr. 6 la prezentul Regulament); 

7. Referat de recenzie (conform anexei nr. 7  la prezentul Regulament)  întocmit de un 

referent științific de specialitate din domeniul informațiilor cuprinse în lucrarea pentru care se 

solicită finanțarea. Referatul va cuprinde la final recomandarea și motivul pentru care referentul 

consideră că e necesară tipărirea/publicarea lucrării – nu se solicită pentru ofertele culturale 

depuse în cadrul Secțiunii Autori clasici, Opere alese; 

8. Un CV al autorului/autorilor lucrării propuse spre finanțare – nu se solicită pentru 

ofertele culturale depuse în cadrul Secțiunii Autori clasici, Opere alese; 

 9. Copie după actul de înfiinţare; 

 10. Raportul de activitate al ultimului an calendaristic. Pentru persoanele juridice nou 

înfiinţate se va depune raportul de activitate de la înfiinţare şi până la depunerea documentaţiei; 

 11. Certificat de atestare fiscală eliberat de Administrația Finanțelor Publice; 

 12. Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu are datorii la bugetul local sau 

declarație pe proprie răspundere că nu este plătitor de impozit; 



 13. Deviz de cheltuieli care are anexat planul de distribuție a exemplarelor care revin 

beneficiarului – în cadrul devizului se detaliază cheltuielile aferente ofertei culturale pentru care 

se solicită finanțarea. Drepturile de autor nu pot depăși 20% din suma totală solicitată spre 

finanțare; nu se acceptă un deviz completat doar cu suma globală. Orice cheltuială care nu se 

justifică din punct de vedere al Comisiei sau care este considerată de Comisie ca nefiind 

conformă cu realitatea, va fi declarată neeligibilă; 

 14. Un exemplar – mostră în forma finală a ofertei culturale propuse spre finanțare, în 

format fizic şi electronic – fiecare exemplar al ofertelor culturale va avea sigla/logoul pentru anul 

în curs al programului Susținerea și promovarea culturii scrise (conform anexei nr. 8  la 

prezentul Regulament), acesta fiind tipărit pe coperta 1/interior sau pe verso – ul foii de titlu a 

cărților 

 15. Dovada solicitării/ existenţei ISBN-ului sau a ISSN-ului, după caz. 

    

  (3) Solicitanţii trebuie să păstreze un exemplar complet din documentaţia de 

solicitare a finanţării. 

(4) Toate documentele solicitate în copie vor purta sintagma „conform cu 

originalul” și vor fi semnate de către reprezentatul legal al solicitantului sau de către o persoană 

împuternicită legal de acesta. 

  (5) Documentele depuse în copie se vor prezenta în original la semnarea 

contractului de finanțare, la solicitarea autorității finanțatoare, dacă este cazul. 

  (6) UAT - Judeţul Alba își rezervă dreptul de a solicita orice document considerat 

relevant pentru acordarea finanțării și pentru verificarea modului în care a fost utilizată aceasta. 

  (7) Documentația de solicitare a finanţării se trimite prin poştă, mesagerie expresă 

sau se depune la registratura Consiliului Județean Alba, în plic închis cu menţiunea „Pentru 

finanţare nerambursabilă în cadrul proiectelor de sprijinire şi promovare a culturii scrise - 

Secțiunea ……………………”, la adresa: 

 

Consiliul Judeţean Alba 

Str. Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1 

510118, Alba Iulia 

Registratură, Cam. 6. 

 

  (8) Documentaţiile de solicitare a finanţării trimise prin orice alte mijloace (de 

exemplu prin fax, e-mail) sau  trimise la alte adrese, nu vor fi luate în considerare. 

  (9) Documentația de solicitare a finanţării depusă are caracter ferm şi obligatoriu 

din punct de vedere al conţinutului şi trebuie semnată, pe propria răspundere, de către 

reprezentatul legal al solicitantului sau de către o persoană împuternicită legal de acesta. 

          

Capitolul 9. Etapele procesului de finanţare nerambursabilă 

 

Art. 17. Finanţarea nerambursabilă pentru ofertele culturale se desfăşoară în următoarele 

etape: 

a.) Depunerea documentaţiei de finanțare; 

 b.) Verificarea documentației din punct de vedere al eligibilității și selecția ofertelor 

culturale; 

 c.) Evaluarea și acordarea finanțării; 

 d.) Comunicarea rezultatului privind verificarea, selecția și evaluarea ofertelor culturale; 

 e.) Întocmirea și semnarea Contractului de finanţare. 

  

9.1. Verificarea din punct de vedere al eligibilităţii şi selecţia ofertelor culturale 

 

Art. 18. (1) Solicitantul are obligaţia de a furniza Comisiei toate clarificările şi/sau 

informaţiile suplimentare cerute în etapa de verificare şi selecţie a documentaţiei, în termen de 

maxim 3 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării pe email.  

     (2) Pentru a fi declarată eligibilă şi conformă, oferta culturală depusă în vederea 

obţinerii finanţării trebuie să conţină toată documentaţia solicitată prin prezentul Regulament.  

     (3) Oferta culturală depusă în vederea obţinerii finanţării se verifică de către 

Comisie, conform grilei de mai jos: 



Nr.crt. Elemente de verificare şi selecţie Există Nu 

există 

Observaţii 

1. Cerere de finanţare tip din partea solicitantului 

(conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament) 

   

2. Bugetul total al ofertei culturale depuse spre finanţare 

(conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament)  

   

3. Declaraţie pe proprie răspundere, din partea 

solicitantului, semnată în original, că lucrarea pentru 

care se solicită finanțarea face parte din domeniul 

cultura scrisă și că are dreptul de editare/publicare a 

lucrării, care poate fi completată/susținută de alte 

documente doveditoare (conform anexei nr. 3 la 

prezentul Regulament) 

   

4. Declarație pe proprie răspundere că nu se află în 

litigiu cu UAT - Judeţul Alba, că nu are obligaţii de 

plată exigibile din anul anterior la UAT - Judeţul 

Alba, că nu face obiectul unei proceduri de dizolvare 

sau de lichidare ori că nu se află deja în stare de 

dizolvare sau de lichidare în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare, că nu se află în situația 

de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor 

constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a 

legii (conform anexei nr. 4 la prezentul Regulament) 

   

5. Declarație pe propria răspundere că nu se află în 

situația de dublă finanțare nerambursabilă din 

bugetul local al Județului Alba (conform anexei nr. 5 

la prezentul Regulament) 

   

6. Declarație prin care se exprimă acordul, atât al 

solicitantului cât și al autorului/autorilor cu privire la 

faptul că respectiva ofertă culturală va putea fi făcută 

publică și on line sau pe alt tip de suport  - 

înregistrată audio, ebook etc (conform anexei nr. 6 la 

prezentul Regulament); 

   

7. Referat de recenzie (conform anexei nr. 7  la 

prezentul Regulament)  întocmit de un referent 

științific de specialitate din domeniul informațiilor 

cuprinse în lucrarea pentru care se solicită finanțarea. 

Referatul va cuprinde la final recomandarea și 

motivul pentru care referentul consideră că e 

necesară tipărirea/publicarea lucrării – nu se solicită 

pentru ofertele culturale depuse în cadrul Secțiunii 

Autori clasici, Opere alese 

   

8. Un CV al autorului/autorilor lucrării propuse spre 

finanțare – nu se solicită pentru ofertele culturale 

depuse în cadrul Secțiunii Autori clasici, Opere alese 

   

9. Copie după actul de înfiinţare    

10. Raportul de activitate pentru ultimul an calendaristic. 

Pentru persoanele juridice nou înfiinţate se va depune 

raportul de activitate de la înfiinţare şi până la 

depunerea documentaţiei 

   

11. Certificat de atestare fiscală eliberat de Administrația 

Finanțelor Publice 

   

12. Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu 

are datorii la bugetul local sau declarație pe proprie 

răspundere că nu este plătitor de impozit 

   

13. Deviz de cheltuieli care are anexat planul de 

distribuție a exemplarelor care revin beneficiarului – 

   



în cadrul devizului se detaliază cheltuielile aferente 

ofertei culturale pentru care se solicită finanțarea. 

Drepturile de autor nu pot depăși 20% din suma 

totală solicitată spre finanțare; nu se acceptă un deviz 

completat doar cu suma globală. Orice cheltuială care 

nu se justifică din punct de vedere al Comisiei sau 

care este considerată de Comisie ca nefiind conformă 

cu realitatea, va fi declarată neeligibilă 

14. Un exemplar – mostră în forma finală a ofertei 

culturale propuse spre finanțare, în format fizic şi 

electronic – fiecare exemplar al ofertelor culturale va 

avea sigla/logoul pentru anul în curs al programului 

Susținerea și promovarea culturii scrise (conform 

anexei nr. 8  la prezentul Regulament), acesta fiind 

tipărit pe coperta 1/interior sau pe verso – ul foii de 

titlu a cărților 

   

15. Dovada solicitării/ existenţei ISBN-ului sau a ISSN-

ului, după caz 

   

REZULTAT: ADMIS/RESPINS 

 

     (4) În urma verificării şi selecţiei se întocmeşte lista cu rezultatele, fiecărui 

solicitant comunicându-i-se în scris rezultatul verificării și selecției. 

     (5) Transmiterea incompletă a dosarului sau a informaţiilor solicitate determină 

respingerea dosarului în această etapă. 

 

9.2. Evaluarea şi acordarea finanţării 

 

 Art. 19. (1) Ofertele culturale declarate admise din punct de vedere al eligibilităţii, 

conform prevederilor art. 18, intra în etapa de evaluare și acordare a finanţării nerambursabile. 

     (2) Fiecare ofertă culturală este analizată în mod individual de toţi membrii 

Comisiei şi notată conform grilei de mai jos: 

 

Secțiunea Autori Clasici, Opere Alese  
 

Criteriul de evaluare Punctaj acordat Observaţii 

1. Justificarea şi relevanţa ofertei culturale 50 p din care:  

1.1. Justificarea şi oportunitatea ofertei 

culturale 

0 – 25 p  

1.2. Relevanţa ofertei culturale în raport cu  

priorităţile de finanţare ale autorităţii finanţatoare  

0 - 25 p  

2. Calitatea  realizării tehnice 50 p din care:  

2.1. Calitatea realizării tehnice (calitatea 

prezentării grafice, a imaginilor, tehnoredactare 

etc.) 

0 – 50 p  

TOTAL 100 P  

    

Secțiunea Școala Ardeleană 

 

Criteriul de evaluare Punctaj acordat Observaţii 

1. Justificarea şi relevanţa ofertei culturale 50  din care:  

1.1.Justificarea şi oportunitatea ofertei culturale 0 – 25 p  

1.2.Relevanţa ofertei culturale în raport cu  

priorităţile de finanţare ale autorităţii finanţatoare  

0 - 25 p  

2.Calitatea  realizării tehnice 50 p din care:  

2.1. Coerența structurii și calitatea conținutului 

ofertei culturale 

0 – 25 p  



2.2.Calitatea realizării tehnice (calitatea prezentării 

grafice, a imaginilor, tehnoredactare etc.) 

