ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii
şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare
ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna aprilie 2020;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei şi a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
- solicitarea nr. 3239 din 12 martie 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6396 din 13
martie 2020;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. a, art. 173 alin. 2 lit. c şi art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
- art. 113 alin. 5 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 31 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 41 alin. 2 Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011;
- H.G. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 8 alin. 1 din Regulamentul - cadru de organizare și funcționare al Direcției
generale de asistență socială și protecția copilului, aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă
socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 25 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate
copiilor din sistemul de protecţie specială;
- Ordinul nr. 26 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind
aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate
copiilor din sistemul de protecţie specială;
- Ordinul nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate
copiilor
- Ordinul nr. 28 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei privind aprobarea
standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi
combaterii violenţei domestice;
- Ordinul nr. 29 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale pentru
aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate
persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a
copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor
acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;
- Ordinul nr. 81 din 16 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre
maternale;

- Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind
aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;
- Ordinul nr. 1218/2019 din 9 august 2019 pentru aprobarea Standardelor specifice
minime obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului de caz în protecţia
persoanelor adulte cu dizabilităţi
În temeiul art. 182, art. 196 alin. 1 lit. a şi art. 243 alin.1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte
integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 3. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, urmând să aibă structura prevăzută
în anexa nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri
Art. 4. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 39 din 14 februarie 2020 şi Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 126 din 8 mai 2018, cu modificările şi completările ulterioare
îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 5. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi directorului general al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie
publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Compartimentului unități de asistență medicală, socială,
învățământ special şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 74
Alba Iulia, 2 aprilie 2020
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ cu completările ulterioare:
Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu completările ulterioare, către următoarele comisii de
specialitate:
Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială

Locuinţa maxim protejată pt. persoane adulte
cu dizabilitați nr. 15 Abrud

Casa de tip familial nr. 3 Abrud

Compartiment achizitii şi contractare servicii
sociale

7

Compartimentul Secretariatul Comisiei pt.
Protecția Copilului

14
Compartiment Relaţii Publice

9
Compartiment coordonare autoritati publice
locale

11
Locuinţa maxim protejată pt. persoane
adulte cu dizabilitați nr. 14 Abrud

1+8
Locuinţa maxim protejată pt. persoane
adulte cu dizabilitați nr. 8 Abrud

131
Locuinţa maxim protejată pt. persoane
adulte cu dizabilitați nr. 7 Abrud

1+12
Locuinţa maxim protejată pt. persoane
adulte cu dizabilitați nr. 6 Abrud

8
Locuinţa maxim protejată pt. persoane
adulte cu dizabilitați nr. 10 Cricau

Casa de tip familial nr. 5 Aiud

12,5
Locuinţa maxim protejată pt. persoane
adulte cu dizabilitați nr. 13 Gârbova

Casa de tip familial pentru cpoii cu
dizabilităţi nr. 1 Aiud

Centrul de plasament Blaj

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități
„Arnsberg” Alba Iulia

Casa de tip familial pentru copii cu
dizabilitati Sâncrai

Serviciul management de caz pentru
persoanele adulte cu dizabilități și
monitorizare servicii sociale

Serviciul evaluare complexă a persoanelor
adulte cu handicap

Centrul de îngrijire şi asistenţă pt.
persoane adulte cu dizabilitati Gârbova

Centrul de recuperare şi reabilitare
neuropsihiatrică pt. persoane adulte cu
dizabilitati Galda de Jos

Centrul de îngrijire şi asistenţă pt.
persoane adulte cu dizabilitati Baia de Arieş

Centrul de Îngrijire şi asistenţă pt.
persoane adulte cu dizabilitati Abrud

Biroul sănătatea, securitatea muncii și PSI

Serviciul resurse umane și gestiunea
funcției publice

Serviciul monitorizare, analiză statistică,
strategii, programe, proiecte şi ONG

Serviciul juridic şi contencios

Serviciul achiziţii patrimoniu, tehnic și
administrativ

Serviciul financiar - contabil

Serviciul întreţinere şi deservire

Biroul evidenţă şi plată beneficii de
asistență socială

PREŞEDINTE

DIRECTOR GENERAL

1
Director general adjunct

11,5
8
8
1
10
10
8
9

Casa de tip familial nr. 6 Câmpeni

Locuinţa maxim protejată pt. persoane adulte
cu dizabilitați nr. 19 Abrud

Casa de tip familial în comunitate Blaj

Biroul intervenție în regim de urgență în
domeniul asistenței sociale

COMISIA PENTRU PROTECŢIA COPILULUI

Casa de tip familial nr. 15 Abrud

Locuinţa maxim protejată pt. persoane adulte
cu dizabilitați nr. 3 Gârbova

Centrul de plasament de tip familial
Mănărade

11,5
Compartiment – Secretariatul Comisiei de
evaluare a persoanelor adulte cu handicap

Serviciul intervenție în situatii de abuz,
neglizare, trafic, migratie, repatrieri, violenta
domestică si prevenirea marginalizarii
sociale

Serviciul management de caz pentu copii si
managementul calitaţii serviciilor de tip
familial

FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE: 19

Casa de tip familial nr. 2 Abrud

Locuinţă protejată pentru persoanele victime
ale violenţei domestice

Compartiment Asistență Maternală

Serviciul management de caz pentu copii si
managementul calitaţii serviciilor de tip
rezidential

FUNCTII PUBLICE : 153

Compartiment Asistenti personali
profesionisti

Casa de tip familial „Speranța Copiilor”
Cugir

Centrul maternal pentru 6 cupluri mamăcopil „Speranta” Alba Iulia

Director general adjunct

Locuinţa maxim protejată pt. persoane adulte
cu dizabilitați nr. 18 Sâncrai

Locuinţa maxim protejată pt. persoane
adulte cu dizabilitați nr. 16 Alba Iulia

Serviciul evaluare complexă pentru copii

- DE EXECUTIE: 862

Locuinţa maxim protejată pt. persoane adulte
cu dizabilitați nr. 17 Sâncrai

Casa de tip familial nr. 9 Alba Iulia

Biroul adopții și postadopții

- DE CONDUCERE: 11

Casa de tip familial nr. 4 Blaj

Centrul de Primire în Regim de Urgenţă
„Pinocchio" Alba Iulia

Compartiment Audit

ORGANIGRAMA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ALBA

TOTAL POSTURI: 1026
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE: 134

PERSONAL CONTRACTUAL: 873
Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre al Consiliului
Judeţean Alba nr. 74 din 2 aprilie 2020

COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU
HANDICAP

COLEGIUL DIRECTOR

1

1
Director general adjunct

9
9
8

1
Director general adjunct

26
3
8
6
8
6
6
8
1
1
2
3

PRESEDINTE
Avizat pentru legalitate

ION DUMITREL
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

1

2
1+5
1+10,5
1+8
1+13
1+19
1+5
1+30,5
1+33
1+13
1+19
1+11
1+49
1+232
1+49
1+49
1+5
1+7
1+5
1+5
1+8
1+7
1+12,5
1+5

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba
nr.
74/2 aprilie 2020

STAT DE FUNCŢII
AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI ALBA

Nr.
Denumirea funcţiei
Crt.

Clasa/
Studii

Gradul

Număr de
posturi

A. APARATUL DIRECȚIEI
1*

director general gradul II

I

1

2*

director general adjunct gradul II

I

4

Compartimentul
audit
3**

auditor

I

superior

2

Biroul
adopţii şi postadopţii
4*

șef birou gradul II

I

5**

consilier

I

superior

3

6**

consilier

I

principal

2

1

Serviciul
juridic şi contencios
7*

șef serviciu gradul II

I

8**

consilier juridic

I

superior

4

9**

consilier juridic

I

asistent

1

1

Compartimentul
Secretariatul Comisiei pentru protecția copilului
10**

consilier juridic

I

superior

2

Serviciul
resurse umane şi gestiunea funcţiei publice
11*

șef serviciu gradul II

I

12**

consilier

I

superior

6

13**

consilier

I

principal

1

1

Biroul
sănătatea, securitatea muncii și PSI
14

șef birou gradul II (PC)

S

1

15

psiholog practicant

S

1

16

inspector de specialitate IA

S

2

17

inspector de specialitate I

S

2

Serviciul
monitorizare, analiză statistică, strategii, programe, proiecte şi ONG
18*

șef serviciu gradul II

I

19**

consilier

I

1
superior

5

I

asistent

1

I

superior

1

Compartimentul
coordonarea autorităților publice locale
20**

consilier
Compartimentul
relaţii publice

21**

consilier
Serviciul

evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap
22*

șef serviciu gradul II

I

23**

consilier

I

superior

4

24**

consilier

I

principal

3

25**

I

asistent

2

S

0,25

27

consilier
medic specialist (expertiza capacității de
muncă)
medic specialist (medicină internă)

S

0,25

28

medic specialist (neurologie)

S

0,25

29

medic specialist (neurologie)

S

0,25

30

medic specialist (oftalmologie)

S

0,25

31

medic specialist (psihiatrie)

S

0,25

32

asistent medical principal

PL

0,5

26

1

Compartimentul
Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
33**

consilier

I

34

medic specialist - Preşedinte Comisie

S

asistent

2
1

Serviciul
management de caz pentru persoane adultecu dizabilități și monitorizare servicii sociale
35*

șef serviciu gradul II

I

36**

consilier

I

superior

15

37**

consilier

I

principal

1

38**

consilier

I

asistent

2

39**

consilier

I

debutant

1

1

Serviciul
evaluare complexă pentru copii
40*

șef serviciu gradul II

I

41**

consilier

I

42

medic primar (pediatrie)

S

1

43

inspector de specialitate IA

S

0,5

Serviciul

1
superior

9

intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație,
repatrieri, violență domestică și prevenirea marginalizării sociale
44*

șef serviciu gradul II

I

45**

consilier

I

superior

7

46**

consilier

I

principal

1

1

Serviciul
management de caz pentru copii și managementul calității serviciilor de tip familial
47*

șef serviciu gradul II

I

48**

consilier

I

superior

13

49**

consilier

I

principal

2

50**

consilier

I

asistent

3

51**

consilier

I

debutant

1

1

Serviciul
management de caz pentru copii și managementul calității serviciilor de tip rezidențial
52*

șef serviciu gradul II

I

53**

consilier

I

superior

11

54**

consilier

I

asistent

2

1

Biroul
intervenție în regim de urgența în domeniul asistenței sociale
55*

șef birou gradul II

I

56**

consilier

I

superior

1

57**

consilier

I

principal

2

58**

consilier

I

asistent

2

1

Biroul
evidență și plată beneficii de asistență socială
59*

șef birou gradul II

I

60**

consilier

I

superior

4

61**

consilier

I

principal

1

1

Serviciul
financiar – contabil
62*

șef serviciu gradul II

I

63**

consilier

I

superior

4

64**

referent

III

superior

3

1

Serviciul
achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrativ
65*

șef serviciu gradul II

I

66**

consilier

I

superior

4

67**

consilier

I

asistent

1

68**

consilier

I

debutant

1

69**

referent

III

superior

1

70

referent IA

M
Compartimentul
achiziții și contractare servicii sociale

1

1

71**

consilier achiziții publice

I

principal

2

72**

consilier achiziții publice

I

superior

1

Serviciul
întreținere și deservire
73

șef serviciu gradul II (PC)

S

1

74

inspector de specialitate II

S

1

75

muncitor calificat I (întreţinere)

M;G

3

76

muncitor calificat III (întreţinere)

M;G

0,5

77

îngrijitor

G

3

78

șofer I

M;G

5

B. SERVICII PUBLICE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Compartiment
asistenţă maternală
79

asistent maternal profesionist

M;G

131

Compartimentul
asistenți personali profesioniști
80

asistent personal profesionist

M;G

26

Centrul de îngrijire şi asistenţă
pentru persoane adulte cu dizabilități Abrud
81

șef centru gradul II

S

1

82

medic primar

S

1

83

asistent medical principal

PL

6

84

asistent social principal

S

2

85

psiholog practicant

S

1

86

masor principal

M

2

87

infirmier

G

19

88

inspector de specialitate IA

S

2

89

magaziner

M;G

1

90

muncitor calificat I (bucătar)

M;G

3

91

muncitor calificat II (bucătar)

M;G

1

92

muncitor calificat IV (bucătar)

M;G

1

93

muncitor calificat I (fochist)

M;G

3

94

muncitor calificat IV (fochist)

M;G

2

95

muncitor calificat I (întreţinere)

M;G

1

96

muncitor calificat I (lenjereasă)

M;G

1

97

spălătoreasă

M;G

2

98

șofer I

M;G

1

Casa de tip familial
nr. 2 Abrud
99

asistent medical

PL

1

100

asistent medical debutant

PL

1

101

psiholog practicant

S

1

102

educator principal

M

4

103

educator

M

2

PL

1

Casa de tip familial
nr. 3 Abrud
104

asistent medical debutant

105

asistent social principal

S

1

106

psiholog practicant

S

1

107

educator principal

M

4

108

educator

M

1

109

educator debutant

M

1

Casa de tip familial
nr. 15 Abrud
110

asistent medical

PL

1

111

asistent medical debutant

PL

1

112

asistent social practicant

S

0,5

113

psiholog practicant

S

0,5

114

educator principal

M

5

115

educator

M

1

Casa de tip familial
nr. 6 Câmpeni
116

asistent medical principal

PL

1

117

asistent medical

PL

1

118

asistent social debutant

S

0,5

119

psiholog practicant

S

0,5

120

educator principal

M

3

121

educator

M

2

Locuinţa maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități
nr. 19 Abrud
122

asistent social principal

S

1

123

masor

M

1

124

infirmier

G

5

125

muncitor calificat I (dulgher)

M;G

1

126

îngrijitor

G

1

127

șofer I

M;G

1

Locuinţa maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități
nr. 15 Abrud
128

asistent medical

129

asistent social principal

PL

1

S

1

130

infirmier

G

6

Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități
nr. 14 Abrud
131

infirmier

G

8

Locuinţa maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități
nr. 8 Abrud
132

infirmier

G

6

Locuinţa maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități
nr. 7 Abrud
133

asistent social principal

S

1

134

infirmier

G

5

Locuinţa maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități
nr. 6 Abrud
135

infirmier

G

8

Centrul de îngrijire şi asistenţă
pentru persoane adulte cu dizabilități Baia de Arieş
136

șef centru gradul II

S

1

137

medic primar (medicină generală)

S

0,5

138

medic primar (medicină internă)

S

0,5

139

asistent medical principal

PL

5

140

asistent medical

PL

2

141

asistent social principal

S

1

142

psiholog practicant

S

1

143

kinetoterapeut debutant

S

1

144

terapeut ocupaţional debutant

S

1

145

terapeut ocupaţional

S

2

146

masor debutant

M

1

147

infirmier

G

19

148

referent IA

M

1

149

magaziner

M;G

1

150

muncitor calificat I (bucătar)

M;G

4

151

muncitor calificat IV (bucătar)

M;G

1

152

muncitor calificat I (fochist)

M;G

4

153

muncitor calificat IV (fochist)

M;G

1

154

muncitor calificat I (întreţinere)

M;G

1

155

îngrijitor

G

2

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Arnsbergˮ
156

șef centru gradul II

S

1

157

medic primar (medicină de recuperare)

S

0,25

158

medic primar (medicină de recuperare)

S

0,25

159

medic primar (medicină de recuperare)

S

0,25

160

medic primar (neurologie infantilă)

S

0,5

161

medic primar (neurologie infantilă)

S

0,25

162

medic (pediatrie)

S

1

163

asistent medical principal

PL

4

164

asistent medical

PL

1

165

asistent social principal

S

1

166

asistent social specialist

S

1

167

psiholog practicant

S

4

168

psiholog specialist

S

1

169

psiholog specialist

S

0,5

170

psiholog specialist

S

0,5

171

psihopedagog principal

S

0,5

172

psihopedagog

S

1

173

kinetoterapeut principal

S

3

174

kinetoterapeut

S

2

175

fiziokinetoterapeut specialist

S

1

176

fiziokinetoterapeut

S

1

177

terapeut ocupaţional

S

2

178

terapeut ocupaţional

S

0,5

179

logoped

S

0,5

180

logoped debutant

S

1

181

masor principal

M

1

182

administrator I

M

0,5

183

muncitor calificat I (spălătoreasă)

M;G

1

184

îngrijitor

G

2

185

îngrijitor

G

0,5

Centrul maternal pentru 6 cupluri mamă - copil „Speranţaˮ Alba Iulia
186

șef centru gradul II

187

asistent medical principal

188

S

1

SSD;PL

2

asistent social principal

S

1

189

psiholog stagiar

S

1

190

educator

S

1

191

educator principal

SSD

1

192

educator principal

M

1

193

îngrijitor

G

1

Centrul de primire în regim de urgenţă „Pinocchio” Alba Iulia
194

asistent medical principal

PL

1

195

asistent social principal

S

1

196

psiholog practicant

S

1

197

psiholog practicant

S

0,5

198

educator principal

M

4

199

educator

M

2

200

educator debutant

M

1

201

administrator I

M

1

Casa de tip familial
nr. 9 Alba Iulia
202

asistent medical principal

PL

1

203

asistent medical principal

PL

0,5

204

asistent medical

PL

1

205

psiholog stagiar

S

1

206

educator principal

M

4

207

educator

M

3

208

educator debutant

M

1

209

inspector de specialitate I

S

1

Locuinţa maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități
nr. 16 Alba Iulia
210

asistent medical principal

PL

1

211

infirmier

G

7

Locuinţă protejată pentru persoanele victime ale violenţei domestice
212

asistent social principal

S

1

Casa de tip familial „Speranţa Copiilorˮ Cugir
213

șef centru gradul II

214

asistent medical

215

S

1

PL

1

asistent social principal

S

1

216

psihopedagog

S

1

217

educator principal

M

2

218

educator

M

5

219

educator debutant

M

1

220

educatoare

M

1

Centrul de plasament Blaj
221

șef centru gradul II

S

1

222

medic specialist (pediatrie)

S

0,5

223

asistent medical principal

PL

2

224

asistent social debutant

S

1

225

psiholog practicant

S

1

226

psiholog specialist

S

0,5

227

psiholog specialist

S

0,5

228

educator

S

1

229

educator debutant

S

1

230

educator principal

M

8

231

educator

M

3

232

educator debutant

M

1

233

inspector de specialitate I

S

1

234

muncitor calificat I (bucătar)

M;G

2

235

muncitor calificat IV (bucătar)

M;G

2

236

muncitor calificat I (întreţinere)

M;G

2

237

muncitor calificat I (lenjereasă)

M;G

1

238

îngrijitor

G

2

239

șofer I

M;G

1

Casa de tip familial în comunitate Blaj
240

asistent medical

PL

1

241

asistent medical debutant

PL

1

242

educator principal

M

4

243

educator

M

2

244

educator debutant

M

1

Centrul de plasament de tip familial Mănărade
245

asistent medical debutant

PL

1

246

educator principal

M

4

247

educator

M

5

248

educator debutant

M

1

Casa de tip familial
nr. 4 Blaj
249

asistent medical

PL

1

250

asistent medical debutant

PL

1

251

psiholog practicant

S

0,5

252

educator principal

M

4

253

educator

M

3

254

educator debutant

M

1

255

îngrijitor

G

1

Casa de tip familial pentru copii cu dizabilităţi Sâncrai
256

șef centru gradul II

257

S

1

asistent medical principal

PL

2

258

asistent medical debutant

PL

1

259

psihopedagog principal

S

1

260

educator principal

M

7

261

educator

M

1

262

paznic

G

1

Casa de tip familial pentru copii cu dizabilităţi
nr. 1 Aiud
263

asistent medical principal

S

1

264

asistent medical

PL

1

265

psiholog practicant

S

1

266

psihopedagog principal

S

1

267

educator principal

M

5

268

educator

M

1

269

educator debutant

M

2

270

referent IA

M

1

271

magaziner

M;G

1

Casa de tip familial nr. 5 Aiud
272

asistent medical

PL

1

273

asistent medical debutant

PL

1

274

educator debutant

M

5

Locuinţa maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități
nr. 17 Sâncrai
275

infirmier

276

muncitor calificat I (întreţinere)

G

7

M;G

1

Locuinţa maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități
nr. 18 Sâncrai
277

asistent medical principal

PL

1

278

infirmier

G

6

279

muncitor calificat I (întreţinere)

M;G

1

Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică
pentru persoane adulte cu dizabilități Galda de Jos
280

șef centru gradul II

S

1

281

medic primar

S

2

282

medic primar (psihiatrie)

S

0,5

283

medic primar (psihiatrie)

S

0,5

284

medic specialist (psihiatrie)

S

2

285

medic

S

3

286

asistent medical principal

PL

31

287

asistent medical

PL

1

288

asistent social principal

S

5

289

psiholog practicant

S

3

290

psiholog specialist

S

0,5

291

psiholog specialist

S

2

292

kinetoterapeut principal

S

1

293

kinetoterapeut

S

1

294

kinetoterapeut debutant

S

1

295

fiziokinetoterapeut debutant

S

1

296

terapeut ocupaţional debutant

S

7

297

terapeut ocupaţional

S

7

298

profesor C.F.M. principal

S

1

299

profesor C.F.M.

S

1

300

instructor de ergoterapie

PL;M

1

301

instructor de ergoterapie debutant

PL;M

1

302

masor principal

M

4

303

masor

M

3

304

infirmier

G

108

305

infirmier debutant

G

7

306

farmacist

S

2

307

inspector de specialitate IA

S

3

308

inspector de specialitate IA

S

0,5

309

inspector de specialitate II

S

1

310

inspector IA

SSD

1

311

magaziner

M;G

1

312

muncitor calificat I (bucătar)

M;G

6

313

muncitor calificat II (bucătar)

M;G

1

314

muncitor calificat IV (bucătar)

M;G

2

315

muncitor calificat I (fochist)

M;G

6

316

muncitor calificat I (electrician)

M;G

3

317

muncitor calificat I (instalator)

M;G

1

318

muncitor calificat I (lenjereasă)

M;G

1

319

muncitor calificat I (frizer)

M;G

2

320

spălătoreasă

M;G

6

321

șofer I

M;G

1

Locuinţa maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități
nr. 10 Cricău
322

asistent social specialist

S

1

323

infirmier

G

5

Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte
cu dizabilități Gârbova
324

șef centru gradul II

S

1

325

medic primar

S

1

326

asistent medical principal

PL

3

327

asistent medical

PL

3

328

asistent social principal

S

1

329

psiholog practicant

S

1

330

masor

M

1

331

infirmier

G

23

332

infirmier debutant

G

1

333

inspector de specialitate IA

S

1

334

inspector de specialitate I

S

1

335

magaziner

M;G

1

336

muncitor calificat I (bucătar)

M;G

1

337

muncitor calificat II (bucătar)

M;G

1

338

muncitor calificat IV (bucătar)

M;G

3

339

muncitor calificat I (întreţinere)

M;G

3

340

muncitor calificat IV (întreţinere)

M;G

1

341

muncitor calificat I (lenjereasă)

M;G

1

342

spălătoreasă

M;G

1

343

șofer I

M;G

1

Locuinţă maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități
nr. 13 Gârbova
344

asistent medical debutant

PL

1

345

infirmier

G

7

Locuinţă maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități
nr. 3 Gârbova
346

infirmier

G

9

347

infirmier debutant

G

1

TOTAL GENERAL

PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

1026

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 74 din 2 aprilie 2020

REGULAMENTUL
de organizare și funcționare al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
Capitolul I
Dispoziții generale
Art. 1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba este instituție
publică de interes județean, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Alba,
înființată prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 198/18 noiembrie 2004.
Art. 2. (1) Sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba se
află în municipiul Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 68, județul Alba, cod poștal
510207.
(2) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba este
înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
ca operator de date cu caracter personal cu nr. 11773.
Art. 3. (1) Președintele Consiliului Județean Alba coordonează, controlează și răspunde
de activitatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, în conformitate
cu prevederile art. 191 alin. 1 lit. a, art. 191 alin. 1 lit. e, art. 191 alin. 2 și art. 191 alin. 6 din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările ulterioare.
(2) Președintele Consiliului Județean Alba poate delega, prin dispoziție, atribuțiile
de coordonare secretarului general al județului Alba sau vicepreședinților Consiliului Județean
Alba.
Art. 4. Scopul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba este de
asigura 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.
Art. 5. (1) Finanțarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
se asigură din bugetul județean, precum și din alte fonduri extrabugetare cuprinse în bugetul
propriu.
(2) Finanțarea serviciilor sociale și beneficiilor de asistență socială se asigură din
bugetul local al județului, bugetul de stat, din donații, sponsorizări și sau alte contribuții din
partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate; fonduri externe rambursabile și
nerambursabile; contribuția persoanelor beneficiare; alte surse de finanțare, în conformitate cu
legislația în vigoare.
(3) Directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba este ordonator terțiar de credite în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002
a finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 273/2006 a
finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare și are conturi distincte la
Trezoreria municipiului Alba Iulia sau la unități bancare.
Art. 6. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba are ștampilă de
formă rotundă, inscripționată „România, Consiliul Județean Alba, Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Alba”, iar actele întocmite poartă antetul Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și sunt semnate de către directorul general.
Art. 7. Structura organizatorică și numărul de posturi aferente Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba se aprobă de Consiliul Județean Alba prin hotărâre,
cu avizul consultativ al Ministerului Muncii și Protecției Sociale și cu respectarea criteriilor
orientative de personal prevăzute în legislația în vigoare, astfel încât funcționarea acesteia să
asigure îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii.
Art. 8. Consiliul Județean Alba aprobă, prin hotărâre, regulamentul de organizare și
funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, pe baza
prevederilor regulamentului-cadru (aprobat prin hotărâre de guvern), care se completează cu alte