0 – 25 p  

TOTAL 100 P  

 

Secțiunea Carte - caracter tehnico – științific, Secțiunea Carte – caracter literar – artistic, 

Secțiunea Reviste, publicații periodice 

 

Criteriul de evaluare Punctaj acordat Observaţii 

1. Justificarea şi relevanţa ofertei culturale 45 p din care:  

1.1.Justificarea şi oportunitatea ofertei culturale 0 – 20 p  

1.2.Relevanţa ofertei culturale în raport cu  

priorităţile de finanţare ale autorităţii finanţatoare  

0 – 25 p  

2.Calitatea  realizării tehnice 45 p din care:  

2.1. Coerența structurii și calitatea conținutului 

ofertei culturale 

0 – 20 p  

2.2.Calitatea realizării tehnice (calitatea prezentării 

grafice, a imaginilor, tehnoredactare etc.) 

0 – 25 p  

3.Structura bugetului 10 p din care:  

3.1.Fezabilitatea ofertei culturale(buget realist și 

documentat) 

0 – 10 p  

TOTAL 100 P  

 

  (3) Punctajul necesar pentru acordarea finanţării nerambursabile este de minim 

50 puncte. 

     (4) În situaţia în care se constată diferenţe mai mari de 20 puncte între 

punctajele acordate de membrii Comisiei pentru aceeaşi ofertă culturală, va avea loc o reevaluare 

în plen a ofertei culturale. 

     (5) Lista ofertelor culturale propuse spre finanţare cuprinde totalitatea ofertelor 

culturale, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, până la epuizarea sumei alocate din 

bugetul Consiliul Judeţean Alba.  

                        (6) În urma evaluării, fiecărui solicitant i se va comunica în scris rezultatul, lista 

rezultatelor finale fiind publicată și pe site-ul cjalba.ro. 

 

9.3. Comunicarea 

 

Art. 20. (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de 

atribuire sau derularea contractelor de finanţare se va face în formă scrisă. 

    (2) Orice document scris trebuie confirmat de primire și înregistrat, cu excepţia 

documentelor care confirmă primirea. 

 

Capitolul 10. Dispoziţii finale 

 

Art. 21. (1) Prevederile prezentului Regulament vor fi aplicate începând cu data aprobării 

prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba. 

     (2) Prezentul regulament poate fi modificat sau completat doar prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

Art. 22. Prezentul regulament va fi afişat pe site-ul www.cjalba.ro 

Art. 23. UAT Județul Alba respectă Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecția datelor) folosim datele personale doar în scopul și în legătură cu aplicarea prezentului 

regulament și pentru derularea Programului Susținerea și promovarea culturii scrise.   

 

Capitolul 11. Anexe la regulament 

 

Art. 24. Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul regulament: 

http://www.cjalba.ro/


Anexa nr. 1 - Cerere de finanţare  

Anexa nr. 2 - Bugetul total al ofertei culturale depuse spre finanţare 

Anexa nr. 3 - Declaraţie pe proprie răspundere, din partea solicitantului, semnată în 

original, că lucrarea pentru care se solicită finanțarea face parte din domeniul cultura scrisă și că 

are dreptul de editare/publicare a lucrării, care poate fi completată/susținută de alte documente 

doveditoare 

Anexa nr. 4 - Declarație pe proprie răspundere că nu se află în litigiu cu UAT - Judeţul 

Alba, că nu are obligaţii de plată exigibile din anul anterior la UAT - Judeţul Alba, că nu face 

obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori că nu se află deja în stare de dizolvare 

sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare, că nu se află în situația de 

nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a 

legii 

Anexa nr. 5 - Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în situaţia de dublă finanţare 

Anexa nr. 6 - Declarație prin care se exprimă acordul, atât al solicitantului cât și al 

autorului/autorilor cu privire la faptul că respectiva ofertă culturală va putea fi făcută publică și 

on line sau pe alt tip de suport  - înregistrată audio, ebook etc  

Anexa nr. 7 – Referat de recenzie - model 

Anexa nr. 8 – Logo al Programului Susținerea și promovarea culturii scrise  

Anexa nr. 9 – Declarație de imparțialitate                                                           

        

     

       

                                                         Avizat pentru legalitate 

       PREŞEDINTE,                                SECRETAR  GENERAL, 

            Ion DUMITREL                                         Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 

Nr. înregistrare/Data:                                                                               la Regulamentul privind 

condițiile, criteriile și  

                                                                    procedura de finanțare a programului  

           „Susţinerea şi promovarea culturii scrise”  

 

 

CERERE DE FINANŢARE 

 

A) Date de identificare ale editurii/redacției:  
 

1. Solicitant: 
 

1. Denumirea solicitantului: 

2. Prescurtarea: 

3. Adresa: 

4. Alte date de identificare: 

Telefon: 

E-mail: 

Fax: 

Web: 

 

2. Date bancare: 
Denumirea băncii: 

Numărul de cont: 

Titular: 

Cod fiscal: 

 

3. Datele persoanei care are dreptul legal de a reprezenta solicitantul: 
 

1. Numele complet: 

2. Telefon: 

3. Fax: 

4. E-mail: 

 

4. Împuternicit legal (dacă este diferit de persoana de la punctul 3): 
 

1. Numele complet: 

2. Telefon: 

3. Fax: 

4. E-mail: 

 

 

B) Date privind oferta culturală: 

 

1. Titlul/Denumirea ofertei culturale: 

2. Descrierea ofertei culturale, a scopului și obiectivelor acesteia: 

3. Justificarea încadrării ofertei culturale în domeniul culturii scrise precum și în secțiunea(a 

se completa secțiunea pentru care se depune oferta culturală) … 

4. Justificarea caracterului de anvergură și relevanța pentru autoritatea finanțatoare a ofertei 

culturale: 

5. Suma solicitată autorității finanțatoare UAT Județul Alba necesară pentru realizarea 

culturale: 

 

 

 

 



C) Parametrii de performanță 

 

1. Raportul de activitate al ultimului an calendaristic; pentru persoanele juridice nou 

înfiinţate raportul de activitate de la înfiinţare şi până la depunerea documentaţiei; 

 

2. Alte proiecte culturale implementate, lucrări ştiinţifice, cărţi, reviste etc. editate ( a se 

preciza informații cu privire la: titlul, număr de exemplare, autori, finanțare, alte 

informații considerate relevante)  

 

 

 

E) Alte documente: 

 

 

                                          Reprezentantul legal al solicitantului, 

 

Numele și prenumele: 

        Semnătura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Anexa nr. 2  

la Regulamentul privind condițiile, 

criteriile și procedura de finanțare a 

programului "Susţinerea şi 

promovarea culturii scrise"   
 

 

  

 

Bugetul total al ofertei culturale depuse spre finanţare   

Oferta culturală …………………………………..  

     

 

Nr.crt. Denumire indicator 

TOTAL 

  -lei- 

Contribuție autoritate finanţatoare  

-lei- 

Contribuție solicitant  

- lei - 

A B 1=2+3 2 3 

I 
FINANŢARE TOTALĂ din care:   

  

  

 

1. 
Finanţare nerambursabilă 

  

  

  

 

2. Contribuția solicitantului    

II CHELTUIELI  TOTALE din care:   

  

  

 

1 Cheltuieli cu editarea lucrării conform devizului 

atașat    

  

  

 

 
 

   

 

 
 

   

 

 

Bugetul total al 

ofertei culturale 

depuse spre finanţare 

PROCENT(%) 

Finanţare 

nerambursabilă 
 

Contribuția 

solicitantului 
 

 

  

 

 
 

  

 

 
Reprezentatul legal al solicitantului 

 

Responsabil financiar  

 
(nume, prenume și semnătură) 

 

(nume, prenume și semnătură)  

 



                                                                                          Anexa nr. 3 

                                                                               la Regulamentul privind condițiile, criteriile și  

                                                                    procedura de finanțare a programului  

                                                                                  „Susţinerea şi promovarea culturii scrise” 

 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

 

 

 Subsemnatul ................................ cetățean ................................., născut la data de 

............................., în localitatea ................................., domiciliat în .......................,str. 

............................ nr. ........, bloc ........, scara ........,etaj ......, apart. ......., sector/județ......................, 

posesor al .................., seria ............nr. ........eliberat de.............................la data de ...................., 

cod numeric personal ......................................................., în calitate de reprezentant legal al 

solicitantului (persoană juridică) ........................................................... cu datele de 

identificare......................................./sediu....................................................................................... , 

 în calitate de solicitant al finanțării ............................................... 

 

 Cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal (Legea nr. 286/2009) cu modificările și 

completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că lucrarea 

pentru care se solicită finanțarea face parte din domeniul cultură scrisă, în înțelesul Legii 

nr.186/2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise și că avem dreptul de 

editare/publicare a lucrării …………………………………………; în acest scop atașăm și 

documentele doveditoare:…(dacă este cazul). 

 

 Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la ................................... pentru 

............................ . 

  

 

 

      REPREZENTANT  LEGAL,                                                       DATA 
      (nume, prenume și semnătura) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         Anexa nr. 4 

                                                                               la Regulamentul privind condițiile, criteriile și  

                                                                    procedura de finanțare a programului  

           „Susţinerea şi promovarea culturii scrise” 
 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

 

 

 Subsemnatul ................................ cetățean ................................., născut la data de 

............................., în localitatea ................................., domiciliat în ......................., str. 

............................ nr. ........, bloc ........, scara ........,etaj ......, apart. ......., sector/județ 

......................, posesor al .................., seria ............nr. ....................eliberat de 

.............................la data de ...................., cod numeric personal 

......................................................., în calitate de reprezentant legal al 

beneficiarului........................................................... cu datele de 

identificare......................................./sediu........................... . 

 Cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal (Legea nr. 286/2009) cu modificările și 

completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că 

....................................................(denumirea. beneficiarului). 

 - nu se află în litigiu cu UAT - Județul Alba; 

 - nu are obligații de plată exigibile din anul anterior la UAT - Județul Alba; 

 - nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

 - nu se află în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a 

regulamentelor proprii, precum și a legii. 

   

 

 Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la ................................... pentru 

............................ . 

  

 

 

           REPREZENTANT  LEGAL,                                                              DATA 
           (nume, prenume și semnătura) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 



 Anexa nr. 5 

                                                                               la Regulamentul privind condițiile, criteriile și  

                                                                    procedura de finanțare a programului  

„Susţinerea şi promovarea culturii scrise” 
 

 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

 

 

 Subsemnatul ................................ cetățean ................................., născut la data de 

............................., în localitatea ................................., domiciliat în .......................,str. 

............................ nr. ........, bloc ........, scara ........,etaj ......, apart. ......., sector/județ......................, 

posesor al .................., seria ............nr. ........eliberat de.............................la data de ...................., 

cod numeric personal ......................................................., în calitate de reprezentant legal al 

solicitantului (persoană juridică) ........................................................... cu datele de 

identificare......................................./sediu....................................................................................... , 

 în calitate de solicitant al finanțării ............................................... 

 Cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal (Legea nr.286/2009) cu modificările și 

completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că nu mă 

aflu /  ....................................................(denumirea solicitantului în cazul persoanei juridice ) în 

situația de  dublă finanțare nerambursabilă din bugetul local al Județului Alba. 

 

 Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la ................................... pentru 

............................ . 

  

 

 

      REPREZENTANT  LEGAL,                                                                   DATA 
      (nume, prenume și semnătura) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 



Anexa nr. 6 

                                                                               la Regulamentul privind condițiile, criteriile și  

                                                                    procedura de finanțare a programului  

           „Susţinerea şi promovarea culturii scrise” 

 

 

 

 

DECLARAȚIE  

 

 

 

 

 

Subsemnatul/a ................................ cetățean ................................., născut la data de 

............................., în localitatea ................................., domiciliat în .......................,str. 

............................ nr. ........, bloc ........, scara ........,etaj ......, apart. ......., sector/județ......................, 

posesor al .................., seria ............nr. ........eliberat de.............................la data de ...................., 

cod numeric personal ......................................................., în calitate de reprezentant legal al 

solicitantului (persoană juridică) ........................................................... cu datele de 

identificare......................................./sediu....................................................................................... , 

 în calitate de solicitant al finanțării  

Și  

 

 

Subsemnatul/a ................................ cetățean ................................., născut la data de 

............................., în localitatea ................................., domiciliat în .......................,str. 

............................ nr. ........, bloc ........, scara ........,etaj ......, apart. ......., sector/județ......................, 

posesor al .................., seria ............nr. ........eliberat de.............................la data de ...................., 

cod numeric personal ......................................................., în calitate de autor al 

……………………….. 

 Ne exprimă acordul cu privire la faptul că ofertă culturală 

……………………………………………. va putea fi făcută publică și on line sau pe alt tip de 

suport - înregistrată audio, ebook etc 

  

 

 

      REPREZENTANT  LEGAL,                                                                   DATA 
      (nume, prenume și semnătura) 

 

 

 

 

AUTOR/AUTORI                                                                                     DATA 

(nume, prenume și semnătura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 7 

                                                                               la Regulamentul privind condițiile, criteriile și  

                                                                    procedura de finanțare a programului  

           „Susţinerea şi promovarea culturii scrise” 

 

 

 

 

 

REFERAT DE RECENZIE  

 

1. PARTE INTRODUCTIVĂ 

 

 

 

2. REZUMAT INDICATIV 

 

 

3. ANALIZA SWOT A LUCRĂRII 

 

 

4. JUDECĂȚI DE VALOARE 

 

 

5. CARACTERIZĂRI DE FORMĂ ȘI FOND 

 

 

6. CONCLUZII 

 

 

 

 

 

 

Referent, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 8  

 

                                                                               la Regulamentul privind condițiile, criteriile și  

                                                                    procedura de finanțare a programului  

           „Susţinerea şi promovarea culturii scrise” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 9 

                                                                               la Regulamentul privind condițiile, criteriile și  

                                                                    procedura de finanțare a programului  

           „Susţinerea şi promovarea culturii scrise” 

   

 

 

DECLARAŢIE  

de imparţialitate 

 

Subsemnatul/subsemnata............................. 

CNP:........................................... 
Adresa:.........................................................., 

Loc nastere: ................................................... 

Data nasterii: ...................................................... 

 

Membru în Comisia de selecție și evaluare a ofertelor culturale  pentru  

 ........................................................ , numită prin ............................................nr. ....../.........  

 

la selecția și evaluarea ofertelor culturale organizată de UAT - Județul Alba prin CONSILIUL 

JUDETEAN ALBA. 

 

Declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 

 a.) nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 

solicitanți; 

 b.) nu fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al 

unuia dintre solicitanți; 

 c.) nu am calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu 

persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al 

unuia dintre solicitanți; 

 d.) nu am niciun interes de natură să afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de 

selecție/evaluare a ofertelor. 

În cazul în care pe parcursul derulării procesului selecție/evaluare mă voi afla în una 

dintre situaţiile menţionate mai sus, mă oblig să anunţ această situaţie imediat ce a apărut. 

Totodată, mă angajez că voi păstra confidenţialitatea asupra conţinutului documentelor, 

precum şi asupra altor informaţii prezentate de către solicitanți, a căror dezvăluire ar putea aduce 

atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, 

precum şi asupra lucrărilor comisiei de selecție/evaluare. 

Înţeleg că în cazul în care voi divulga aceste informaţii voi suporta sancţiunile legii. 

  

Data ....................             Membru al comisiei de evaluare, 

             ………………… 

             (semnătură) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 58/13 martie 2020 

        ROMÂNIA        BENEFICIAR                                                    

UAT  - JUDEŢUL ALBA            ……………………………    

Consiliul Județean Alba      ……………………………                                                      

Nr. ___________/_____      Nr. ___________/_____                                                                     

                                                                                                                                                                                                                          

      

 

CONTRACT-CADRU 

de finanțare a ofertelor culturale aferente programului  

„Susţinerea şi promovarea culturii scrise” din bugetul local al Județului Alba  

 

 

Capitolul I – Părţile 

 

 

Autoritatea finanţatoare – UAT - JUDEŢUL ALBA, cu sediul în Alba Iulia, str. P-ţa Ion 

I.C. Brătianu, nr. 1, cod 510118, judeţul Alba, tel. 0258813380, fax 0258813325, e-mail: 

cjalba@cjalba.ro, CUI 4562583, cont _______________________deschis la Trezoreria Alba 

Iulia, reprezentată prin Preşedinte, denumită în continuare Autoritatea finanţatoare, şi 

 

Beneficiarul – ________________________________________________ cu sediul în 

localitatea _______________________, str________________,  judeţul, telefon ____________, 

fax_________________, e-mail________________, cont ____________________, deschis la 

__________________, CUI/CIF nr. ________________________, reprezentată prin 

__________________________, denumită în continuare Beneficiar, 

 

 în baza dispoziţiilor Codului administrativ adoptat prin Ordonanța de Urgență nr. 

57/2019, a Legii 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; a Legii nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; a O.G. nr. 51/1998  privind îmbunătăţirea sistemului de 

finanţare a programelor, proiectelor si acţiunilor culturale, cu modificările şi completările 

ulterioare; Regulamentul privind condițiile, criteriile, procedura de finanțare a programului  

„Susţinerea şi promovarea culturii scrise”aprobat prin HCJ nr. ______ 

 au convenit încheierea prezentului contract. 

  

Capitolul II - Obiectul contractului 

 

Art. 1. Obiectul prezentului contract îl constituie finanțarea din bugetul local al Județului 

Alba a ofertei culturale______________________   

 

 

Capitolul III - Durata contractului 

 

Art. 2. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este 

valabil până la _____________ 

 

  

Capitolul IV – Valoarea contractului şi condițiile de acordare a finanțării 

 

Art. 3.  Valoarea finanțării acordate de autoritatea finanțatoare este de _________ lei. 

 Art. 4. Plata sumei de _________ , reprezentând finanţarea acordată de către UAT - 

Judeţul Alba se face pe baza proceselor verbale de predare primire, de recepție a ofertelor 

culturale, a raportului de distribuție a exemplarelor care revin beneficiarului și a facturii emise de 

către beneficiar. Plata se va efectua după distribuirea exemplarelor care revin beneficiarului, în 

conformitate cu planul de distribuție depus în cadrul documentației de finanțare. 

 

mailto:cjalba@cjalba.ro


 

Capitolul V - Drepturile şi obligaţiile părţilor 

 

Art. 5. Beneficiarul are următoarele drepturi şi obligaţii: 

a.) să utilizeze suma prevăzută la art. 3 exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor aferente 

ofertei culturale și pentru categoriile de cheltuieli; 

b.) să asigure și să utilizeze sumele cuprinse în bugetul propriu aferent ofertei culturale 

pentru care a fost aprobată finanțarea, cel puțin la nivelul asumat prin cererea de finanțare; 

c.) în cazul în care bugetul propriu aferent ofertei culturale al beneficiarului finanțării se 

situează sub nivelul asumat prin cererea de finanțare, valoarea prevăzută la art. 3 se va reduce 

corespunzător; 

d.) sumele acordate conform contractului de finanțare vor fi decontate de către beneficiar  

până cel târziu la data de 28 noiembrie ; 

f.) să permită persoanelor delegate de autoritatea finanţatoare, precum și organelor de 

control abilitate ale statului, să efectueze controlul privind modul de utilizare a fondurilor 

prevăzute la art. 3; 

g.) să pună la dispoziția autorității finanțatoare orice documente justificative care stau la 

baza efectuării cheltuielilor aferente ofertelor culturale finanțate – dacă se solicită astfel de 

documente; 

h.) să restituie, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului 

contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată din partea organului de 

control, sumele primite, precum şi penalităţile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor 

legale în vigoare; 

i.) să pună la dispoziţia autorităţii finanţatoare un număr de 150 exemplare din oferta 

culturală tipărită în baza finanţării nerambursabile acordate; 

j.) să respecte prevederile actului constitutiv/actului de înființare şi ale statutului 

propriu/regulamentului de organizare și funcționare, după caz; 

k.) să nu facă acte, fapte sau declaraţii de natură să aducă atingere prestigiului şi imaginii 

finanţatorului; 

l.) să promoveze imaginea autorității finanțatoare în cadrul ofertelor culturale finanţate; 

m) să permită, gratuit, autorității finanțatoare  publicarea pe site – ul oficial propriu sau al 

instituțiilor subordonate versiunea electronică a lucrării finanțate precum și folosirea atât a 

imaginii coperții cât și a graficii în totalitate a ofertei culturale în acțiuni/activități desfășurate cu 

scop de promovare, susținere, dezvoltare a programului Susținerea și promovarea culturii scrise 

sau a altor programe similare. 

Art. 6. Autoritatea finanţatoare are următoarele drepturi şi obligaţii: 

 a.) să plătească suma prevăzută la art. 3 în baza a facturii emise de beneficiar, după 

distribuirea exemplarelor care revin beneficiarului și în conformitate cu planul de distribuție; 

     b.) să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum şi 

modul de respectare a dispoziţiilor legale; 

     c.) în cazul în care beneficiarul nu respectă prevederile prezentului contract, autoritatea 

finanţatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum şi sistarea virării sau 

diminuarea sumei repartizate, după caz; 

 d.) autoritate finanțatoare are dreptul de a face verificări, atât în perioada derulării 

contractului de finanțare, cât și ulterior finalizării ofertei culturale finanțate. 

e) autoritatea finanțatoare are dreptul de a publica gratuit pe site – ul oficial propriu sau al 

instituțiilor subordonate versiunea electronică a lucrării finanțate precum și de folosi atât 

imaginea coperții cât și grafica în totalitate a ofertei culturale în acțiuni/activități desfășurate cu 

scop de promovare, susținere, dezvoltare a programului Susținerea și promovarea culturii scrise 

sau a altor programe similare. 