atribuții, în funcție de caracteristicile sociale ale unităților administrativ-teritoriale și în
conformitate cu nevoile locale.
Capitolul II
Funcții. Principii
Art. 9. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba îndeplinește, în
principal, următoarele funcții:
a.) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei și planului anual de dezvoltare a
serviciilor sociale, pe care le supune spre aprobare Consiliului Județean Alba;
b.) de coordonare a activităților de asistență socială și de protecție a familiei și a
drepturilor copilului, a persoanelor cu dizabilități, victimelor violenței în familie, persoanelor
vârstnice etc., precum și a măsurilor de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și
excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunități la nivelul județului Alba;
c.) de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziție;
d.) de comunicare și colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și
instituțiilor care au responsabilități în domeniul asistenței sociale, cu serviciile publice locale de
asistență socială, precum și cu reprezentanții societății civile care desfășoară activități în
domeniu, cu reprezentanții furnizorilor privați de servicii sociale, precum și cu persoanele
beneficiare;
e.) de execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale și financiare necesare pentru
implementarea strategiilor cu privire la acțiunile anti sărăcie, prevenirea și combaterea
marginalizării sociale, precum și pentru soluționarea urgențelor sociale individuale și colective la
nivelul județului Alba;
f.) de reprezentare a Consiliului Județean Alba, pe plan intern și extern, în domeniul
asistenței sociale și protecției copilului;
g.) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor,
grupurilor vulnerabile.
Art. 10. Principiile și valorile care stau la baza furnizării serviciilor sociale de către
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba sunt următoarele:
 solidaritatea socială;
 subsidiaritatea;
 universalitatea;
 respectarea demnității umane;
 abordarea individuală;
 parteneriatul;
 participarea beneficiarilor;
 transparența;
 nediscriminarea;
 eficacitatea;
 eficiența;
 respectarea dreptului la autodeterminare;
 activizarea;
 caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistență socială;
 proximitatea;
 complementaritatea și abordarea integrată;
 concurența și competitivitatea;
 egalitatea de șanse;
 confidențialitatea;
 echitatea;
 focalizarea;
 dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii.
Capitolul III
Atribuțiile Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
Art. 11. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba îndeplinește
următoarele atribuții principale:

a.) în domeniul beneficiilor de asistență socială:
1.) asigură și organizează activitatea de primire a solicitărilor privind
beneficiile de asistență socială;
2.) urmărește și răspunde de îndeplinirea condițiilor legale de către titularii
și persoanele îndreptățite la beneficiile de asistență socială;
3.) realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistență
socială administrate;
4.) elaborează și fundamentează propunerea de buget pentru finanțarea
beneficiilor de asistență socială;
5.) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege;
b.) în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale:
1.) elaborează, în concordanță cu strategiile naționale și locale și cu
nevoile identificate, strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu și
lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o transmite spre dezbatere și avizare
comisiei județene de incluziune socială, o propune spre aprobare consiliului județean și răspunde
de aplicarea acesteia;
2.) elaborează planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale
administrate și finanțate din bugetul județului Alba și le propune spre aprobare Consiliului
Județean Alba, care cuprind date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile
sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a
serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat și sursele de finanțare;
3.) inițiază, coordonează și aplică măsurile de prevenire și combatere a
situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite persoane, grupuri sau
comunități;
4.) identifică familiile și persoanele aflate în dificultate, precum și cauzele
care au generat situațiile de risc de excluziune socială;
5.) identifică barierele și acționează în vederea realizării accesului deplin al
persoanelor cu dizabilități în societate;
6.) asigură, pentru relațiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu
surdocecitate, interpreți autorizați ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al
persoanei cu surdocecitate;
7.) realizează atribuțiile prevăzute de lege în procesul de acordare a
serviciilor sociale;
8.) încheie, în condițiile legii, contracte de parteneriat public-public și
public-privat pentru sprijinirea financiară și tehnică a autorităților administrației publice locale
de la nivelul județului Alba pentru susținerea dezvoltării serviciilor sociale;
9.) propune înființarea serviciilor sociale de interes județean sau local;
10.) colectează, prelucrează și administrează datele și informațiile privind
beneficiarii, furnizorii publici și privați și serviciile administrate de aceștia;
11.) realizează registre electronice pentru toți beneficiarii de servicii
sociale prevăzuți de lege, care sunt transmise către Ministerul Muncii și Protecției Sociale sau,
după caz, autorităților administrației publice centrale cu atribuții în domeniul serviciilor sociale
aflate în subordinea acestuia;
12.) monitorizează și evaluează serviciile sociale aflate în administrare
proprie;
13.) elaborează și implementează proiecte cu finanțare națională și
internațională în domeniul serviciilor sociale;
14.) elaborează proiectul de buget anual pentru susținerea serviciilor
sociale în conformitate cu planul anual de acțiune și asigură finanțarea/cofinanțarea acestora;
15.) asigură informarea și consilierea beneficiarilor, precum și informarea
populației privind drepturile sociale și serviciile sociale disponibile;
16.) furnizează și administrează serviciile sociale adresate copilului,
familiei, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, precum și tuturor categoriilor de
beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate;
17.) planifică și realizează activitățile de informare, formare și îndrumare
metodologică, în vederea creșterii performanței personalului care administrează și acordă servicii
sociale aflate în administrare proprie;

18.) colaborează permanent cu organizațiile societății civile care reprezintă
interesele diferitelor categorii de beneficiari;
19.) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în
vigoare.
c.) în vederea asigurării eficienței și transparenței în planificarea, finanțarea și
acordarea serviciilor sociale:
1.) asigură informarea comunității prin publicarea pe pagina de internet
proprie sau, atunci când acest lucru nu este posibil, prin afișare la sediul Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba a informațiilor privind:
 activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate etc.;
 informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul județului Alba,
acordate de furnizori publici ori privați;
 informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate
compartimente deconcentrate la nivelul județului Alba;
2.) transmite către Ministerul Muncii și Protecției Sociale strategia de
dezvoltare a serviciilor sociale de la nivelul județului Alba, precum și planul anual de acțiune, în
termen de 30 de zile de la aprobarea acestora;
3.) organizează sesiuni de consultări cu reprezentanți ai organizațiilor
beneficiarilor și ai furnizorilor de servicii sociale în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare
a serviciilor sociale și a planului anual de acțiune;
4.) comunică sau, după caz, pune la dispoziția instituțiilor/structurilor cu
atribuții în monitorizarea și controlul respectării drepturilor omului, în monitorizarea utilizării
procedurilor de prevenire și combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant
asupra beneficiarilor serviciilor sociale și, după caz, instituțiilor/structurilor cu atribuții privind
prevenirea torturii informațiile solicitate, acordându-le sprijin în realizarea vizitelor de
monitorizare, în condițiile legii;
5.) transmite către Ministerul Muncii și Protecției Sociale sau, după caz,
autorităților administrației publice centrale cu atribuții în domeniul serviciilor sociale aflate în
subordinea acestuia, trimestrial, în format electronic, situații statistice care privesc serviciile
sociale organizate și acordate la nivelul județului Alba, conform solicitărilor acestora;
6.) publică pe pagina de internet a Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Alba și afișează la sediul instituției informațiile privind costurile serviciilor
sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat;
7.) transmite către Ministerul Muncii și Protecției Sociale sau, după caz,
autorităților administrației publice centrale cu atribuții în domeniul serviciilor sociale aflate în
subordinea acestuia, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, datele privind beneficiarii, costurile
și personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior raportării.
d.) în domeniul persoanelor adulte cu dizabilități:
1.) promovează și asigură respectarea drepturilor persoanelor adulte cu
dizabilități, în conformitate cu prevederile înscrise în Legea nr. 448/2006 privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, și în Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor
cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la
13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26
septembrie 2007, cu modificările ulterioare;
2.) asigură organizarea, administrarea și finanțarea serviciilor sociale
destinate persoanelor cu dizabilități, în condițiile legii, în baza strategiilor județene anuale, pe
termen mediu și lung, de restructurare, organizare și dezvoltare a sistemului de asistență socială
pentru persoanele cu dizabilități;
3.) acționează pentru promovarea alternativelor la protecția
instituționalizată a persoanelor cu dizabilități;
4.) asigură evaluarea nevoilor individuale ale persoanei cu dizabilități,
propune încadrarea în grad de handicap, respectiv menținerea în grad de handicap a unei
persoane, precum și programul individual de reabilitare și integrare socială a acesteia, avizează
planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit la nevoie de managerul de caz,
recomandă măsurile de protecție a adultului cu handicap, evaluează îndeplinirea condițiilor

necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, prin serviciul de evaluare complexă, și
monitorizează activitatea acestuia;
5.) asigură secretariatul și condițiile de funcționare ale comisiei de evaluare și
încadrare în grad de handicap, prevăzute de lege;
6.) asigură monitorizarea realizării instruirii asistenților personali ai
persoanelor cu handicap grav;
7.) respectă opțiunea referitoare la asistent personal sau indemnizație,
exprimată în scris, emite acordul în acest sens și îl comunică angajatorului, în termenul prevăzut
de lege;
8.) ia măsurile necesare pentru planificarea și asigurarea continuității
serviciilor acordate tânărului cu dizabilități la trecere din sistemul de protecție a copilului în
sistemul de protecție a adultului cu dizabilități, în baza nevoilor individuale identificate ale
acestuia;
9.) asigură pregătirea tânărului pentru viața adultă și pentru viața
independentă;
10.) asigură designul universal și adaptarea rezonabilă pentru toate
serviciile și programele pe care le desfășoară;
11.) asigură colectarea și transmiterea datelor statistice conform
indicatorilor solicitați de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități și alte instituții
cu activități în domeniu;
12.) identifică, evaluează și pregătește persoane care pot deveni asistenți
personali profesioniști, în condițiile legii; încheie contracte individuale de muncă și asigură
formarea continuă de asistenți personali profesioniști atestați; evaluează și monitorizează
activitatea acestora;
e.) în domeniul protecției persoanelor vârstnice și a altor persoane adulte aflate în
situații de dificultate:
1.) completează evaluarea situației socioeconomice a persoanei adulte
aflate în nevoie, a nevoilor și resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informații și servicii
adecvate în vederea refacerii și dezvoltării capacităților individuale și ale celor familiale necesare
pentru a depăși cu forțe proprii situațiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în
planul individualizat privind măsurile de asistență socială;
2.) acordă persoanei adulte asistență și sprijin pentru exercitarea dreptului
său la exprimarea liberă a opiniei;
3.) depune diligențe pentru clarificarea situației juridice a persoanei adulte
aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a nașterii acesteia;
4.) verifică și reevaluează trimestrial și ori de câte ori este cazul modul de
îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistență socială într-o
instituție, în vederea menținerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;
5.) asigură măsurile necesare pentru protecția în regim de urgență a
persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea și asigurarea funcționării în structura
proprie a unor centre specializate;
6.) depune diligențele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte
conform planului individualizat privind măsurile de asistență socială;
7.) asigură organizarea, administrarea și finanțarea serviciilor sociale
destinate persoanelor vârstnice, precum și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate,
în condițiile legii;
8.) elaborează și implementează pe baza rezultatelor evaluării planul
individualizat de asistență și îngrijire pentru persoanele vârstnice instituționalizate în cadrul
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
f.) în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului:
1.) facilitează accesul la servicii sociale pentru persoanele definite de lege
ca potențiali beneficiari, fără discriminare de sex, vârstă, religie, apartenență etnică sau
naționalitate și stabilește criterii obiective de eligibilitate și admitere, în funcție de tipurile de
servicii sociale furnizate și de resursele disponibile și dispune de proceduri și regulamente
interne ce respectă și sprijină drepturile beneficiarilor în ceea ce privește egalitatea de șanse și
tratament, precum și participarea egală a acestora în procesul de furnizare a serviciilor sociale;

2.) întocmește raportul de evaluare inițială/detaliată, după caz, a copilului
și familiei acestuia și propune stabilirea unei măsuri de protecție specială, pentru cazurile care
intră în atenția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
3.) realizează, după caz, atât evaluarea inițială și/sau detaliată a nevoilor
copiilor și familiei acestora, cât și evaluarea complexă a cazului, pentru cazurile care intră în
atenția instituției;
4.) elaborează și implementează planul individualizat de protecție pe baza
rezultatelor evaluării detaliate;
5.) implică copiii și familiile acestora, în funcție de particularitățile de
vârstă, individuale și a interesului personal, în procesul de elaborare și implementare a planului
individualizat de protecție/planului de intervenție specifică, asigurându-se că beneficiarii au
responsabilități și îndatoriri pe care le cunosc și pe care trebuie să le respecte, încheind în acest
sens contracte de acordare a serviciilor sociale cu familiile/reprezentanții legali interesați;
6.) monitorizează trimestrial activitățile de aplicare a hotărârilor de
instituire a măsurilor de protecție specială a copilului;
7.) identifică și evaluează, la cerere, familiile sau persoanele care pot lua
copii în plasament;
8.) evaluează garanțiile morale și condițiile materiale pe care trebuie să le
îndeplinească familiile sau persoanele care pot deveni tutori și care pot primi un copil în îngrijire
dacă Direcția Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba sesizează instanța de
tutelă în acest sens;
9.) susține în fața Comisiei pentru Protecția Copilului/instanței
judecătorești competente propunerea privind instituirea/modificarea/revocarea unei măsuri de
protecție specială;
10.) monitorizează familiile și persoanele care au primit în plasament
copii, pe toată durata acestei măsuri;
11.) identifică, evaluează și pregătește, la cerere, persoane care pot deveni
asistenți maternali profesioniști, în condițiile legii; încheie contracte individuale de muncă și
asigură formarea continuă de asistenți maternali profesioniști atestați; evaluează și monitorizează
activitatea acestora;
12.) acordă, în colaborare cu Serviciul Public de Asistență
Socială/persoană cu atribuții de asistență socială din cadrul Unității Administrativ Teritoriale de
la domiciliul familiei, asistență și sprijin pentru menținerea relațiilor părinților copilului separat
de familie, în vederea reintegrării în mediul său familial, în conformitate cu planul de servicii;
13.) asigură, în colaborare cu Serviciul Public de Asistență
Socială/persoană cu atribuții de asistență socială din cadrul Unității Administrativ Teritoriale,
măsurile necesare pentru realizarea activităților de prevenire și combatere a violenței în familie,
precum și pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenței în familie și agresorilor
familiali;
14.) reevaluează trimestrial sau ori de câte ori este cazul, împrejurările care
au stat la baza stabilirii măsurilor de protecție specială și propune, după caz, menținerea,
modificarea sau încetarea acestora;
15.) îndeplinește demersurile vizând deschiderea procedurii adopției
interne pentru copiii aflați în evidența sa;
16.) evaluează, pe baza solicitării, persoana sau familiile care doresc să
adopte copii; evaluează condițiile materiale și garanțiile morale pe care acestea le prezintă și
eliberează atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii;
17.) susține, în fața instanței competente, cererea de deschidere a
procedurii adopției interne;
18.) susține, în fața instanței competente, cererea de încredințare în vederea
adopției copilului de către familia identificată ca potențial adoptatoare;
19.) susține, în fața instanței competente, cererea de încuviințare a adopției
copilului de către familia căreia i-a fost încredințat în vederea adopției;
20.) monitorizează evoluția copiilor adoptați, precum și a relațiilor dintre
aceștia și părinții lor adoptivi timp de doi ani după încuviințarea adopției;
21.) sprijină părinții adoptivi ai copilului, la cererea acestora, în
îndeplinirea obligației de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta și gradul de
maturitate ale copilului o permit;

22.) intervine, la sesizare, alături de poliție și autoritățile locale în cazurile
de abuz/neglijare/exploatare și violență, evaluează situația de risc pentru părțile implicate și
propune soluții sau îndrumă părțile către servicii de specialitate;
23.) dezvoltă activități de informare și promovare a serviciilor oferite în
interesul superior al copiilor expuși la abuz, neglijare și exploatare, inclusiv violența în familie;
24.) monitorizează, statistic, cazurile de violență în familie, aflate în
evidența Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și a celor
comunicate de către Serviciile Publice de Asistență Socială;
25.) realizează la nivel județean, baza de date privind copiii aflați în
sistemul de protecție specială, copiii și familiile aflate în situație de risc și raportează trimestrial
aceste date Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție;
26.) asigură organizarea, administrarea și finanțarea serviciilor sociale
destinate prevenirii separării copilului de familie și a celor destinate copilului lipsit temporar sau
definitiv de părinții săi, în condițiile legii;
27.) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege;
g.) în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice:
1.) desfășoară activități de prevenire și combatere a violenței în familie,
precum și pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenței în familie și agresorilor
familiali;
2.) monitorizează măsurile necesare pentru realizarea activităților de
prevenire și combatere a violenței domestice, precum și pentru acordarea serviciilor destinate
victimelor violenței domestice și agresorilor familiali;
3.) dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații neguvernamentale și
cu alți reprezentanți ai societății civile în vederea acordării și diversificării serviciilor destinate
prevenirii și combaterii violenței domestice;
4.) fundamentează și propune Consiliului Județean Alba, înființarea,
finanțarea, respectiv cofinanțarea instituțiilor publice care oferă servicii destinate prevenirii și
combaterii violenței domestice;
5.) sprijină și dezvoltă un sistem de informare și de consultanță accesibil
persoanelor victime ale violenței domestice, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute
de actele normative în vigoare;
6.) monitorizează cazurile de violență domestică din județul Alba;
7.) identifică situații de risc pentru părțile implicate în situații de violență
domestică și îndrumă părțile către servicii de specialitate/mediere;
8.) realizează la nivelul județului Alba, baza de date privind cazurile de
violență domestică și raportează trimestrial aceste date către Agenția Națională pentru Egalitatea
de Șanse între Femei și Bărbați.
h.) în relația cu furnizorii de servicii sociale:
1.) asigură, la cerere, coordonarea metodologică a serviciilor sociale pentru copii
și adulți în vederea respectării standardelor minime obligatorii;
2.) desemnează managerii de caz pentru cazurile sociale înregistrate conform
standardelor minime de calitate în domeniul managementului de caz;
3.) asigură asistență de specialitate, la cerere și în limita resurselor disponibile, în
vederea obținerii acreditării serviciilor conform legii;
4.) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în acte normative sau stabilite prin
hotărâri ale Consiliului Județean Alba;
5.) monitorizează serviciile sociale acordate de către furnizorii privați aflați în
relații contractuale cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.
i.) alte atribuții
1.) coordonează metodologic și sprijină, la cerere, activitatea autorităților
administrației publice locale din județul Alba în domeniul asistenței sociale, protecției familiei și
a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, prevenirii
și combaterii violenței în familie;
2.) coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de
părinții săi, precum și cea de admitere a adultului în instituții sau servicii, desfășurate la nivelul
serviciilor publice de asistență socială;

3.) acordă, la cerere, asistența tehnică necesară pentru crearea și formarea
structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistență socială și
protecția copilului;
4.) colaborează cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în
domeniul asistenței sociale, protecției familiei și a drepturilor copilului, prevenirii și combaterii
violenței domestice sau cu operatori economici prin încheierea de convenții de colaborare cu
aceștia;
5.) dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizațiile neguvernamentale și cu
alți reprezentanți ai societății civile în vederea acordării și diversificării serviciilor sociale și a
serviciilor destinate protecției copiilor, persoanelor adulte cu handicap și a persoanelor vârstnice
în funcție de nevoile acestora;
6.) colaborează pe bază de protocoale sau convenții cu celelalte direcții generale
de asistență socială și protecția copilului, precum și cu alte instituții publice din unitatea
administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, conform legii;
7.) asigură, la cerere, consultanță de specialitate gratuită privind acordarea
serviciilor și măsurilor asistență socială și protecția copilului și a persoanelor adulte cu
dizabilități;
8.) colaborează cu alte instituții furnizoare de servicii sociale, medicale și/sau de
învățământ pentru a facilita accesul la serviciile de specialitate oferite de acestea;
9.) fundamentează și propune Consiliului Județean Alba, înființarea, finanțarea,
respectiv cofinanțarea serviciilor pentru protecția copilului, persoanei adulte cu sau fără
dizabilități și a persoanelor vârstnice;
10.) organizează și realizează activități specifice contractării serviciilor sociale
acordate de furnizori publici și privați conform prevederilor hotărârilor adoptate în acest sens de
Consiliul Județean Alba; Furnizorii privați și unitățile furnizoare de servicii sociale pentru care
se contractează servicii sunt enumerați în Anexa nr. 1 a prezentului regulament și va fi
actualizată ori de câte ori se impune. Categoriile de servicii sociale care urmează să se supună
contractării se vor aproba calitativ și cantitativ de către Consiliul Județean Alba;
11.) prezintă anual sau la solicitarea Consiliului Județean Alba rapoarte de
activitate;
12.) asigură acordarea și plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu
handicap;
13.) sprijină și dezvoltă un sistem de informare și de consultanță accesibil
persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, victimelor violenței
domestice și oricăror persoane aflate în nevoie, precum și familiilor acestora, în vederea
exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;
14.) acționează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecția
instituționalizată a copiilor și a persoanelor cu dizabilități;
15.) organizează activitatea de selectare și angajare a personalului din aparatul
propriu, a unităților furnizoare de servicii sociale și a serviciilor din structura sa, de evaluare
periodică și de formare continuă a acestuia;
16.) asigură serviciile administrative și de secretariat ale Comisiei pentru Protecția
Copilului Alba, respectiv ale Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba;
17.) realizează și actualizează periodic baza de date privind copiii aflați în
sistemul de protecție specială din județul Alba și raportează lunar date statistice referitoare la
copiii instituționalizați, în județul Alba, către Ministerul Muncii și Protecției Sociale;
18.) realizează și actualizează periodic, la nivelul județului Alba, baza de date
privind persoanele adulte cu handicap și raportează statistic aceste date Ministerului Muncii și
Protecției Sociale;
19.) acordă, la cerere, sprijin autorităților publice locale de la nivelul comunelor,
orașelor și municipiilor de pe raza teritorială a județului Alba, în scopul planificării, dezvoltării și
organizării serviciilor sociale de interes local;
20.) sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea
prevederilor Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu
modificările ulterioare;
21.) încheie convenții de colaborare cu alte instituții de drept public sau privat în
vederea dezvoltării unor structuri de economie socială în care să se desfășoare activități de
producție cu caracter educativ/terapeutic. Aceste structuri pot fi dezvoltate în cadrul unităților

furnizoare de servicii sociale pentru copii sau adulți cu sau fără handicap și vor avea ca
obiective: formarea deprinderilor de viață independentă, asigurarea incluziunii sociale și crearea
posibilităților de formare a personalității individuale pentru o mai ușoară integrare în viața socioeconomică;
22.) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în acte normative sau stabilite prin
hotărâri ale Consiliului Județean Alba.
Capitolul IV
Conducerea și structura organizatorică a
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
Secțiunea I
Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
Art. 12. (1) Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Alba se asigură de directorul general, cu sprijinul colegiului director, care are rol consultativ.
(2) Directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba este ajutat de directori generali adjuncți.
(3) Directorul general și directorii generali adjuncți au calitatea de funcționar
public.
Art. 13. (1) Funcțiile de director general și director general adjunct se ocupă în condițiile
legii.
(2) Candidații pentru ocuparea posturilor de director general sau, după caz,
director general adjunct trebuie să aibă o vechime în specialitate de cel puțin 3 ani și să fie
absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în unul dintre următoarele domenii,
după caz: asistență socială sau sociologie, psihologie sau științe ale educației, drept, științe
administrative, sănătate, economie sau management, finanțe, contabilitate.
(3) Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de director
general sau, după caz, director general adjunct și absolvenți cu diplomă de licență ai
învățământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute la alin. 2, cu
condiția să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice,
management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
(4) Concursul pentru ocuparea funcției publice de general sau, după caz, director
general adjunct se organizează de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, potrivit
dispozițiilor H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea
carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.
(5) Comisia de concurs se numește prin ordin al președintelui Agenției Naționale
a Funcționarilor Publici, fiind constituită din:
a.) secretarul general al județului Alba;
b.) un reprezentant al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba care
are calitatea de funcționar public;
c.) un reprezentant al Ministerului Muncii și Protecției Sociale sau, după caz, al
Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, al Autorității Naționale
pentru Persoanele cu Dizabilități, al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și
Bărbați;
d.) 2 reprezentanți ai Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.
Secțiunea II
Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
Art. 14. (1) Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba este compus din secretarul general al județului Alba, directorul general, directorii
generali adjuncți, personalul de conducere din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba, precum și precum și 3 șefi ai altor servicii publice de interes județean.
(2) Componența se aprobă și se modifică prin hotărâre adoptată de Consiliul
Județean Alba.

(3) Organizarea, funcționarea și atribuțiile Colegiul Director al Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba se stabilesc prin regulamentul de
organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.
(4) Președintele colegiului director este secretarul general al județului Alba.
(5) În situația în care președintele colegiului director nu își poate exercita
atribuțiile, acestea sunt exercitate de către directorul general al Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Alba sau, după caz, de către directorul general adjunct al Direcției
generale, numit prin dispoziție a directorului general.
Art. 15. (1) Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba se întrunește în ședință ordinară trimestrial, la convocarea directorului general,
precum și în ședință extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea directorului general, a
președintelui colegiului director sau a unuia dintre directorii generali adjuncți.
(2) La ședințele colegiului director pot participa, fără drept de vot, președintele
și vicepreședinții Consiliului Județean Alba, consilierii județeni în funcție, membrii Comisiei
pentru Protecția Copilului Alba, membrii Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu
Handicap Alba, precum și alte persoane invitate de președintele Colegiul Director al Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba sau de directorul general al Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.
(3) Ședințele colegiului director se desfășoară în prezența președintelui și a cel
puțin două treimi din numărul membrilor săi.
Art. 16. (1) Atribuțiile Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba sunt următoarele:
a.) analizează activitatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba;
b.) propune directorului general măsurile necesare pentru îmbunătățirea
activităților Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
c.) eliberează avizul consultativ pentru proiectul bugetului propriu al Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și contul de încheiere a exercițiului
bugetar;
d.) avizează proiectul strategiei și rapoartelor elaborate de directorul general al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba. Avizul este consultativ;
e.) eliberează avizul consultativ pentru propunerea de modificare a structurii
organizatorice și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, în vederea îmbunătățirii activității acesteia;
f.) propune Consiliului Județean Alba rectificarea bugetului Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, în vederea îmbunătățirii activității acesteia;
g.) propune Consiliului Județean Alba înstrăinarea mijloacelor fixe din
patrimoniul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, altele decât
bunurile imobile, prin licitație publică organizată în condițiile legii;
h.) propune Consiliului Județean Alba concesionarea sau închirierea de bunuri ori
servicii de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, în condițiile
legii;
i.) eliberează avizul consultativ pentru statul de funcții, cu încadrarea în resursele
financiare alocate de Consiliul Județean Alba, în condițiile legii.
(2) Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba îndeplinește și alte atribuții stabilite de lege sau prin hotărâre a Consiliului
Județean Alba.
Art. 17. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Colegiul Director al Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din
totalul membrilor săi.
Secțiunea III
Directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
Art. 18. (1) Directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba asigură conducerea generală și răspunde de buna funcționare a instituției, în
îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin.