 

 

Capitolul VI -  Răspunderea contractuală 

 

Art. 7. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, partea în culpă răspunde în condiţiile prezentului contract şi ale dispoziţiilor 

legale în vigoare. 

 



Capitolul VII - Rezilierea contractului 

 

Art. 8. (1) Contractul de finanţare este reziliat de drept în cazul în care beneficiarul nu îşi 

îndeplineşte, ori îşi îndeplineşte în mod necorespunzător obligaţiile contractuale. Notificarea va 

fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau 

îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau a mai multor obligaţii contractuale. 

 (2) Utilizarea alocaţiilor bugetare în alte scopuri decât cele prevăzute în contractul 

de finanţare este interzisă şi atrage rezilierea acestuia fără intervenţia instanţei judecătoreşti, 

beneficiarul urmând să fie obligat la plata daunelor-interese reprezentând atât contravaloarea 

finanţării cât şi beneficiul nerealizat, raportat la prejudiciile de imagine dar şi la cele materiale. 

 (3) În cazul în care beneficiarului i s-a notificat rezilierea contractului de finanţare 

din vina sa, acesta este obligat ca în termen de 20 de zile de la data primirii notificării să restituie 

autorității finanțatoare toate sumele primite. 

 (4) Odată cu restituirea sumelor primite beneficiarul datorează dobânzi şi 

penalităţi de întârziere, calculate de la data achitării acestor sume de către autoritatea 

finanțatoare, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare. 

 Art. 9. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii. 

 

Capitolul VIII – Litigii 

 

Art. 10. Divergenţele care pot apărea între părţi pe parcursul derulării prezentului 

contract vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. În situaţia în care aceasta nu s-a 

realizat, partea nemulţumită se poate adresa instanţei de judecată competente, în condiţiile legii. 

 

Capitolul IX – Modificarea şi încetarea contractului 

 

 Art. 11. Prezentul contract poate fi modificat prin act adițional cu acordul părților, fără a 

fi schimbate condiţiile iniţiale în baza cărora a fost acordată finanţarea nerambursabilă.   

 Art.12. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri: 

 a.) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat; 

 b.) prin acordul părţilor; 

 c.) în urma ivirii unui caz de forţă majoră; 

 d.) imposibilitatea asigurării fondurilor băneşti de către autoritatea finanțatoare sau de 

către beneficiar. 

Capitolul IX - Dispoziţii finale 

 

Art. 13. Regimul de gestionare a sumelor repartizate de autoritatea finanţatoare şi 

controlul financiar se realizează în condiţiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 

cheltuielilor efectuate de beneficiar în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind 

finanţele publice. 

Art. 14. Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părţi şi se constituie în 

norme cu caracter tehnic, financiar şi administrativ. 

Art. 15. Este interzisă cesiunea şi subcontractarea contractului sau a unor părţi din acesta. 

Art. 16. Toate documentele originale cu privire la implementarea ofertei culturale vor fi 

păstrate de beneficiar timp de 5 ani de la data încheierii prezentului contract. 

Art. 17. Lucrările scrise, finanţate prin programul „Susţinerea şi promovarea culturii 

scrise” nu pot fi comercializate. 

Art. 18. Prezentul contract se încheie în 2 exemplare, dintre care două exemplare pentru 

autoritatea finanțatoare şi un exemplar pentru beneficiar. 

Art. 19. Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul 

contract, fiecare parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor 

cu caracter personal, respectiv cu Regulamentul European nr.679/2016 și cu orice norme general 

obligatorii adoptate în legătură cu protecția datelor cu caracter personal. 

 

 

Capitolul IX – Anexele contractului 

 

 Art. 20. Fac parte integrantă din prezentul contract, următoarele anexe: 



a. Anexa nr. 1 -  Cerere de finanţare  

b. Anexa nr. 2 - Bugetul total al ofertei culturale depuse spre finanţare 

c. Anexa nr. 3 -  Devizul de cheltuieli 

d. Acte adiționale, dacă este cazul. 

 

             AUTORITATE FINANŢATOARE,     BENEFICIAR, 

                        UAT Județul Alba  

                                    Președinte, 

                       Ion Dumitrel   

                                

  Administrator public, 

         Dan Mihai Popescu 

 

      Director executiv,                                               Contabil-şef/responsabil 

                             Marian Florin Aitai 

 

                               Director executiv 

                                 Liliana Negruț 

 

  Șef serviciu, 

Cornelia Făgădar 

 

                              Avizat C.F.P.P.                       

   

Avizat,  

                            Consilier juridic  

    

                      Întocmit,                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

Nr. 6457/13 martie 2020 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotǎrâre privind aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și 

procedura de  finanțare a Programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise” 

 

I. Expunere de motive 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea Regulamentului privind condițiile, 

criteriile și procedura de  finanțare a Programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise”. 

Având în vedere faptul că un factor esențial de dezvoltare al unei comunități este cultura, 

în anul 2019 Consiliul Județean Alba a aprobat Regulamentul privind condițiile, criteriile și 

procedura de  finanțare a programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise”, în conformitate 

cu Legea 186 din 2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. Astfel în anul 2019 Programul s-a derulat pe două 

secțiuni, respectiv Secțiunea Autori clasici, Opere alese și Secțiunea Editarea lucrărilor din sfera 

culturii scrise de interes public local, beneficiind de succes ca urmare a finanțării a trei oferte 

culturale. 

 În anul 2020 este necesar și oportun ca acesta să se dezvolte, în sensul desfășurării pe mai 

multe secțiuni și anume: Secțiunea Autori clasici, Opere alese; Secțiunea Școala Ardeleană; 

Secțiunea Carte - caracter tehnico – științific; Secțiunea Carte – caracter literar – artistic; 

Secțiunea Reviste, publicații periodice cu caracter cultural, prin intermediul acestora dorind a se 

acoperi o gamă cât mai largă de domenii, în anul 2020.   

 

 II. Descrierea situaţiei actuale 
 Necesitatea desfășurării Programului Susținerea și promovarea culturii scrise pe mai 

multe secțiuni,  respectiv:  

 Secțiunea Autori clasici, Opere alese prin intermediul căreia să se susțină editarea  

unor opere ale unor autori emblematici pentru cultura românească; 

 Secțiunea Școala Ardeleană prin intermediul căreia să se susțină realizarea de 

cărți referitoare la istoria școlilor românești înființate în perioada 1919 – 1922 (respectiv în 

perioadă situată istoric între Unirea de la 1918 și Încoronarea Regilor Ferdinand și Maria ca regi 

ai României, la Alba Iulia);  

 Secțiunea Carte - caracter tehnico – științific prin intermediul căreia să se susțină  

realizarea de cărți având caracter tehnico - științific din diverse domenii, de interes local; 

 Secțiunea Carte – caracter literar – artistic prin intermediul căreia să se susțină 

realizarea de cărți având un caracter literar – artistic, de interes local; 

 Secțiunea Reviste, publicații periodice cu caracter cultural prin intermediul căreia  

să se acorde susținere acestui tip de oferte cultural 

precum și necesitatea și oportunitatea de a veni în sprijinul potențialilor solicitanți prin 

simplificarea documentației în ceea ce privește finanțarea,dezvoltarea cadrului necesar pentru ca 

ofertele culturale care vor fi finanțate prin intermediul acestui program să beneficieze de o 

identitate culturală asimilată programului. 

 

III. Reglementări anterioare 

Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 188/27 august 2019 privind  aprobarea 

Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programului „Susţinerea 

şi promovarea culturii scrise”, Secțiunea Editarea lucrărilor din sfera culturii scrise de interes 

public local și Secțiunea Autori clasici, Opere Alese.  

 

 IV. Baza legală 

 

 Legea nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise - 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 



 Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

     O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările 

ulterioare; 

 O.G. nr. 51/1998  privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, 

proiectelor şi acţiunilor culturale, 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 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 45 din 14 februarie 2020 privind aprobarea 

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

externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii, pe anul 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 

 

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

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă extraordinară 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 modificările și completările. 

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

Codul administrativ, cu modificările și 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, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 58din 13 martie 2020. 

 

 

PREŞEDINTE,     

ION DUMITREL                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA                                 APROB 

JUDEŢUL ALBA                                      PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN                         Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL                                                                                       

Nr. 6457/13 martie 2020 

 

 

 

 

Către 

SERVICIUL INVESTIȚII, DEZVOLTARE, PROMOVARE PATRIMONIALĂ ȘI 

MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE CULTURĂ  

Doamnei Cornelia FĂGĂDAR 

 

 

 

 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 Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de  finanțare a 

Programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise” 

 

 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 19 martie 2020,  pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

care va avea loc în data de 20 martie 2020. 

Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 57/13 martie 2020 şi are ataşat următorul 

document: referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 

privind condițiile, criteriile și procedura de  finanțare a Programului „Susţinerea şi promovarea 

culturii scrise”. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

  

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA   

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială 

și managementul instituțiilor de cultură 

Nr. / 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotǎrâre privind aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și 

procedura de  finanțare a Programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise” 

 

 

 În anul 2019 Consiliul județean Alba a aprobat Regulamentul privind condițiile, criteriile 

și procedura de  finanțare a programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise”, în 

conformitate cu Legea 186 din 2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare. 

 Art. 1, alin. 2 din Legea 186/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

definește cultura scrisă ca „domeniul de referință care cuprinde cărți, reviste și alte 

publicații, având caracter literar-artistic, tehnico-științific, editate pe orice fel de suport”. 

De asemenea la art. 4, alin. 1 al aceleiași legi se prevede că „Autoritățile administrației publice 

centrale și locale, precum și instituțiile publice pot acorda sprijin financiar, parțial sau integral, 

singure ori în parteneriat, pentru editarea unor publicații din categoria celor prevăzute la art.1”, 

iar la alin.2 se precizează că „Stabilirea publicațiilor pentru care urmează să se acorde sprijin 

financiar se face prin selecție de oferte în baza propunerilor comisiilor special constituite în acest 

scop, de către autoritățile sau instituțiile publice prevăzute la alin. (1); ofertele sunt formulate de 

edituri și de redacțiile publicațiilor”. 

 Acest program s-a derulat în anul 2019 pe două secțiuni și anume Secțiunea Editarea 

lucrărilor din sfera culturii scrise de interes public local și Secțiunea Autori clasici, Opere alese, 

prin intermediul acestora dorind a se sprijini atât autori contemporani, precum și 

editarea/publicarea operelor sau a unor autori cunoscuți, cu scopul de a îi readuce în atenția 

publicului precum și de a încuraja editarea acestor opere pe orice tip de suport, astfel încât să 

devină accesibile unui număr cât mai mare de consumatori de cultură și în același timp să se 

asigure publicarea unor oferte culturale de înaltă calitate. Astfel în anul 2019, prin intermediul 

acestui program au fost editate, publicate trei oferte culturale, depuse de edituri din Alba Iulia și 

Brașov.  

 Având în vedere succesul, mediatizarea de care s-a bucurat acest program, experiența 

acumulată în evaluarea ofertelor culturale, dar mai ales necesitatea de a acoperi o gamă cât mai 

largă de domenii, în anul 2020 se consideră necesară și oportună modificarea, respectiv 

republicarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de  finanțare a 

Programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise”, astfel încât să existe mai multe secțiuni, 

respectiv:  

 Secțiunea Autori clasici, Opere alese prin intermediul căreia să se susțină editarea  

unor opere ale unor autori emblematici pentru cultura românească; 

 Secțiunea Școala Ardeleană prin intermediul căreia să se susțină realizarea de 

cărți referitoare la istoria școlilor românești înființate în perioada 1919 – 1922 (respectiv în 

perioadă situată istoric între Unirea de la 1918 și Încoronarea Regilor Ferdinand și Maria ca regi 

ai României, la Alba Iulia);  

 Secțiunea Carte - caracter tehnico – științific prin intermediul căreia să se susțină  

realizarea de cărți având caracter tehnico - științific din diverse domenii, de interes local; 

 Secțiunea Carte – caracter literar – artistic prin intermediul căreia să se susțină 

realizarea de cărți având un caracter literar – artistic, de interes local; 

 Secțiunea Reviste, publicații periodice cu caracter cultural prin intermediul căreia  

să se acorde susținere acestui tip de oferte culturale.  

De asemenea, pentru a veni în sprijinul potențialilor solicitanți, s-a prevăzut și o 

simplificare a documentației în ceea ce privește finanțarea precum și dezvoltarea cadrului 

necesar pentru ca ofertele culturale care vor fi finanțate prin intermediul acestui program să 

beneficieze de o identitate culturală asimilată programului. 



Toate aspectele menționate mai sus sunt prevăzute în anexele Proiectului de hotărâre 

privind aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de  finanțare a 

programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise”.  

 

Administrator public, 

Dan Mihai POPESCU 

 

 

 

 

 

Șef Serviciu: 

Cornelia FĂGĂDAR 

 

 

 

Întocmit: 

Aurora Petronela LUCA        



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea  închirierii prin licitația publică a unor spații în suprafață de 83 mp  

din imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. T. Vladimirescu, nr. 39, 

judeţul Alba - proprietate publică a UAT-Judeţul Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna martie  2020; 

Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea  închirierii prin 

licitația publică a unor spații în suprafață de 83 mp din imobilul situat administrativ în 

municipiul Alba Iulia, str. T. Vladimirescu, nr. 39, judeţul Alba – proprietate publică a UAT-

Judeţul Alba; 

- adresa  nr. 323/17 februarie 2020 a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia, 

însoțită de documentația de atribuire, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 

3985/17 februarie 2020. 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 16/23 ianuarie 2020 privind aprobarea 

Regulamentului de închiriere a bunurilor imobile aflate în domeniul public sau privat al UAT - 

Judeţul Alba; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia nr. 163/2017 de modificare a  

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia nr. 34/2013 cu privire la stabilirea 

tarifelor minime de închiriere a spațiilor disponibile excedentare din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Alba Iulia. 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia nr. 379/2019 privind 

aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe 

speciale și amenzile aplicabile în anul 2020. 

Ținând cont de prevederile : 

- Contractului de administrare nr. 23236 - 1685/8 decembrie  2015 încheiat între 

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia. 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 173 alin. 1 lit. c, art. 173 alin. 4 lit. a, art. 286  alin. 1, art. 286  alin. 3, art. 287 lit. 

b, art. 297, art. 332 și urm.  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 861 alin. 3 şi art. 1777-1823 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 închirierea unor spații în suprafață de 83 mp din imobilul situat 

administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 39, judeţul Alba, cu 

destinația spații pentru cursuri elevi, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Contractul de închiriere va fi încheiat pe o perioadă de 5 ani de la data semnării, 

cu posibilitatea prelungirii perioadei, prin act adiţional. 

Art. 3.  Prețul minim al chiriei de la care va fi pornită licitația este de 0,2 lei/mp/oră. 

 Art. 4. Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia va vira 50% din contravaloarea 

chiriei în bugetul local al UAT- Județul Alba. 



Art. 5. Spaţiul menţionat la art. 1 se închiriază în zilele de luni-joi, în intervalul orar 16
00

-

19
00

. 

Art. 6. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 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, 

Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia, 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. 60 

Alba Iulia, 16 martie  2020 

 

 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

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

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ:  

Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba  

Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către 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 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 6644/16 martie 2020 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea  închirierii prin licitația publică a unor 

spații în suprafață de 83 mp din imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

T. Vladimirescu, nr. 39, judeţul Alba - proprietate publică a UAT-Judeţul Alba 

 

 

 

I. Expunere de motive 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobă închirierea unor spații în suprafață de 

83 mp, respectiv o încăpere în suprafață de 60 mp și o încăpere în suprafață de 23mp, din 

imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 39, judeţul 

Alba, cu destinația spații pentru cursuri cu elevi, conform anexei – parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia deține în administrare, conform  

Contractului de administrare nr. 23236 – 1685 din 8 decembrie  2015 imobilul situat 

administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 39, judeţul Alba, proprietate 

a Județului Alba. 

Prin adresa nr. 3985 din 17 februarie 2020, însoțită de documentația de atribuire – caiet 

de sarcini, fișa de date a procedurii de închiriere, contractul cadru de închiriere, formulare,  

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 3985 din 17 februarie 2020, Centrul 

Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia titularul dreptului de administrare constituit asupra 

bunului imobil, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 39, 

judeţul Alba,  aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, a solicitat aprobarea închirierii 

unor spaţii în suprafaţă totală de 83 mp, în zilele de luni-joi, în intervalul orar 16
00

-19
00

, din 

imobilul identificat mai sus. 

Potrivit contractului de administrare, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia are 

dreptul să închirieze bunul imobil primit în administrare sau părți din acesta, numai după 

obţinerea avizului Consiliului Judeţean Alba şi numai prin organizarea de licitaţie publică în 

condiţiile legii.     

Solicitarea Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia se întemeiază pe prevederile 

art. 332 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și pe prevederile 

art. 11 și urm. din Regulamentul de închiriere a bunurilor imobile aflate în domeniul public 

sau privat al UAT - Judeţul Alba aprobat prin  Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 16/23 

ianuarie 2020. 

Prețul minim al chiriei, preț de la care se va porni licitația pentru închiriere, este de 0,2 

lei/mp/oră, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia nr. 163/2017 de 

modificare a  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia nr. 34/2013 cu privire la 

stabilirea tarifelor minime de închiriere a spațiilor disponibile excedentare din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Alba Iulia, 

iar 50% din contravaloarea  chiriei se va constitui venit la bugetul local al Consiliului Județean 

Alba.  

Contractul de închiriere va fi încheiat pe o perioadă de 5 ani de la data semnării, cu 

posibilitatea prelungirii perioadei, prin act adiţional. 

  

III. Reglementări anterioare 

Nu este cazul. 

 

  



IV. Baza legală 

- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 173 alin. 4 lit. a, art. 286  alin. 1, art. 286  alin. 3, art. 287 lit. 

b, art. 297, art. 332 și urm.  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 861 alin. 3 şi art. 1777-1823 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 

Nu este cazul 

 

XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

 

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

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  60 din 16 martie 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. 

 

 

 PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 6655/16 martie 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 

cu privire la aprobarea  închirierii prin licitația publică a unor spații în suprafață de 83 mp  

din imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. T. Vladimirescu, nr. 39, 

judeţul Alba – proprietate publică a UAT-Judeţul Alba 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 19 martie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei 

„ordinară” care va avea loc în data de 20 martie  2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 60/16 martie 2020 şi are ataşate 

următoarele documente: 

      -  referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea  închirierii prin 

licitația publică a unor spații în suprafață de 83 mp din imobilul situat administrativ în 

municipiul Alba Iulia, str. T. Vladimirescu, nr. 39, judeţul Alba – proprietate publică a UAT-

Judeţul Alba; 

- adresa  nr. 323/17 februarie 2020 a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia, 

însoțită de documentația de atribuire, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 

3985/17 februarie 2020. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI  

Nr. …/… martie  2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea  închirierii prin licitația publică a unor 

spații în suprafață de 83 mp din imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

T. Vladimirescu, nr. 39, judeţul Alba – proprietate publică a UAT-Judeţul Alba 

 

  
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia deține în administrare, conform  

Contractului de administrare nr. 23236 – 1685 din 8 decembrie  2015 imobilul situat 

administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 39, judeţul Alba, proprietate 

a Județului Alba. 

Prin adresa nr. 3985 din 17 februarie 2020, însoțită de documentația de atribuire – caiet 

de sarcini, fișa de date a procedurii de închiriere, contractul cadru de închiriere, formulare,  

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 3985 din 17 februarie 2020, Centrul 

Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia titularul dreptului de administrare constituit asupra 

bunului imobil, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 39, 

judeţul Alba,  aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, a solicitat aprobarea închirierii 

unor spaţii în suprafaţă totală de 83 mp, în zilele de luni-joi, în intervalul orar 16
00

-19
00

, din 

imobilul identificat mai sus. 

Potrivit contractului de administrare, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia are 

dreptul să închirieze bunul imobil primit în administrare sau părți din acesta, numai după 

obţinerea avizului Consiliului Judeţean Alba şi numai prin organizarea de licitaţie publică în 

condiţiile legii.     

Solicitarea Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia se întemeiază pe prevederile 

art. 332 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și pe prevederile 

art. 11 și urm. din Regulamentul de închiriere a bunurilor imobile aflate în domeniul public 

sau privat al UAT - Judeţul Alba aprobat prin  Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 16/23 

ianuarie 2020. 

Prețul minim al chiriei, preț de la care se va porni licitația pentru închiriere, este de 0,2 

lei/mp/oră, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia nr. 163/2017 de 

modificare a  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia nr. 34/2013 cu privire la 

stabilirea tarifelor minime de închiriere a spațiilor disponibile excedentare din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Alba Iulia, 

iar 50% din contravaloarea chiriei se va constitui venit la bugetul local al Consiliului Județean 

Alba.  

Contractul de închiriere va fi încheiat pe o perioadă de 5 ani de la data semnării, cu 

posibilitatea prelungirii perioadei, prin act adiţional. 

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), din Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele 

Consiliului Județean Alba va permite aprobarea  închirierii  unor spații în suprafață totală de 83 

mp din imobilul situat administrativ în Loc. Alba Iulia, P str. Tudor Vladimirescu, nr. 39, judeţul 

Alba. 