(2) Directorul general reprezintă Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Alba în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și
juridice din țară și străinătate, precum și în justiție.
(3) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin directorul general al Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba emite dispoziții.
Art. 19. Numirea, eliberarea din funcție și sancționarea disciplinară a directorului general
al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba se fac cu respectarea
prevederilor legislației aplicabile funcției publice.
Art. 20. Directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții principale:
a.) exercită atribuțiile ce revin Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba în calitate de persoană juridică;
b.) exercită funcția de ordonator terțiar de credite;
c.) întocmește proiectul bugetului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba și contul de încheiere a exercițiului bugetar, pe care le supune avizării
Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și
aprobării Consiliului Județean Alba;
d.) coordonează procesul de elaborare și supune aprobării Consiliului Județean Alba
proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, precum și al planului anual de acțiune,
având avizul consultativ al Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba;
e.) coordonează elaborarea rapoartelor generale privind activitatea de asistență socială,
stadiul implementării strategiilor prevăzute la lit. d și propunerile de măsuri pentru îmbunătățirea
acestei activități, pe care le prezintă spre avizare Colegiului Director al Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și apoi Comisiei pentru Protecția Copilului Alba;
f.) elaborează statul de personal al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba;
g.) numește și eliberează din funcție personalul din cadrul Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Alba, potrivit legii;
h.) elaborează și propune spre aprobare Consiliului Județean Alba statul de funcții al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, având avizul Colegiului
Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
i.) controlează activitatea personalului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Alba și aplică sancțiuni disciplinare, în conformitate cu prevederile legale
în vigoare;
j.) este vicepreședintele comisiei pentru protecția copilului și reprezintă Direcția Generală
de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba în relațiile cu aceasta;
k.) asigură executarea hotărârilor Comisiei pentru Protecția Copilului Alba;
l.) încheie, în condițiile legii, contracte și convenții de parteneriat, contracte de finanțare,
contracte de subvenționare pentru înființarea, administrarea, finanțarea și cofinanțarea serviciilor
sociale specializate pentru copii/ copii și tineri/copii/tineri cu dizabilități/persoane adulte cu
dizabilități/persoane vârstnice;
m.) avizează programele cuprinzând obiectivele de evaluare/reevaluare a activității
compartimentelor și serviciilor Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Alba;
n.) întocmește fișa postului pentru directorii generali adjuncți și aprobă fișa postului
pentru restul personalului din structurile direct subordonate.
Art. 21. Directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a
Consiliului Județean Alba.
Art. 22. În absența directorului general atribuțiile acestuia se exercită de unul dintre
directorii generali adjuncți, desemnat prin dispoziție a directorului general.

Secțiunea IV
Structura organizatorică a Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
Art. 23. Structura organizatorică, numărul de personal și bugetul Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba se aprobă prin hotărâre a Consiliului Județean Alba,
astfel încât funcționarea acesteia să asigure îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii.
a.) Structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba este următoarea:
1.) Compartimentul Audit
2.) Biroul adopții și postadopții
3.) Serviciul juridic și contencios
3.1.) Compartimentul Secretariatul Comisiei pentru protecția copilului
Alba
4.) Serviciul resurse umane și gestiunea funcției publice
5.) Biroul sănătatea, securitatea muncii și PSI
6.) Serviciul monitorizare, analiză statistică, strategii, programe, proiecte și ONG
6.1.) Compartimentul coordonare autorități publice locale
6.2.) Compartimentul relații publice
7.) Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap
8.) Compartimentul - Secretariatul Comisiei de evaluare complexă a persoanelor
adulte cu handicap Alba
9.) Serviciul management de caz pentru persoanele adulte cu dizabilități și
monitorizare servicii sociale
9.1.) Compartimentul asistenți personali profesioniști
10.) Serviciul de evaluare complexă pentru copii
11.) Serviciul de intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație,
repatrieri, violența domestică și prevenirea marginalizării sociale
12.) Serviciul management de caz pentru copii și managementul calității
serviciilor de tip familial
12.1.) Compartimentul asistență maternală
13.) Serviciul management de caz pentru copii și managementul calității
serviciilor de tip rezidențial
14.) Biroul intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale
15.) Biroul evidență și plată beneficii de asistență socială
16.) Serviciul financiar – contabil
17.) Serviciul achiziții, patrimoniu, tehnic și administrativ
17.1.) Compartimentul achiziții și contractare servicii sociale
18.) Serviciul întreținere și deservire
b.) Unitățile componente de tip rezidențial / familial:
1.) Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Abrud
2.) Casa de tip familial nr. 2 Abrud
3.) Casa de tip familial nr. 3 Abrud
4.) Casa de tip familial nr. 15 Abrud
5.) Casa de tip familial nr. 6 Cîmpeni
6). Locuința protejată pentru persoane adulte cu dizabilităținr. 19 Abrud
7.) Locuința protejată pentru persoane adulte cu dizabilităținr. 15 Abrud
8.) Locuința protejată pentru persoane adulte cu dizabilităținr. 14 Abrud
9.) Locuința protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 8 Abrud
10.) Locuința protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 7 Abrud
11.) Locuința protejată pentru persoane adulte cu dizabilităținr. 6 Abrud
12.) Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Baia de
Arieș
13.) Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Arnsberg” Alba Iulia
14.) Centru maternal pentru 6 cupluri mamă-copil „Speranța” Alba Iulia
15.) Centrul de primire în regim de urgență „Pinocchio”Alba Iulia
16.) Casa de tip familial nr. 9 Alba Iulia
17.) Locuința protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 16 Alba Iulia

18.) Locuința protejată pentru persoanele victime ale violenței domestice Alba
Iulia
19.) Casa de tip familial „Speranța Copiilor” Cugir
20.) Centrul de plasament Blaj
21.) Casa de tip familial în comunitate Blaj
22.) Centrul de plasament de tip familial Mănărade
23.) Casa de tip familial nr. 4 Blaj
24.) Casa de tip familial pentru copii cu dizabilități Sîncrai
25.) Casa de tip familial pentru copii cu dizabilități nr. 1 Aiud
26.) Casa de tip familial nr. 5 Aiud
27.) Locuința protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 17 Sâncrai
28.) Locuința protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 18 Sâncrai
29.) Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu
dizabilități Galda de Jos
30.) Locuința protejată pentru persoane adulte cu dizabilităținr. 10 Cricău
31.) Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Gârbova
32.) Locuința protejată pentru persoane adulte cu dizabilităținr. 13 Gârbova
33.) Locuința protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 3 Gârbova
Secțiunea V
Directorii generali adjuncți ai Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
Art. 24. Directorul general adjunct care coordonează activitatea de protecție a
drepturilor copilului îndeplinește următoarele atribuții:
a.) organizează, coordonează și răspunde de activitatea:
 Serviciului de evaluare complexă pentru copii
 Serviciului de intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație,
repatrieri, violența domestică și prevenirea marginalizării sociale
 Serviciului management de caz pentru copii și managementul calității
serviciilor de tip familial
 Compartimentului Asistență maternală
 Serviciului management de caz pentru copii și managementul calității
serviciilor de tip rezidențial
 Biroului intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale
 Centrului de primire în regim de urgență „Pinocchio” Alba Iulia
 Casei de tip familial nr. 2 Abrud
 Casei de tip familial nr. 3 Abrud
 Casei de tip familial nr. 6 Cîmpeni
 Centrului Maternal pentru 6 cupluri mamă-copil „Speranța” Alba Iulia
 Casei de tip familial nr. 9 Alba Iulia
 Centrului de zi pentru copii cu dizabilități „Arnsberg” Alba Iulia
 Casa de tip familial „Speranța Copiilor” Cugir
 Centrului de plasament Blaj,
 Casei de tip familial în comunitate Blaj
 Centrului de plasament de tip familial Mănărade
 Casei de tip familial nr. 4 Blaj
 Casei de tip familial pentru copii cu dizabilități nr. 1 Aiud
 Casei de tip familial pentru copii cu dizabilități Sâncrai
 Casei de tip familial nr. 5 Aiud
b.) propune directorului general programe și proiecte privind eficientizarea serviciilor
oferite beneficiarilor, în conformitate cu obiectivele strategiei naționale și județene în domeniul
protecției drepturilor copilului;
c.) stabilește și urmărește măsurile privind aplicarea standardelor de calitate pentru
serviciile sociale destinate protecției copilului aflat în dificultate în unitățile proprii și la
furnizorii privați cu care direcția are contracte de furnizare de servicii sociale;
d.) verifică și avizează rapoartele întocmite de managerii de caz;
e.) verifică și avizează transmiterea dosarelor la schimbarea managerilor de caz;

f.) întocmește planul de reevaluare a dosarelor copiilor cu măsuri de protecție specială;
g.) organizează activitatea Comisiei interne de reevaluare a cazurilor pentru care este
dispusă o măsură de protecție specială. Comisia internă va reevalua cazurile alternativ cu
Comisia pentru Protecție a Copilului o dată la trei luni;
h.) coordonează și avizează actualizarea anuală a procedurilor de lucru pentru
compartimentele din subordine;
i.) elaborează componentele de strategie specifică activității structurilor pe care le
coordonează;
j.) elaborează strategii de acțiune în domeniu și răspunde de acestea, prin cunoașterea
realității concrete, precum și a unor indicatori sociali cantitativi privind asistența socială în
domeniu protecției copilului;
k.) urmărește implementarea de măsuri și metode moderne de conducere și de organizare
a muncii, în vederea creșterii calității activității;
l.) urmărește punerea în aplicare a hotărârilor eliberate de Comisia pentru Protecția
Copilului Alba și a sentințelor civile eliberate de Tribunalul Alba privind instituirea măsurilor de
protecție specială;
m.) propune desemnarea managerilor de caz pentru toți copiii pentru care Comisia pentru
Protecția Copilului Alba sau Tribunalul a instituit o măsură de protecție specială și pentru toți
copiii pentru care Comisia pentru Protecția Copilului Alba a stabilit încadrarea acestora într-un
grad de handicap;
n.) desemnează managerii de caz care să coordoneze metodologic activitatea
responsabililor de caz prevenire de la nivelul fiecărui Serviciu Public de Asistență
Socială/primărie din județul Alba;
o.) elaborează, împreună cu Serviciul resurse umane și gestiunea funcției publice, fișa
postului pentru șefii de servicii și birouri, respectiv coordonatorii de compartimente, din cadrul
structurilor coordonate și avizează fișele posturilor pentru tot personalul de execuție din cadrul
serviciilor pe care le are în subordine;
p.) coordonează activitatea de evaluare pentru structurile din subordine și propune măsuri
pentru îmbunătățirea activității;
q.) propune programe de formare profesională pentru categoriile de personal din
structurile pe care le coordonează;
r.) pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice colaborează cu toate structurile specializate
din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
s.) coordonează modul de elaborarea capitolelor care privesc descrierea serviciilor sociale
destinate copilului și familiei și modalitățile de monitorizare a acestora din caietele de sarcini
pentru contractarea serviciilor sociale;
ș.) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin fișa postului de către directorul general.
Art. 25. Directorul general adjunct care coordonează activitatea de protecție a drepturilor
copilului se subordonează directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba.
Art. 26. Directorul general adjunct care coordonează activitățile în domeniul
protecției persoanei adulte îndeplinește următoarele atribuții:
a.) organizează, coordonează și răspunde de activitatea:
 Serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap
 Compartimentului asistenți personali profesioniști
 Compartimentului Secretariatul comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu
handicap
 Serviciului management de caz pentru persoanele adulte cu dizabilități și
monitorizare servicii sociale
 Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Baia de
Arieș
 Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Abrud
 Locuinței protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 19 Abrud
 Locuinței protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 15 Abrud
 Locuinței protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 14 Abrud
 Locuinței protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 8 Abrud
 Locuinței protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 7 Abrud
 Locuinței protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 6 Abrud

 Locuinței protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 16 Alba Iulia
 Locuinței protejată pentru persoanele victime ale violenței domestice Alba Iulia
 Locuinței protejate pentru persoane cu handicap nr. 17 Sâncrai
 Locuinței protejate pentru persoane cu handicap nr. 18 Sâncrai
 Centrului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu
dizabilități Galda de Jos
 Locuinței protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 10 Cricău
 Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Gârbova
 Locuinței protejată pentru persoane adulte cu dizabilităținr. 13 Gârbova
 Locuința protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 3 Gârbova
b.) elaborează strategii de acțiune în domeniu și răspunde de acestea, prin cunoașterea
realității concrete, precum și a unor indicatori sociali cantitativi privind asistența socială;
c.) elaborează strategii de acțiune în domeniu și răspunde de acestea, prin cunoașterea
realității concrete, precum și a unor indicatori sociali cantitativi privind asistența socială;
d.) stabilește și urmărește măsurile privind aplicarea standardelor de calitate pentru
serviciile sociale destinate protecției adulților aflați în dificultate în unitățile proprii și la
furnizorii privați cu care direcția are contracte de furnizare de servicii sociale;
e.) urmărește implementarea de măsuri și metode moderne de conducere și de organizare
a muncii, în vederea creșterii calității activității;
f.) analizează și prezintă periodic un raport privind activitatea serviciilor din subordine și
ia măsuri operative pentru îmbunătățirea acesteia;
g.) asigură respectarea prevederilor legale cu privire la activitatea organismelor private
autorizate în domeniul protecției persoanei adulte;
h.) coordonează acțiunile autorităților administrației publice locale din județ în domeniul
protecției persoanei adulte și sprijină activitatea de punere în aplicarea a Strategiei
Guvernamentale și Județene în acest domeniu;
i.) asigură executarea hotărârilor eliberate de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte
cu Handicap Alba;
j.) elaborează, împreună cu Serviciul resurse umane fișa postului pentru șefii de servicii și
birouri, respectiv coordonatorii de compartimente, din cadrul structurilor coordonate și avizează
fișa postului pentru personalul de execuție din structurile pe care le are în coordonare;
k.) elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea de protecție a persoanei
adulte;
l.) răspunde de implementarea strategiilor în domeniul reformei protecției persoanei
adulte;
m.) propune măsuri pentru îmbunătățirea activității de sprijin și asistență pentru situațiile
ce pun în pericol securitatea persoanei adulte pe care le prezintă spre aprobare Colegiului
Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
n.) coordonează elaborarea capitolelor care privesc descrierea serviciilor sociale destinate
adulților și modalitățile de monitorizare a acestora din caietele de sarcini pentru contractarea
serviciilor sociale;
o.) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin fișa postului de către directorul general.
Art. 27. Directorul general adjunct în domeniul managementului resurselor umane
și administrație publică, îndeplinește următoarele atribuții:
a.) organizează, coordonează și răspunde de activitatea:
 Serviciului juridic și contencios
 Serviciului resurse umane și gestiunea funcției publice
 Serviciului monitorizare, analiză statistică, strategii, programe, proiecte și ONG
 Biroului sănătatea, securitatea muncii și PSI
b.) asigură managementul resurselor umane la nivelul întregii direcții, în limita fondurilor
aprobate în buget cu această destinație;
c.) coordonează activitatea de elaborare proiecte/programe pentru serviciile sociale din
județ în conformitate cu obiectivele strategiei județene în domeniul asistenței sociale;
d.) asigură corelarea strategiei județene în domeniul asistenței sociale cu resursele umane
și financiare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
e.) propune actualizarea strategiei județene în domeniul asistenței sociale în funcție de
evoluția indicatorilor socio-economici ai județului Alba;