DIRECTOR EXECUTIV 

Ioan BODEA 

 

                                                                                                                 Șef serviciu,  

                                                                                                      Paul Silviu TODORAN 

  

 

 

Întocmit, Radu Octavian NEAG 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, 

pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I - proprietate publică 

a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul având, CF 70526, 71255, 71253, cu nr. topo. noi 6805/1, 

2789/1, 6803/1, situat administrativ în comuna Bucium, sat Bucium, judeţul Alba 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna martie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de 

vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I - proprietate publică a UAT - 

Judeţul Alba, cu imobilul având CF 70526, 71255, 71253, cu nr. topo. noi 6805/1, 2789/1, 

6803/1, situat administrativ în comuna Bucium, sat Bucium, judeţul Alba; 

  - solicitarea beneficiarilor Duna Viorel-Horea şi Duna Rodica, prin mandatar ing. Bar 

Ioan. privind semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, fâneaţă, situat în 

comuna Bucium, sat Bucium, județul Alba care se învecinează la sud cu drumul judeţean DJ 

107I proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean 

Alba cu nr. 3744/13 februarie 2020; 

- procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I - 

proprietate publică a UAT - Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în comuna Bucium, sat 

Bucium, judeţul Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

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

 - Legii nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 

publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, anexa nr. 2; 

 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 

funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Se exprimă acordul cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, 

pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I - proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, cu 

imobilul fâneaţă în suprafaţă de 2904 mp., extravilan, înscris în CF 70526, 71255, 71253, cu nr. 

topo. noi 6805/1, 2789/1, 6803/1, situat administrativ în comuna Bucium, sat Bucium, judeţul 

Alba, solicitat în vederea întocmirii documentaţiei tehnice topo - cadastrale de primă înregistrare 

imobil, prezentat în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  



Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se 

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

înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, beneficiarilor Duna Viorel-Horea şi Duna 

Rodica, prin mandatar ing. Bar Ioan., Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcției juridică 

şi administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției amenajarea teritoriului și 

urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                              Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL, 

                         Ion DUMITREL                                Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 61 

Alba Iulia, 16 martie 2020 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

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

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ:  

Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea comisie de specialitate: 

Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr.  6657/16 martie 2020 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului 

verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I - proprietate publică  

a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul având, CF 70526, 71255, 71253, cu nr. topo. noi 6805/1, 

2789/1, 6803/1, situat administrativ în comuna Bucium, sat Bucium, judeţul Alba 

 

 

 

I. Expunere de motive 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează exprimarea acordului de către Consiliul 

Judeţean Alba cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor 

comune asupra imobilului fâneaţă, extravilan, situat în comuna Bucium, sat Bucium, imobil care 

se învecinează cu drumul judeţean DJ 107I. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 
 Prin adresa înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 3744/13 februarie  

2020, beneficiarii Duna Viorel-Horea şi Duna Rodica prin mandatar ing. Bar Ioan în calitate de 

expert. topograf, transmite spre aprobare Procesul verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor 

comune dintre DJ 107I - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba şi imobilului fânaţ, în 

suprafaţă de 2904 mp., situat în comuna Bucium, sat Bucium, judeţul Alba, în scopul întocmirii 

documentaţiei tehnice topo - cadastrale de primă înregistrare imobil.  

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei 

Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, 

recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în vederea reglementării situației 

de  carte funciară, expertul topograf convoacă toţi proprietarii din vecinătatea imobilului pentru 

care s-a executat documentaţia cadastrală, pentru identificarea limitei comune dintre vecini şi 

pentru semnarea Procesului-verbal de vecinătate. 

Menţionăm faptul că asupra drumului judeţean DJ 107I, care este întabulat având ca şi 

proprietar Domeniul Public al Judeţului Alba, s-a făcut compararea punctelor de coordonate, a 

eventualelor suprapuneri de suprafeţe, în format electronic şi cu refacerea documentaţiei dacă 

există aceste suprapuneri. În urma verificărilor efectuate şi a deplasării în teren s-a constatat 

existenţa unor suprapuneri de suprafaţă cu limita de siguranţă a DJ 107I, deoarece asupra 

drumului judeţean urmează să fie făcute lucrări topo - cadastrale de repoziţionare, solicitându-se 

executantului refacerea documentaţiei. În urma refacerii documentaţiei tehnico cadastrale de 

identificare imobil aceasta  respectă limitele proprietăţilor, acestea nefiind afectate şi prin urmare 

se recomandă semnarea procesului verbal de vecinătate. 

 

III. Reglementări anterioare 

Nu există 

 

 IV. Baza legală 

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

 - Legea nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 

publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 



 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 

funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

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

Uniunii Europene 

 Nu este cazul 

 

 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Nu este cazul 

 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

Expertul topograf ing. Bar Ioan în calitate de expert topograf, executant al măsurătorilor 

a înaintat documentaţia cadastrală în vederea identificării limitei comune dintre vecini şi pentru 

semnarea Procesului-verbal de vecinătate. 

Specialistul în domeniu din cadrul Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a 

Consiliului Judeţean Alba, domnul inspector de specialitate ing. Mircea Neamţu, a constatat 

faptul că în urma refacerii documentaţiei cadastrale aceasta respectă limitele proprietăţilor, ele 

nefiind afectate. 

 

XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

 

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

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  61 din 16 martie 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.  6658/16 martie 2020 

 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 

 

 

  

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

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 

în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, 

pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I - proprietate publică  

a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul având, CF 70526, 71255, 71253, cu nr. topo. noi 6805/1, 

2789/1, 6803/1, situat administrativ în comuna Bucium, sat Bucium, judeţul Alba 

 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 19 martie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei 

„ordinare” estimată a avea loc în data de 20 martie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 61/16 martie 2020 şi are ataşate 

următoarele documente: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de 

vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I - proprietate publică a UAT - 

Judeţul Alba, cu imobilul având CF 70526, 71255, 71253, cu nr. topo. noi 6805/1, 2789/1, 

6803/1, situat administrativ în comuna Bucium, sat Bucium, judeţul Alba; 

  - solicitarea beneficiarilor Duna Viorel-Horea şi Duna Rodica, prin mandatar ing. Bar 

Ioan, privind semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, fânaţ, situat în 

comuna Bucium, sat Bucium, județul Alba care se învecinează la sud cu drumul judeţean DJ 

107I - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean 

Alba cu nr. 3744/13 februarie 2020; 

- procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I - 

proprietate publică a UAT - Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în comuna Bucium, sat 

Bucium, judeţul Alba. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. ..../.. martie 2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului 

verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I - proprietate publică  

a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul având, CF 70526, 71255, 71253, cu nr. topo. 6805/1, 

2789/1, 6803/1, situat administrativ în comuna Bucium, sat Bucium, judeţul Alba 

 

 Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 3744/13.02.2020, d-l Duna 

Viorel-Horea şi d-na Duna Rodica, prin mandatar ing. Bar Ioan, transmite spre aprobare procesul 

verbal de vecinătate asupra imobilului fânaţ situat extravilan, care se învecinează la sud cu DJ 

107I în scopul întocmirii documentaţiei tehnice topo - cadastrale de primă înregistrare imobil. 

 Procesul verbal de vecinătate, stabileşte limitele comune dintre DJ 107I Aiud (DN 1) – 

Aiudul de Sus – Rîmeţ – Brădeşti – Geogel – Măcăreşti – Bîrleşti Cătun – Cojocani – Valea 

Barnii – Bîrleşti – Mogoş – Valea Albă – Ciuculeşti – Bucium – Izbita – Coleşeni – Bucium Sat 

- DN 74 (Cerbu), proprietate publică a Judeţului Alba cu imobilul fânaţ în suprafaţă de 2904 

mp., extravilan, situat în comuna Bucium, sat Bucium, judeţul Alba. 

Procesul verbal de vecinătate încheiat între proprietarii imobilului şi deţinătorii 

imobilelor învecinate este actul de constatare a situaţiei din teren, prin care se exprimă acordul 

cu privire la identificarea corectă a limitelor comune recunoscute de către aceştia, întocmit de 

ing. Bar Ioan, cu prilejul identificării şi măsurării imobilului care face obiectul documentaţiei 

tehnico topografice de identificare imobil. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor 

care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, acesta fiind atestat prin Hotărârea Guvernului 

României nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1. Drumul judeţean  DJ 107I a 

fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia 

cu nr. crt. 54. 

În conformitate cu Ordinul nr. 700/2014 cu modificările şi completările ulterioare al 

directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea 

Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în 

vederea reglementării situatiei de  carte funciară, expertul topograf convoacă toţi proprietarii din 

vecinătatea imobilului pentru care s-a executat documentaţia cadastrală. Proprietarii sunt 

convocaţi pentru identificarea limitei comune dintre vecini şi pentru semnarea Procesului-verbal 

de vecinătate. 

În urma verificării documentaţiei depuse, a punctelor de coordonate, a existenţei unor 

posibile suprapuneri cu DJ 107I, care este întabulat, s-a constatat faptul că documentaţia tehnică 

topografică, nu respectă limitele proprietăţilor, fiind afectată limita de siguranţă a drumului 

judeţean, solicitându-se refacerea documentaţiei. În urma refacerii documentaţiei cu respectarea 

limitelor de proprietate se recomandă semnarea procesului verbal de vecinătate din partea 

Judeţului Alba. 

Faţă de cele menționate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma 

prezentată. 

Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate precum şi a 

dispoziţiilor art. 173, alin 1, lit. c din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea 

patrimoniului judeţului, ale art. 173, alin 1, lit. f din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de 

lege, va permite semnarea Procesului verbal de vecinătate pentru întocmirea documentaţiei 

tehnice topo - cadastrale de primă înregistrare pentru imobilul de mai sus. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 

Şef serviciu, 



Paul Silviu TODORAN 

Întocmit, Ghilea Florin 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREȘEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru completarea anexei Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 226/24 octombrie 

2019 privind aprobarea costului mediu anual pentru serviciile sociale destinate protecției și 

promovării drepturilor copilului și  ale persoanelor adulte cu handicap 

 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna martie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare  la proiect de hotărâre pentru completarea anexei Hotărârii 

Consiliului Județean Alba nr. 226/24 octombrie 2019 privind aprobarea costului mediu anual 

pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale 

persoanelor adulte cu handicap; 

 - adresa nr. 2872/4 martie 2020  a Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului 

Alba prin care se solicită aprobarea costului mediu anual pentru finanțarea serviciilor sociale 

destinate persoanelor adulte cu handicap care vor beneficia  de îngrijirea și protecția asistentului 

personal profesionist din structura direcției;  

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 173 alin. 1 lit. d și alin. 5 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu completările ulteriore; 

 -  Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată 

cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

  -   Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările si completările ulterioare; 

 - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția 

și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin H.G. nr. 268/2007 cu 

modificările și completările ulterioare;  

 - Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare 

și funcționare a serviciilor sociale aprobate prin H.G. nr. 867/2015 cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile 

sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește 

contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârtstnice 

din centrele rezidențiale; 

 - H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare 

ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 - Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82/2019 privind aprobarea 

standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate 

persoanelor adulte cu dizabilităţi. 