f.) organizează și urmărește activitatea de elaborare a fișei postului pentru toți angajații
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba împreună cu ceilalți directori;
g.) organizează activitatea de elaborare a instrumentelor de evaluare profesională a
personalului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba în funcție de
specificul profesiilor și a atribuțiilor din fișa postului;
h.) coordonează activitatea de monitorizarea a serviciilor sociale contractate de Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba cu furnizori privați de servicii sociale;
i.) coordonează activitățile metodologice desfășurate de către Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba cu Serviciile Publice de Asistență Socială din județ
și cu Consiliile comunitare consultative din cadrul acestora;
j.) coordonează activitățile de completare a bazei de date în cadrul serviciilor de
monitorizare a serviciilor sociale;
k.) organizează activitatea de evaluare a performanțelor individuale ale personalului
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
l.) propune organizarea de programe de formare profesională pentru toate categoriile de
personal din structurile Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
m.) pentru îndeplinirea atribuțiilor colaborează cu toate structurile specializate din cadrul
direcției;
n.) coordonează asistența juridică acordată serviciilor din cadrul Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
o.) participă în echipa de negociere a contractului colectiv de muncă;
p.) coordonează elaborarea capitolelor care privesc structura orientativă și atribuțiile
personalului care lucrează în serviciile sociale și modalitățile de monitorizare a acestora din
caietele de sarcini pentru contractarea serviciilor sociale;
q.) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin fișa postului de către directorul general.
Art. 28. Directorul general adjunct (economic) îndeplinește următoarele atribuții:
a.) organizează, coordonează și răspunde de activitatea:
 Serviciului financiar contabil
 Serviciului achiziții, patrimoniu, tehnic și administrativ
 Serviciului întreținere și deservire
 Biroului evidență și plată beneficii de asistență socială
b.) elaborează, împreună cu directorii generali adjuncți, studii de specialitate pentru
eficientizarea costurilor Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
referitoare la unitățile funcționale ale acesteia;
c.) analizează împreună cu directorii generali adjuncți costurile proiectelor de dezvoltare
instituționale pe noi servicii și structuri;
d.) întocmește proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
e.) răspunde de angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor
bugetare repartizate și aprobate potrivit legii;
f.) răspunde de organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termenele
stabilite de lege a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului și execuției bugetare;
g.) răspunde de angajarea și utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni
financiare;
h.) întocmește și transmite dări de seamă contabile privind situația bugetului Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
i.) elaborează, împreună cu Serviciul resurse umane și gestiunea funcției publice fișa
postului pentru șefii de servicii, respectiv coordonatorii de compartimente, din cadrul structurilor
coordonate;
j.) urmărește modul de administrare a patrimoniului Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Alba;
k.) urmărește respectarea atribuțiilor ce revin salariaților din structurile subordonate și
propune sancțiuni disciplinare pentru aceștia;
l.) propune și inițiază programe de formare profesională pentru categoriile de personal din
structurile subordonate;
m.) exercită controlul financiar preventiv în cadrul instituției;
n.) pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice colaborează cu toate structurile specializate
din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;

o.) participă în echipa de negociere a contractului colectiv de muncă;
p.) întocmește și asigură implementarea în cadrul compartimentului a Procedurilor
operaționale în conformitate cu Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
q.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea
sistemului de Control intern managerial în cadrul compartimentului;
r.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul compartimentului în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
s.) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin fișa postului de către directorul general.
Capitolul V
Atribuțiile componentelor funcționale din structura Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
Art. 29. Compartiment Audit, îndeplinește următoarele atribuții specifice:
a.) elaborează normele metodologice specifice Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba și le supune spre avizare Consiliului Județean Alba;
b.) elaborează proiectul planului anual de audit public intern și-l supune spre aprobare
directorului general;
c.) efectuează activități de audit public intern în baza planului anual de audit pentru a
evalua dacă sistemele de management financiar și control ale Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Alba sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate,
regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;
d.) informează UCAAPI despre recomandările neînsușite de către directorul general al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba auditate, precum și despre
consecințele acestora;
e.) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din
activitățile sale de audit;
f.) în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat
directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și
structurii de control intern abilitate;
g.) examinează legalitatea, regularitatea și conformitatea operațiunilor, identificarea
erorilor, risipei, gestiunii defectuoase și fraudelor și, pe aceste baze;
h.) evaluează economicitatea, eficacitatea și eficiența cu care sistemele de conducere și
de execuție existente în cadrul direcției ori la nivelul unui program/proiect finanțat din fonduri
publice utilizează resurse financiare, umane și materiale pentru îndeplinirea obiectivelor și
obținerea rezultatelor stabilite;
i.) identifică slăbiciunile sistemelor de conducere și de control, precum și a riscurilor
asociate unor astfel de sisteme, unor programe/proiecte sau unor operațiuni și propune măsuri
pentru corectarea acestora și pentru diminuarea riscurilor, după caz;
j.) efectuează misiuni de audit intern pentru a evalua dacă sistemele de management
financiar și control sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate,
economicitate, eficiență și eficacitate;
k.) efectuează misiuni de audit intern asupra tuturor activităților desfășurate în entitatea
publică cu privire la formarea și utilizarea fondurilor publice, precum și la administrarea
patrimoniului;
l.) efectuează misiuni de audit intern asupra tuturor sistemelor de control din cadrul
unității în scopul de a evalua eficacitatea și performanța structurilor funcționale în
implementarea politicilor, programelor și acțiunilor în vederea îmbunătățirii continue a acestora;
m.) desfășoară activitatea pe bază de ordin de serviciu scris, aprobat de către directorul
general și în care se prevede în mod explicit scopul, obiectivele și durata auditului;
n.) are acces la toate datele și informațiile pe care le consideră relevante pentru scopul și
obiectivele precizate în ordinul de serviciu, iar personalul de conducere și de execuție implicat în
activitatea auditată au obligația să ofere documentele solicitate și tot sprijinul necesar
desfășurării în bune condiții a auditului intern;
o.) examinează procedurile de control intern în acord cu obiectivele misiunii, în vederea
identificării tuturor deficiențelor semnificative ale acestora;

p.) întocmește și asigură implementarea în cadrul compartimentului a Procedurilor
operaționale în conformitate cu Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
q.) asigură implementarea și respectarea Regulamentului UE/679/2016 și a legislației
interne în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date.
r.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea
sistemului de Control intern managerial în cadrul compartimentului;
s.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul compartimentului în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
ş.) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin dispoziția directorului
general.
Art. 30. Compartimentul audit se subordonează directorului general și colaborează cu
serviciile funcționale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Alba.
Art. 31. Biroul adopții și post adopții îndeplinește următoarele atribuții specifice:
a.) face propuneri vizând strategia județeană în domeniul adopției, referitoare la
obiectivele generale și operaționale anuale;
b.) desfășoară activități de informare și promovare a adopției naționale;
c.) asigură luarea în evidență a copiilor al căror plan individualizat de protecție stabilește
ca finalitate adopția internă;
d.) asigură sprijinul necesar și informarea copiilor aflați în evidența sa, opinia lor fiind
consemnată și luată în considerare în raport cu vârsta și capacitatea lor de înțelegere;
e.) asigură selecția celei mai potrivite persoane-familii care urmează să parcurgă etapa
potrivirii practice;
f.) oferă persoanei/familiei care își exprimă intenția de a adopta informații complete
despre procedura de atestare, pregătire și despre serviciile de sprijin existente;
g.) oferă persoanei/ familiei care își exprimă intenția de a adopta posibilitatea de a întâlni
persoane/ familii care au adoptat, prin organizări de întâlniri cu grupuri suport;
h.) asigură evaluarea familiei/ persoanei care dorește să adopte, ținând cont de interesul
superior al copilului;
i.) oferă informații și asigură sprijinul necesar pentru părinții copiilor pentru care soluția
planului individualizat de protecție este adopția, precum și pentru familia extinsă;
j.) asigură informarea părinților copilului sau, după caz, al reprezentantului legal al cărui
consimțământ la adopție este cerut de lege asupra consecințelor și efectelor adopției, în special
asupra încetării legăturii de rudenie cu copilul;
k.) asigură la cerere consilierea și informarea persoanei /familiei potențial adoptatoare cu
privire la etapele adopției și ceea ce implică adopția, organizând programe de pregătire pentru
aceștia;
l.) asigură, la cerere, servicii de sprijin, consiliere și informare familiilor adoptatoare,
copiilor adoptați și familiilor biologice;
m.) asigură, în condițiile legii, urmărirea și monitorizarea evoluției copilului și a relațiilor
dintre acesta și părinții săi adoptivi pe întreaga perioadă prevăzută de lege, întocmind atât
rapoarte bilunare în urma încredințării în vederea adopției cât și rapoarte trimestriale post
adopție;
n.) asigură închiderea cazurilor la sfârșitul perioadei prevăzute de lege;
o.) ține evidența serviciilor de care beneficiază copilul și/ sau familia adoptatoare;
p.) fundamentează proiectele de dispoziții ale directorului general precum și proiectele
hotărârilor pe care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba le supune
spre aprobare Consiliului Județean Alba, în domeniul său de activitate;
q.) întocmește proiectele de dispoziții ale directorului general și proiectele de hotărâri
promovate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba în domeniul
adopției;
r.) întocmește și asigură implementarea în cadrul compartimentului a Procedurilor
operaționale în conformitate cu Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

s.) asigură implementarea și respectarea Regulamentului UE/679/2016 și a legislației
interne în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date.
ș.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea
sistemului de Control intern managerial în cadrul compartimentului;
t.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul compartimentului în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
Art. 32. Biroul adopții și post adopții funcționează în subordinea directă a directorului
general și colaborează cu serviciile funcționale din cadrul Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Alba.
Art. 33. Serviciul juridic și contencios, îndeplinește următoarele atribuții specifice:
a.) asigură reprezentarea și susținerea intereselor Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Alba în fața instanțelor judecătorești sau în fața notarilor publici, la alte
organe cu activitate jurisdicțională, autorități, instituții publice și alte persoane juridice de drept
public sau privat, în baza delegației dată de către conducerea instituției;
b.) promovează acțiuni în justiție, întocmește cereri sau sesizări adresate altor organe cu
activitate jurisdicțională, fixează pretenții, renunță la pretenții, exercită căi de atac în baza
delegației date în aceste scopuri de către directorul general;
c.) îndeplinește orice alte activități necesare apărării intereselor legale ale Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
d.) verifică și avizează, din punct de vedere juridic, actele întocmite de către
componentele funcționale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba;
e.) efectuează în mod permanent activitatea de documentare juridică, prin studiul actelor
normative nou apărute, publicate în Monitorul Oficial, a doctrinei juridice și a jurisprudenței
Curții Constituționale și instanțelor judecătorești, în vederea fundamentării lucrărilor cu caracter
juridic;
f.) colaborează cu personalul celorlalte structuri ale Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Alba în vederea efectuării unor lucrări de competența acestora sau
în vederea obținerii de date ori informații din activitatea lor, necesare întocmirii lucrărilor
juridice;
g.) acordă consultanță juridică cu privire la organizarea și desfășurarea procedurilor de
achiziții publice de bunuri, servicii și lucrări;
h.) participă, împreună cu personalul desemnat din cadrul structurilor Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, la ședințele de mediere privind soluționarea pe
cale amiabilă, extra procesuală a unor neînțelegeri apărute în cadrul raporturilor Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba cu terțe peroane fizice sau juridice;
i.) sesizează instanța judecătorească pentru decăderea din exercițiul drepturilor părintești
a părinților care în mod abuziv le exercită asupra copiilor;
j.) asigură părinților decăzuți din drepturile părintești precum și celor care le-a fost limitat
exercițiul anumitor drepturi, asistență specializată pentru creșterea capacității acestora de a se
ocupa de copii în vederea redobândirii exercițiului drepturilor părintești;
k.) sesizează instanța judecătorească privind instituirea măsurilor de protecție specială,
inclusiv tutela pentru copiii aflați în evidența Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba;
l.) reprezintă și susține interesele copilului care solicită statutul de refugiat și care este
neînsoțit de către părinți sau alt reprezentant legal, pe parcursul procedurii de acordare a
statutului de refugiat;
m.) avizează contractele civile și comerciale care vizează activitatea Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
n.) întocmește și asigură implementarea în cadrul compartimentului a Procedurilor
operaționale în conformitate cu Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
o.) asigură implementarea și respectarea Regulamentului UE/679/2016 și a legislației
interne în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date.
p.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea
sistemului de Control intern managerial în cadrul compartimentului;