- H.G. nr. 548/2017 privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului, procedurile 

de atestare şi statutul asistentului personal profesionist, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare 

ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

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

 



HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Anexa  Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 226/24 octombrie 2019 privind 

aprobarea costului mediu anual pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării 

drepturilor copilului și  ale persoanelor adulte cu handicap, se completează după cum urmează: 

,, După numărul curent 13 se introduc două noi numere respectiv numărul 14 și numărul 

15 conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri, astfel:  

„Anexa  Hotărârii Consiliului Județean  

Alba nr. 226/24 octombrie 2019 

cu completările ulterioare 

 

Nivelul costului mediu anual pe beneficiar  

pe fiecare tip de serviciu social  

 

 

Nr.crt Denumire serviciu social 

 

Cost mediu anual/beneficiar 

(lei) 

… … … 

14. Asistent personal profesionist cu un adult încadrat în 

grad accentuat de handicap 

45.960 

15. Asistent personal profesionist cu un adult încadrat în 

grad grav de handicap 

47.760 

” 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și al directorului general 

al Direcției Generală de Asistență și Protecția Copilului Alba, va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Direcției Județene a Finanţelor Publice 

Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia și Direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

     

                                                                       Avizat pentru legalitate 

                PREŞEDINTE,                                     SECRETAR GENERAL, 

                        Ion DUMITREL                Vasile BUMBU          

  

 

Înregistrat cu nr. 62 

Alba Iulia,   17 martie 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 și 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 și 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 și completările ulterioare; 

Direcţiei dezvoltare şi bugete și Direcției juridice și administrație publică din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 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. 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI BUGETE 

Nr.  6860/17  martie 2020 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre pentru completarea anexei Hotărârii Consiliului Județean 

Alba nr. 226/24 octombrie 2019 privind aprobarea costului mediu anual pentru serviciile 

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

handicap 

 

 

Expunere de motive 

Consiliul Județean Alba, în conformitate cu prevederile art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare,  asigură 

potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 

publice de interes județean privind serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu 

handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie 

socială. 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, instituție publică aflată 

în subordinea Consiliului Județean Alba, asigură, la nivel județean, aplicarea politicilor sociale în 

domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum 

și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea și 

acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale, potrivit art. 4 din Regulamentul 

de organizare și funcționare al D.G.A.S.P.C. Alba aprobat prin  Hotărârea Consiliului Județean 

Alba nr. 126 mai 2018.  

 Prin adresa nr. 2872/4 martie 2020 , Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului 

Alba, solicită aprobarea costului mediu anual pentru finanțarea serviciilor sociale destinate 

persoanelor adulte cu handicap care vor beneficia  de îngrijirea și protecția asistentului personal 

profesionist din structura direcției pentru doi beneficiari.  

Descrierea situației actuale 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 226 /2019  a fost aprobat costul mediu anual 

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

adulte cu handicap. 

Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Alba, prin adresa mai sus invocată 

ne aduce la cunoștință faptul că în serviciul protecție de tip familial din structura DGASPC Alba 

sunt ocrotiți, la asistent maternal profesionist, un număr de 172 copii/tineri. Dintre aceștia un  

număr de 2 tineri, cu vârsta peste 18 ani,  nu mai urmează o formă de învățământ și nici nu pot fi 

reintegrați în familie fiind necesar transferul lor din sistemul de protecție al copilului în sistemul 

de protecție pentru persoane adulte cu handicap . Unul este încadrat în grad grav  cu handicap și 

celălalt este încadrat în grad accentuat de handicap. 

În acest sens,  se impune completarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 226/2019 

privind aprobarea costului mediu anual pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării 

drepturilor copilului și ale persoanelor adulte cu handicap. 

 

Baza legală 

 

 - art. 173 alin. 1 lit. d și alin. 5 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu completările ulteriore; 

 -  Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată 

cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

  -   Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările si completările ulterioare; 



 - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția 

și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin H.G. nr. 268/2007 cu 

modificările și completările ulterioare;  

 - Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare 

și funcționare a serviciilor sociale aprobate prin H.G. nr. 867/2015 cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile 

sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește 

contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârtstnice 

din centrele rezidențiale; 

 - H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare 

ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 - Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82/2019 privind aprobarea 

standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate 

persoanelor adulte cu dizabilităţi. 

- H.G. nr. 548/2017 privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului, procedurile 

de atestare şi statutul asistentului personal profesionist, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare 

ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 

În sensul celor precizate mai sus, 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.  62  din 17 

martie 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 modificările și completările ulterioare 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.  6861/17  martie 2020 

 

 

 

Către 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

Doamnei director executiv Liliana NEGRUȚ 

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, cu modificările și completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 

specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

 pentru completarea anexei Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 226/24 octombrie 

2019 privind aprobarea costului mediu anual pentru serviciile sociale destinate protecției și 

promovării drepturilor copilului și  ale persoanelor adulte cu handicap 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 19 martie 2020, pentru a putea fi înscris în propunerea de suplimentare a ordinii 

de zi a şedinţei „ordinară” care va avea loc în data de 20 martie 2020 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 62 din 17 martie 2020 şi are ataşate 

următoarele documente: 

- referatul de aprobare  la proiect de hotărâre pentru completarea anexei Hotărârii 

Consiliului Județean Alba nr. 226/24 octombrie 2019 privind aprobarea costului mediu anual 

pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale 

persoanelor adulte cu handicap; 

 - adresa nr. 2872/4 martie 2020  a Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului 

Alba prin care se solicită aprobarea costului mediu anual pentru finanțarea serviciilor sociale 

destinate persoanelor adulte cu handicap care vor beneficia  de îngrijirea și protecția asistentului 

personal profesionist din structura direcției;  

Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru completarea anexei la  Hotărârea Consiliului Județean Alba nr 226/2019 

privind aprobarea costului mediu anual pentru serviciile sociale destinate protecției și 

promovării drepturilor copilului și  ale persoanelor adulte cu handicap 

 

 

Potrivit prevederilor art. 30 din Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare: 

 ”În vederea asigurării corelării serviciilor din sistemul de protecţie a copilului cu 

handicap cu serviciile din sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu handicap, autorităţile 

responsabile ale administraţiei publice au obligaţia să ia următoarele măsuri specifice: 

     a) să planifice şi să asigure tranziţia tânărului cu handicap din sistemul de protecţie a 

copilului în sistemul de protecţie a persoanei adulte cu handicap, în baza nevoilor individuale 

identificate ale acestuia; 

     b) să asigure continuitatea serviciilor acordate persoanelor cu handicap.”   

Art. 45 alin 6 din același act normativ prevede că: ,,Asistentul maternal care îngrijeşte 

copilul cu handicap grav sau accentuat până la vârsta majoratului poate opta să devină asistent 

personal profesionist. 

În ceea ce privește cheltuielile necesare îngrijirii adultului cu handicap aflat în grija 

asistentului personal profesionist, Legea 448/2006, la art. 46  prevede că:  

    ”Pentru fiecare adult cu handicap aflat în îngrijirea şi protecţia asistentului personal 

profesionist se acordă o alocaţie lunară de îngrijire reprezentând cheltuieli lunare de locuit, 

hrană şi echipament, astfel: 

    a) 1,2 din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare, pentru persoana adultă cu handicap accentuat; 

    b) 1,5 din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, pentru persoana adultă cu 

handicap grav. 

Ţinând cont de aceste considerente şi în baza art. 112 alin. 3, lit. m din Legea nr. 

292/2011 a asistenţei sociale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, care 

stipulează faptul că autorităţile administraţiei publice de la nivelul judeţelor furnizează, 

administrează sau, după caz, contractează serviciile sociale adresate copilului, familiei, 

persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari 

prevăzute de lege, fiind responsabile de calitatea serviciilor prestate, Consiliul Judeţean Alba  a 

adoptat prin HCJ nr. 226/2019 costul mediu anual pentru serviciile sociale destinate protecției și 

promovării drepturilor copilului și  ale persoanelor adulte cu handicap. 

 

Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Alba, prin adresa nr. 2872/2020 ne 

aduce la cunoștință faptul că un număr de doi tineri, pentru care este instituită o măsură de 

protecție de către Comisia de Protecția Copilului Alba trebuie transferați din sistemul de 

protecție al copilului în  sistemul de protecție al persoanelor adulte cu handicap; 

De asemenea ne supune atenției faptul că unitățile rezidențiale pentru persoane adulte cu 

handicap din structura DGASPC Alba și ale furnizorilor privați, cu care există încheiate 

contractate de furnizare de servicii, funcționează la capacitate maximă și în consecință doi 

asistenți maternali profesioniști care au în plasament copii/tineri cu dizabilități doresc să devină 

asistenți personali profesioniști; 

Astfel, având în vedere aspectele legale mai sus menționate, precum și analiza financiară 

realizată de D.G.A.S.P.C. Alba, se impune completarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 



226/2019 privind aprobarea costului mediu anual pentru serviciile sociale destinate protecției și 

promovării drepturilor copilului și ale persoanelor adulte cu handicap cu nivelul costului mediu 

pentru serviciul social - Asistent personal profesionist cu un adult încadrat în grad accentuat de 

handicap în cuantum de 45.960 lei /an și pentru serviciul social - Asistent personal profesionist 

cu un adult încadrat în grad grav de handicap în cuantum de 47.760 lei/an. 

Având în vedere considerentele şi textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 

raport de specialitate, considerăm a fi oportună şi legală  aprobarea proiectului de hotărâre pentru 

completarea anexei la  Hotărârii Consiliului Județean Alba nr 226/2019 privind aprobarea 

costului mediu anual pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor 

copilului și  ale persoanelor adulte cu handicap  înregistrat sub nr. 62 din  17 martie 2020. 

 

Director executiv,                                                                 Director executiv, 

           Liliana NEGRUŢ                                                             Marian Florin AITAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier superior, 

Timonea Camelia Mirela 
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PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

cu privire la exprimarea acordului pentru închirierea unor  spații,  

cu destinația prestări servicii sociale de interes public, din imobile  

 proprietate publică a UAT - Judeţul Alba aflate în administrarea  

Direcției  Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba  

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna martie  2020; 

Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la exprimarea acordului 

pentru  închirierea unor  spații,  cu destinația prestări servicii sociale de interes public, din 

imobile  proprietate publică a UAT - Judeţul Alba aflate în administrarea Direcției  Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Alba; 

- adresa  nr. 2088/21 februarie 2020 a Direcției  Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 4557/21 

februarie 2020. 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 16/23 

ianuarie 2020 privind aprobarea Regulamentului de închiriere a bunurilor imobile aflate în 

domeniul public sau privat al UAT - Judeţul Alba; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 173 alin. 1 lit. c, art. 173 alin. 4 lit. a, art. 286  alin. 1, art. 286  alin. 3, art. 287 lit. 

b, art. 297, art. 332 și urm.  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 861 alin. 3 şi art. 1777-1823 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 463 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

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

  

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Se exprimă acordul pentru închirierea unor  spații,  cu destinația prestări servicii 

sociale de interes public, din imobile  proprietate publică a UAT - Judeţul Alba aflate în 

administrarea Direcției  Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, pentru 

următoarele imobile: 

1. Localitatea Galda de Jos, str. Principală, nr. 25, judeţul Alba,  teren în suprafață de 586 

mp și construcție în suprafață de 213,07  mp; 

2. Localitatea Galda de Jos, str. Principală, nr. 19A, judeţul Alba,  teren în suprafață de 

1000 mp și construcție în suprafață de 185,25 mp; 

3. Localitatea Galda de Jos, str. Principală, nr. 19B, judeţul Alba,  teren în suprafață de 

1000 mp și construcție în suprafață de 168,3 mp; 

4. Localitatea Vințul de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 83, jud. Alba, teren în suprafață de 

814,38 mp și construcție în suprafață de 277  mp. 

 Art. 2. Se împuterniceşte Direcției  Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Alba, în calitate de administrator a spațiilor identificate la art. 1, să încheie Contractul de 

închiriere, cu respectarea legislaţiei care conţine reglementări privind închirierea imobilelor, în 

vigoare.  



Art. 3. Contractul de închiriere va fi încheiat pe o perioadă de un an de la  data semnării, 

cu posibilitatea prelungirii perioadei, prin act adiţional. 

 Art. 4. (1) Prețul minim al chiriei va fi stabilit conform prevederilor art. 14 din 

Hotărârea Consiliului Județean Alba  nr. 16/2020. 
        (2) Contravaloarea chiriei spațiilor identificate conform art. 1 se constituie venit 

la bugetul Județului Alba. 

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba și al directorului general al Direcției  Generale de Asistență Socială și Protecția 

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 și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 

înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, 

Direcției  Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Direcției juridică şi 

administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.    

             

                                             Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL 

                         Ion DUMITREL                               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 63 

Alba Iulia, 17  martie  2020 

 

 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

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

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ:  

Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba  

Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către 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 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 6862 / 17 martie 2020 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre  cu privire la exprimarea acordului pentru închirierea  

unor  spații, cu destinația prestări servicii sociale de interes public, din imobile   

proprietate publică a UAT - Judeţul Alba aflate în administrarea  

Direcției  Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba 

 

 

I. Expunere de motive 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează exprimarea acordului pentru închirierea unor  

spații, cu destinația prestări servicii sociale de interes public, din imobile  proprietate publică a 

UAT - Judeţul Alba aflate în administrarea Direcției  Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Alba. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 
Prin adresa nr. 2088 din 21 februarie 2020, însoțită de Raportul privind stabilirea prețului 

de închiriere pentru imobilele și terenul aferent în care funcționează servicii sociale în sistem 

rezidențial,  înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 4557/21 februarie 2020, 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba titular  al dreptului de 

administrare constituit asupra bunurilor imobile -  construcții și teren - situat administrativ în: 

 1. Localitatea Galda de Jos, str. Principală, nr. 25, judeţul Alba,  teren în suprafață de 586 

mp și construcție în suprafață de 213,07  mp; 

 2. Localitatea Galda de Jos, str. Principală, nr. 19A, judeţul Alba,  teren în suprafață de 

1000 mp și construcție în suprafață de 185,25 mp; 

 3. Localitatea Galda de Jos, str. Principală, nr. 19B, judeţul Alba,  teren în suprafață de 

1000 mp și construcție în suprafață de 168,3 mp; 

 4. Localitatea Vințul de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 83, jud. Alba, teren în suprafață de 

814,38 mp și construcție în suprafață de 277  mp. 

Solicitarea Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba  se 

întemeiază pe prevederile art. 332 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

precum și pe prevederile art. 11 și urm. din Regulamentul de închiriere a bunurilor imobile 

aflate în domeniul public sau privat al UAT - Judeţul Alba aprobat prin  Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 16/23 ianuarie 2020. 

Prețul minim al chiriei, preț de la care se va porni licitația pentru închiriere, va fi stabilit 

în conformitate cu prevederilor art. 14 alin. 2 din  Regulamentului de închiriere a bunurilor 

imobile aflate în domeniul public sau privat al UAT - Judeţul Alba  aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 16/23 ianuarie 2020, iar contravaloarea  chiriei se va constitui 

venit la bugetul local al Consiliului Județean Alba.  

Contractul de închiriere va fi încheiat pe o perioadă de un ani de la data semnării, cu 

posibilitatea prelungirii perioadei, prin act adiţional. 

Contractul de închiriere va fi încheiat de către Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba, în calitate de administrator al spațiilor menționat anterior. 

  

III. Reglementări anterioare 

Nu este cazul. 

 

 IV. Baza legală 

- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 173 alin. 4 lit. a, art. 286  alin. 1, art. 286  alin. 3, art. 287 lit. 

b, art. 297, art. 332 și urm.  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările 

ulterioare; 



- art. 861 alin. 3 şi art. 1777-1823 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 463 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 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 

Nu este cazul 

 

XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

 

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

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  63  din 17  martie 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. 

 

 

 PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 6863/17  martie 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 

cu privire la exprimarea acordului pentru închirierea unor  spații,  

cu destinația prestări servicii sociale de interes public, din imobile  proprietate publică a  

UAT - Judeţul Alba aflate în administrarea Direcției  Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 19 martie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei 

„ordinară” care va avea loc în data de 20 martie  2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 63/17 martie 2020 şi are ataşate 

următoarele documente: 

      -  referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la exprimarea acordului 

pentru închirierea unor  spații, cu destinația prestări servicii sociale de interes public, din imobile  

proprietate publică a UAT - Judeţul Alba aflate în administrarea Direcției  Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Alba; 

- adresa  nr. 2088/21 februarie 2020 a Direcției  Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba, însoțită de Raportul privind stabilirea prețului de închiriere pentru 

imobilele și terenul aferent în care funcționează servicii sociale în sistem rezidențial,  înregistrată 

la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 4557/21 februarie 2020. 

 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI  

Nr. 6971/19  martie 2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la exprimarea acordului pentru închirierea unor  spații,  

cu destinația prestări servicii sociale de interes public, din imobile  proprietate publică a  

UAT - Judeţul Alba aflate în administrarea Direcției  Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba 

 

  
Prin adresa nr. 2088 din 21 februarie 2020, însoțită de Raportul privind stabilirea prețului 

de închiriere pentru imobilele și terenul aferent în care funcționează servicii sociale în sistem 

rezidențial,  înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 4557/21 februarie 2020, 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba titular  al dreptului de 

administrare constituit asupra bunurilor imobile -  construcții și teren - situat administrativ în: 

1. Localitatea Galda de Jos, str. Principală, nr. 25, judeţul Alba,  teren în suprafață de 586 

mp și construcție în suprafață de 213,07  mp; 

2. Localitatea Galda de Jos, str. Principală, nr. 19A, judeţul Alba,  teren în suprafață de 

1000 mp și construcție în suprafață de 185,25 mp; 

3. Localitatea Galda de Jos, str. Principală, nr. 19B, judeţul Alba,  teren în suprafață de 

1000 mp și construcție în suprafață de 168,3 mp; 

4. Localitatea Vințul de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 83, jud. Alba, teren în suprafață de 

814,38 mp și construcție în suprafață de 277  mp. 

Solicitarea Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba  se 

întemeiază pe prevederile art. 332 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

precum și pe prevederile art. 11 și urm. din Regulamentul de închiriere a bunurilor imobile aflate 

în domeniul public sau privat al UAT - Judeţul Alba aprobat prin  Hotărârii Consiliului Judeţean 

Alba nr. 16/23 ianuarie 2020. 

Prețul minim al chiriei, preț de la care se va porni licitația pentru închiriere, va fi stabilit în 

conformitate cu prevederilor art. 14 alin. 2 din  Regulamentului de închiriere a bunurilor imobile 

aflate în domeniul public sau privat al UAT - Judeţul Alba  aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 16/23 ianuarie 2020, iar contravaloarea  chiriei se va constitui venit la bugetul 

local al Consiliului Județean Alba.  

Contractul de închiriere va fi încheiat pe o perioadă de un ani de la data semnării, cu 

posibilitatea prelungirii perioadei, prin act adiţional. 

Contractul de închiriere va fi încheiat de către Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba, în calitate de administrator al spațiilor menționat anterior. 

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), din Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele 

Consiliului Județean Alba va permite exprimarea acordului privind închirierea unor  spații, cu 

destinația prestări servicii sociale de interes public, din imobile  proprietate publică a UAT - 

Judeţul Alba aflate în administrarea Direcției  Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Alba. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Ioan BODEA 

 

 

    Șef serviciu,  

Paul Silviu TODORAN 

 

 

 

Întocmit, Radu Octavian NEAG 

 



 

 

 



 
 



 



 
 



 



 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba       

nr. 44/14 februarie 2020 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 martie 2020; 

Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea și 

completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 februarie 2020 

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; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 

februarie 2020 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, 

 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. I. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 februarie 2020 

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, se modifică și se completează, urmând a avea următorul cuprins: 

„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 secţiunii de funcţionare în anul 2020, suma de 1.000,00  mii lei. 

  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. II. 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. III. 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. 64 

Alba Iulia, 18 martie 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.  

 

 

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, aplicaţii (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: 20,679.01 

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 2,793.86 

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 11,974.30 

I Obiective de investiţii: 8,927.00 

1 Sală Polivalentă de sport cu capacitate 1800-2000 locuri, Municipiul Blaj 8,927.00 

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.  6963/18 martie 2020 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 februarie 2020 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” 

In contextul epidemiei de COVID 19 si a deciziilor luate de catre Guvernul României, se 

impune alocarea de fonduri Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia, fonduri destinate 

achizitionarii de aparatura medicală in vederea  gestionarii eficiente a crizei generate de 

coronavirus. 

 

Descrierea situației actuale 

Prin Hotărârea nr. 44/14 februarie 2020 Consiliul Judeţean Alba a aprobat 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. 

 

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. 64 din 18 martie 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.  6964/18 martie 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 modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba       

nr. 44/14 februarie 2020 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 19 martie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

care va avea loc în data de 20 martie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 64/18 martie 2020 şi are ataşat referatul de 

aprobare a proiectului de hotărâre a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea 

articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 februarie 2020 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.  6977/18 martie 2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 februarie 2020 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 

 

 

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” 

Având in vedere: 

 prevederile Hotărârii nr.44/14 februarie 2020 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; 

 contextul epidemiologic actual cauzat de raspandirea epidemiei de virus Covid-19;  

  Nota  de fundamentare nr. 6926/18 martie 2020 a Serviciului Investiții, Dezvoltare, 

Promovare patrimonială și Managementul Unităților de Cultură din cadrul Consiliului 

Judeţean Alba și Nota de fundamentare nr. 6301/16 martie 2020 a Spitalului Județean de 

Urgență Alba Iulia 

excedentul bugetului local al județului Alba repartizat în anul 2020, în suma de 123.495,92 mii, 

lei este destinat: 

 acoperirii temporare a golurilor de casă provenite din decalajele dintre veniturile şi 

cheltuielile secţiunii de funcţionare în anul 2020, în sumă de 1.000,00 mii lei; 

 finanţării cheltuielilor secţiunii de funcţionare, în anul 2020 suma de 5.410,43 mii lei, 

pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba; 

 finanţării cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2020 suma de 117.085,49 mii  lei, 

astfel: 

 

 

 

 

 



  

 

 

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 2,793.86 

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 8,927.00 

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 

 

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete  

prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. __ din data de 18 martie 2020. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Marian  Florin AITAI 
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