q.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul compartimentului în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
r.) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de către directorul
general.
Art. 34. Compartimentul Secretariatul Comisiei pentru protecția copilului face parte
din structura Serviciului juridic și contencios și îndeplinește următoarele atribuții specifice:
a.) înregistrează cererile de audiere adresate Comisiei pentru protecția copilului de către
copii și aduce la cunoștința acestora procedurile și modul de soluționare a cererii;
b.) asigură întocmirea, în baza propunerilor asistenților sociali și a altor persoane
îndreptățite, a ordinii de zi a ședințelor și o comunica membrilor Comisiei pentru Protecția
Copilului;
c.) asigură convocarea persoanelor chemate în fața comisiei, cu respectarea regulilor
procedurale;
d.) asigură consemnarea în procesul-verbal al ședinței a audierilor și dezbaterilor ce au
loc în comisie, pe care le înregistrează în registrul special de procese verbale ale căror pagini
sunt numerotate și poartă ștampila comisiei, precum și semnătura secretarului comisiei;
e.) asigură redactarea hotărârilor comisiei, precum și comunicarea acestora, în
conformitate cu regulile procedurale;
f.) înregistrează dosarul fiecărui caz supus dezbaterii în ședințele comisiei și transmiterea
acestuia către compartimentul competent al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba;
g.) primește și înregistrează în registrul general de intrare-ieșire al comisiei
corespondența acesteia cu celelalte comisii din țara, cu autorități și instituții centrale sau locale,
cu familiile, persoanele sau organismele private autorizate sau orice alta corespondentă, în
ordinea primirii acesteia;
h.) păstrează corespondența comisiei în dosare constituite potrivit Nomenclatorului
actelor Comisiei pentru protecția copilului;
i.) urmărește constituirea și reactualizarea periodică a dosarului cu acte normative
aplicabile în domeniul protecției copilului;
j.) întocmește situațiile statistice și rapoarte cu privire la activitatea comisiei;
k.) întocmește și asigură implementarea în cadrul compartimentului a Procedurilor
operaționale în conformitate cu Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
l.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea
sistemului de Control intern managerial în cadrul compartimentului;
m.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul compartimentului în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
n.) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de către directorul
general.
Art. 35. Serviciul juridic și contencios se subordonează directorului general adjunct în
domeniul managementului resurselor umane și administrație publică și colaborează cu serviciile
funcționale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.
Art. 36. Serviciul resurse umane și gestiunea funcției publice îndeplinește următoarele
atribuții specifice:
a.) pregătește documentația necesară în vederea supunerii dezbaterii și aprobării de către
Consiliul Județean Alba a propunerilor de modificare a organigramei, statului de funcții și a
Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba;
b.) elaborează și gestionează documentația aferentă întocmirii, modificării, suspendării
sau încetării contractelor individuale de muncă/rapoartelor de serviciu ale angajaților, în
conformitate cu legislația în vigoare;
c.) întocmește dispoziții de numire, promovare, salarizare, detașare, delegare, transfer, de
sancționare și orice alte dispoziții referitoare la modificarea contractului individual de
muncă/raport de serviciu, cu respectarea prevederilor legale;
d.) elaborează documentația necesară în vederea emiterii dispozițiilor privind stabilirea
salariului de bază și a altor drepturi de natură salarială pentru personalul din cadrul Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;

e.) asigură completarea și transmiterea către Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a
Registrului General de Evidență a salariaților, atât pentru personalul nou angajat cât și
modificările intervenite în activitatea celui existent;
f.) transmite în format electronic Formularul 153 către Agenția Națională de Administrare
Fiscală în perioada 1 - 30 octombrie a fiecărui an, declarație care conține informații privind
veniturile salariale din luna anterioară transmiterii, respectiv luna septembrie a fiecărui an;
g.) gestionează Portalul de Management al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici
privind evidența funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba;
h.) transmite în Portalul de Management al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici
orice modificare intervenită în legătură cu raportul de serviciu al funcționarilor publici;
i.) ține evidența structurii organizatorice a instituției, evidența personalului ocupat
precum și a posturilor vacante prin întocmirea statelor de personal, pe baza statului de funcții și a
organigramei aprobate de către consiliul județean; actualizează permanent statul de personal;
j.) gestionează dosarelor funcționarilor publici/personalului contractual, respectând
prevederile legislative în vigoare; păstrează în condiții de siguranță dosarele salariaților;
k.) întocmește statele de plată pentru personalul instituției precum și alte documente
privind plata diferitelor drepturi bănești, inclusiv cele stabilite prin hotărâri judecătorești
definitive;
l.) întocmește și transmite situațiile statistice cu privire la posturile vacante, posturile
ocupate, ancheta locurilor de muncă vacante LV– trimestrial, ancheta câștigurilor salariale S1–
lunar, raportarea activității de protecția copilului în ceea ce privește personalul I3 – trimestrial,
raportare costul forței de muncă S3 – anual, raportarea activității unităților sanitare SAN – anual,
chestionar colectare date privind serviciile acordate persoanelor adulte cu dizabilități în ceea ce
privește personalul IPP – trimestrial și alte situații statistice;
m.) asigură normarea resurselor umane prin stabilirea volumului de muncă necesar
îndeplinirii obiectivelor Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
n.) planifică necesarul de resurse umane în concordanță cu standardele specifice minime
de calitate pentru serviciile sociale, prin estimarea necesarului de angajați, ca număr și
specializare;
o.) asigură necesarul de personal prin procesele de recrutare, parcurgând etapele
procesului de selecție în conformitate cu legislația în vigoare;
p.) verifică și avizează pontajele lunare întocmite de către șefii serviciilor/birourilor/
compartimentelor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba,
astfel încât acestea să respecte prevederile legislației muncii;
q.) elaborează Regulamentul intern al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba împreună cu Serviciul juridic și contencios, îl supune aprobării directorului
general și asigură diseminarea conținutului acestuia în rândul salariaților;
r.) elaborează în colaborare cu șefii de compartimente proiectul Regulamentului de
organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
s.) consiliază salariații pentru întocmirea dosarelor în vederea obținerii pensiei pentru
limita de vârstă, pensiei pentru limita de vârstă cu reducerea vârstei standard, pensiei anticipate,
pensiei anticipate parțial și pensiei de invaliditate;
ş.) colaborează cu Biroul securitatea, sănătatea muncii și PSI în vederea asigurării
examenului medical la angajarea în muncă, examenului medical de adaptare, controlului medical
periodic și examenului medical la reluarea activității;
t.) asigură asistență personalului de conducere din cadrul Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Alba în vederea elaborării fișei postului pentru personalul din
subordine;
ţ.) ține evidența concediilor de odihnă, a altor tipuri de concedii acordate salariaților și a
sancțiunilor disciplinare aplicate acestora;
u.) eliberează adeverințe privind certificarea veniturilor bănești și a altor drepturi de
personal la solicitarea celor interesați;
v.) eliberează la solicitarea funcționarului public documente care să ateste activitatea
desfășurată de acesta iar, în caz de transfer sau încetarea raportului de serviciu, înmânează
funcționarului public dosarul profesional în original;
w.) verifică prezența la serviciu a personalului pe baza condicii de prezență și avizează
lunar foaia colectivă de prezență (pontajul) pentru salariații instituției;

x.) asigură evaluarea performanțelor profesionale individuale ale angajaților;
y.) evaluează nevoia de formare pentru angajații Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Alba împreună cu șefii compartimentelor funcționale din cadrul instituției;
z.) identifică programe de pregătire profesională pentru toate categoriile de personal care
să asigure formarea inițială sau continuă, organizată în colaborare cu furnizori de formare
profesională autorizați, perfecționare și specializare profesională la solicitarea salariaților sau la
propunerea conducerii instituției;
aa.) colaborează cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici în vederea punerii în
aplicare a prevederilor legale privind angajații funcționari publici;
bb.) înștiințează Agenția Națională a Funcționarilor Publici pentru organizarea
concursurilor și dă publicității posturile vacante;
cc.) asigură secretariatul comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a
contestațiilor, prin întocmirea, redactarea și semnarea, alături de comisia de concurs, respectiv de
comisia de soluționare a contestațiilor, a întregii documentații privind activitatea specifică
acesteia;
dd.) întocmește dispoziția de numire a membrilor Comisiilor de Disciplină cât și a
Comisiei paritare și colaborează cu aceste comisii în soluționarea cazurilor, punând la dispoziția
președinților acestora toate documentele solicitate;
ee.) oferă consiliere etică și monitorizează respectarea normelor Codului de conduită și a
Codului etic din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
ff.) asigură prin intermediul consilierului etic comunicarea trimestrială în format
electronic către Agenția Națională a Funcționarilor Publici a raportului privind respectarea
normelor de conduită de către funcționarii publici și semestrial raportul privind implementarea
procedurilor disciplinare în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Alba;
gg.) comunică șefilor compartimentelor criteriile de performanță stabilite de Agenția
Națională a Funcționarilor Publici pe baza cărora se va face evaluarea performanțelor
profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru anul următor;
hh.) gestionează declarațiile de avere și declarațiile de interese ale persoanelor cu funcții
de conducere, precum și ale funcționarilor publici din cadrul instituției și le înregistrează în
Registrul declarațiilor de avere și în Registrul declarațiilor de interese;
ii.) asigură publicarea și menținerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese pe
pagina de internet a instituției;
jj.) trimite Agenției Naționale pentru Integritate, în termenul prevăzut de legislația
incidentă în vigoare, copii certificate ale declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese;
kk.) organizează și asigură procedurile legate de depunerea jurământului de către
funcționarii publici, conform legislației în vigoare;
ll.) organizează procesul de recrutare și selecție a voluntarilor (persoane fizice) și creează
și gestionează o arhivă activă cu dosarele voluntarilor;
mm.) eliberează adeverințe care să ateste calitatea de voluntar și perioada de voluntariat
și adeverințe care să ateste efectuarea stagiului de practică în cadrul instituției;
nn.) colaborează cu instituțiile de învățământ în vederea încheierii de convenții/contracte
de colaborare pentru efectuarea stagiului de practică în cadrul instituției;
oo.) întocmește dispoziția privind desemnarea managerului de caz pentru copilul cu sau
fără dizabilități, în vederea încadrării în grad de handicap sau a abilitării/reabilitării copilului cu
dizabilităţi și a asigurării coordonării activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială
desfăşurate în interesul superior al copilului;
pp.) întocmește dispozițiile privind delegarea managerului de caz de către reprezentantul
legal al copilului pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu
dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe
educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau
cerinţe educaţionale speciale;
qq.) întocmește dispoziția privind desemnarea managerului de caz pentru a asigura
coordonarea și monitorizarea activităților/serviciilor din planul personalizat de intervenție al
persoanei cu handicap;
rr.) înregistrează electronic și scriptic (în registre speciale) toate dispozițiile managerilor
de caz atât pentru copii, cât și pentru persoanele adulte cu dizabilități;

ss.) întocmește dispozițiile
privind desemnarea asistentului social care asigură
coordonarea activităţii asistenţilor maternali profesionişti și dispozițiile privind desemnarea
Echipei multidisciplinare de evaluare a beneficiarilor;
şş.) întocmește și asigură implementarea în cadrul serviciului a Procedurilor operaționale
în conformitate cu Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea
Codului controlului intern managerial al entităților publice;
tt.) asigură implementarea și respectarea Regulamentului UE/679/2016 și a legislației
interne în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date;
ţţ.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea
sistemului de Control intern managerial în cadrul serviciului;
uu.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul serviciului în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
vv.) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de către directorul
general.
Art. 37. Serviciul resurse umane și gestiunea funcției publice se subordonează
directorului general adjunct în domeniul managementului resurselor umane și administrație
publică și colaborează cu serviciile/birourile/compartimentele funcționale din cadrul Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.
Art. 38. Biroul sănătatea, securitatea muncii și PSI, îndeplinește următoarele atribuții
specifice:
a.) răspunde de activitățile de protecție a muncii, de prevenire și stingere a incendiilor la
nivelul structurilor Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
b.) efectuează demersurile necesare obținerii autorizațiilor sanitare, autorizațiilor sanitarveterinare, autorizațiilor pentru protecția muncii, autorizațiilor de mediu, avizelor/autorizațiilor
PSI și a altor autorizații prevăzute de lege pentru imobilele aparținătoare Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și ține evidența acestora;
c.) elaborează și actualizează planul de prevenire și protecție a sănătății în muncă;
d.) elaborează instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de
securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților, precum și ale
locurilor de muncă/posturilor de lucru;
e.) întocmește materiale scrise privind instruirea introductiv generală și la locul de
muncă;
f.) întocmește registrul privind accidentele de muncă;
g.) efectuează testarea personalului pe linie de securitate și sănătate în muncă, conform
legislației în vigoare;
h.) întocmește și supune spre aprobare lista privind acordarea echipamentului individual
de protecție, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1048/2006 privind cerințele minime de
securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de
protecție la locul de muncă și a Normativului Intern de acordare a EIP pentru lucrătorii din
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
i.) întocmește fișa postului cu atribuțiile și răspunderile fiecărui lucrător în domeniul
securității și sănătății în muncă, corespunzător funcțiilor exercitate;
j.) întocmește fișele de identificare a factorilor de risc profesional;
k.) cercetează accidentele cu incapacitate temporară de muncă și întocmește procesul
verbal de cercetare, stabilind măsuri de prevenire;
l.) colaborează cu medicul de medicina muncii pentru evidențierea posturilor care
necesită examene medicale suplimentare, testarea aptitudinilor și/sau control medical psihologic
periodic;
m.) desemnează, cu aprobarea directorului general, la solicitarea inspectorului de muncă,
salariații care participă la efectuarea controlului sau la cercetarea accidentelor de muncă;
n.) asigură realizarea măsurilor impuse de inspectorii de muncă cu prilejul controalelor;
o.) elaborează graficul anual, de instruire pe linia apărării împotriva incendiilor pe
categorii de personal și locuri de muncă;
p.) consemnează efectuarea instructajelor în fișele individuale de instructaj;
q.) efectuează controale periodice la toate spațiile Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Alba în scopul depistării, cunoașterii și înlăturării oricăror stări de pericol
care pot favoriza inițierea sau dezvoltarea incendiilor;

r.) verifică modul de întreținere și funcționare a instalațiilor, aparatelor și mijloacelor de
prevenire și stingere a incendiilor la toate unitățile din structura Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Alba;
s.) informează imediat conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba asupra unor stări de pericol iminent de incendiu constatate și stabilește măsuri
pentru înlăturarea neajunsurilor și aplicarea întocmai a prevederilor legale;
ş.) afișează planurile de evacuare și organizare a autoapărării împotriva incendiilor la
locurile de muncă;
t.) întocmește, afișează și actualizează planurile de depozitare pentru materialele
periculoase clasificate astfel potrivit legii cu mențiuni privind: proprietățile fizico - chimice,
codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate și mediu, mijloacele de
protecție recomandate, metode de prim ajutor, substanțe pentru stingere, neutralizare sau
decontaminare;
ţ.) verifică și controlează anual prin persoana delegată cu aceste atribuții, cunoașterea și
aplicarea de către toți salariații a măsurilor tehnice, sanitare și organizatorice stabilite, precum și
a prevederilor legale în domeniul protecției și sănătății în muncă și a prevenirii și stingerii
incendiilor;
u.) asigură condițiile de lucru pentru personalul instituției conform propunerilor efectuate
de comisia paritară;
v.) asigură funcționarea permanentă și corectă a sistemelor și dispozitivelor de protecție;
w.) întocmește și asigură implementarea în cadrul compartimentului a Procedurilor
operaționale în conformitate cu Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
x.) asigură implementarea și respectarea Regulamentului UE/679/2016 și a legislației
interne în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date.
y.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea
sistemului de Control intern managerial în cadrul biroului;
z.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul biroului în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
aa.) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de către directorul
general.
Art. 39. Biroul sănătatea, securitatea muncii și PSI se subordonează directorului general
adjunct în domeniul managementului resurselor umane și administrație publică și colaborează cu
serviciile funcționale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Alba.
Art. 40. Serviciul monitorizare, analiză statistică, strategii, programe, proiecte și
O.N.G. îndeplinește următoarele atribuții specifice:
a.) asigură constituirea și administrarea bazei de date privind beneficiarii serviciilor de
protecție specială ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
b.) întocmește rapoarte anuale de activitate ale Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba;
c.) monitorizează statistic măsurile de protecție instituite pentru copiii aflați în dificultate
și pentru persoanele adulte cu handicap din județul Alba;
d.) centralizează datele necesare și elaborează proiectul de strategie în domeniul asistenței
sociale și planul de implementare a acesteia, care vor fi supuse spre aprobare consiliului
județean;
e.) monitorizează și evaluează respectarea standardelor minime obligatorii în cadrul
serviciilor sociale de tip rezidențial contractate, repartizate prin dispoziția directorului general;
f.) realizează activități de informare și coordonare metodologică a Serviciilor Publice de
Asistență Socială din județ cu implicarea Consiliilor comunitare consultative, la solicitarea
acestora;
g.) asigură, la cerere, informarea comunităților locale asupra modalităților de realizare a
activităților propuse în cadrul strategiei județene în domeniul serviciilor sociale și a protecției
copilului;
h.) întocmește și actualizează harta sărăciei, a copiilor cu părinți plecați în străinătate și
evidențiază nevoia de servicii sociale;

i.) acordă, la cerere, consiliere de specialitate în vederea dezvoltării de servicii sociale în
funcție de nevoile identificate de către comunitățile locale;
j.) colaborează cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul
asistenței sociale și protecției copilului în vederea diversificării serviciilor de asistență socială;
k.) asigură colaborarea cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și instituțiilor
care au responsabilități în domeniul asistenței sociale, cu serviciile publice locale de asistență
socială, precum și cu reprezentanții societății civile care desfășoară activități în domeniu;
l.) asigură colectarea și transmiterea datelor statistice conform indicatorilor solicitați de
Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități și alte instituții cu activități în domeniu;
m.) identifică programele naționale și internaționale în domeniul asistenței sociale și
protecției copilului în scopul stabilirii de parteneriate interinstituționale și accesarea de
fonduri/granturi prin proiecte eligibile pentru realizarea obiectivelor prioritare stabilite și
aprobate;
n.) organizează și realizează activități specifice contractării serviciilor sociale acordate de
furnizori publici și privați;
o.) monitorizează statistic cazurile de violență în familie aflate în evidența Serviciului
management de caz pentru copii în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație, repatrieri, violența
în familie și prevenirea marginalizării sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Alba;
p.) monitorizează statistic cazurile de violență în familie aflate în evidența Serviciul de
intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație, repatrieri, violență în familie și
prevenirea marginalizării sociale din cadrul instituției și realizează la nivel județean, baza de date
privind cazurile de violență domestic, raportând trimestrial aceste date către Agenția Națională
pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați;
q.) întocmește și asigură implementarea în cadrul serviciului a Procedurilor operaționale
în conformitate cu Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea
Codului controlului intern managerial al entităților publice;
r.) asigură implementarea și respectarea Regulamentului UE/679/2016 și a legislației
interne în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date.
s.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea
sistemului de Control intern managerial în cadrul serviciului;
ș.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul serviciului în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
t.) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de către directorul
general;
Art. 41. Compartimentul coordonare autorități publice locale face parte din structura
Serviciului monitorizare, analiză statistică, strategii, programe, proiecte și O.N.G. și îndeplinește
următoarele atribuții specifice:
a.) coordonează metodologic și sprijină, la cerere, activitatea autorităților administrației
publice locale din județ în domeniul asistenței sociale și protecției copilului;
b.) acordă, la cerere, asistență tehnică necesară pentru crearea și formarea structurilor
comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistență socială și protecția
copilului;
c.) asigură, la cerere, consultanță de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor,
măsurilor și prestațiilor de asistență socială și protecția copilului; colaborează cu alte instituții
responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
d.) acordă, la cerere, informare și de consultanță persoanelor adulte cu handicap precum
și familiilor acestora, în vederea exercitării drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;
e.) întocmește și asigură implementarea în cadrul compartimentului a Procedurilor
operaționale în conformitate cu Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
f.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea
sistemului de Control intern managerial în cadrul compartimentului;
g.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul compartimentului în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
h.) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în actele normative sau stabilite prin hotărâri
ale consiliului județean.

Art. 42. Compartimentul relații publice face parte din structura Serviciului
monitorizare, analiză statistică, strategii, programe, proiecte și O.N.G. și îndeplinește
următoarele atribuții specifice:
a.) elaborează materiale de promovare a serviciilor oferite de către Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba beneficiarilor;
b). creează, publică și actualizează trimestrial buletinul informativ care va cuprinde
informații privind organizarea și funcționarea instituției, structura organizatorică, coordonatele
de contact ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, sursele de
finanțare precum și programele și strategiile proprii. Informațiile se furnizează cu acordul
directorului general;
c.) actualizează permanent cu date de interes public site-ul Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
d.) facilitează accesul și oferă consultanță pentru obținerea informațiilor de interes public,
în condițiile Legii nr. 544/2001, comunicând solicitanților atât din oficiu cât și la cererea
instituțiilor sau persoanelor interesate, informațiile solicitate;
e.) înregistrează, clasează și distribuie petițiile rezolvate de compartimentele specializate
în funcție de tipul petiției;
f.) operează scăderea petițiilor soluționate în registrul de evidență a petițiilor primite și
asigură expedierea acestora;
g.) asigură lucrările de secretariat ale Colegiului Director precum și ale altor întâlniri
periodice de lucru cu personalul sau cu alți factori implicați în realizarea programelor și
proiectelor în domeniu;
h.) întocmește proiectul nomenclatorului arhivistic al documentelor gestionate de
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.
i.) organizează și coordonează relația cu mass-media și participă la evenimente legate de
problematica în domeniu;
j.) realizează «revista presei» locale și centrale și sesizează situațiile cu potențial
conflictual semnalate de mass-media, referitoare la copil, familie, persoane singure, persoane
vârstnice, persoane cu handicap, precum și alte persoane aflate în nevoie sau la serviciile
exterioare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, redactarea și
transmiterea eventualelor răspunsuri, în virtutea dreptului la replică;
k.) urmărește mediatizarea și cunoașterea drepturilor copilului, familiei, persoanelor
singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în
nevoie;
l.) informează mass-media cu privire la activitățile Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Alba;
m.) propune acordarea sau retragerea acreditării, după caz, a ziariștilor și reprezentanților
mijloacelor de informare în masă;
n.) organizează conferințe de presă în cazul unor evenimente importante de interes public
major;
o.) colaborează cu celelalte compartimente în vederea strângerii informațiilor necesare
desfășurării activității și elaborării materialelor specifice;
p.) întocmește și asigură implementarea în cadrul compartimentului a Procedurilor
operaționale în conformitate cu Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.
q.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea
sistemului de Control intern managerial în cadrul compartimentului;
r.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul compartimentului în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
s.) reprezintă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba în
relațiile cu mass-media în absența directorului general, în limita mandatului acordat de acesta;
ş.) asigură implementarea și respectarea Regulamentului UE/679/2016 și a legislației
interne în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date.
t.) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de către directorul
general.
Art. 43. Serviciul monitorizare, analiză statistică, strategii, programe, proiecte și ONG se
subordonează directorului general adjunct în domeniul managementului resurselor umane și

administrație publică și colaborează cu serviciile funcționale din cadrul Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.
Art. 44. Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap
îndeplinește următoarele atribuții specifice:
a.) efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu sau fără handicap, la sediul
propriu sau la domiciliul acestuia/sediul unității medicale;
b.) întocmește raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană adultă evaluată și
face recomandări comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap în vederea elaborării
programului individual de recuperare și integrare socială;
c.) recomandă sau nu, comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, încadrarea,
respectiv menținerea în grad și tip de handicap a fiecărei persoane evaluate;
d.) recomandă, comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, măsurile de
protecție a adultului cu handicap, în condițiile legii;
e.) realizează activități de informare a solicitanților privind drepturile și obligațiile
persoanelor adulte cu handicap;
f.) realizează activități de consiliere pentru persoanele cu handicap și familiile acestora, la
cererea acestora;
g.) evaluează îndeplinirea condițiilor necesare pentru atestare ca asistent personal
profesionist, întocmește raportul de evaluare complexă și face recomandări Comisiei de Evaluare
a Persoanelor Adulte cu Handicap;
h.) introduce în sistemul informatic utilizat datele privind situația medico-psiho-socială
ale persoanelor care solicită încadrarea în grad și tip de handicap;
i.) întocmește și asigură implementarea în cadrul serviciului a Procedurilor operaționale
în conformitate cu Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea
Codului controlului intern managerial al entităților publice;
j.) asigură implementarea și respectarea Regulamentului UE/679/2016 și a legislației
interne în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date.
k.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea
sistemului de Control intern managerial în cadrul serviciului;
l.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul serviciului în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
m.) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin dispoziție de către
directorul general.
Art. 45. Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap se
subordonează directorului general adjunct care coordonează activitatea de protecție din domeniul
protecției persoanelor adulte și/sau cu dizabilitățiși colaborează cu serviciile funcționale din
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.
Art. 46. Compartimentul Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu
handicap îndeplinește următoarele atribuții specifice:
a.) înregistrează în registrul propriu de evidență dosarele persoanelor cu handicap
solicitante, după realizarea evaluării de către serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte
cu handicap;
b.) verifică pentru legalitate și transmite președintelui comisiei de evaluare a persoanelor
adulte dosarele preluate de la de la serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu
handicap;
c.) transmite membrilor comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
convocatorul pentru ședințe care va cuprinde: ordinea de zi, locul, data și ora de desfășurare ale
ședințelor;
d.) ține evidența desfășurării ședințelor;
e.) asigură consemnarea în procesul-verbal al ședinței a audierilor și dezbaterilor ce au
loc în comisie, pe care le înregistrează în registrul special de procese verbale ale căror pagini
sunt numerotate și poartă ștampila comisiei, precum și semnătura secretarului comisiei;
f.) redactează certificatele de încadrare în grad și tip de handicap și, la cerere, certificatele
de orientare profesională;
g.) gestionează registrul de procese-verbale;
h.) redactează alte documente eliberate de comisia de evaluare;

i.) transmite persoanei cu handicap solicitante documentele emise de comisia de evaluare,
adică certificatul de încadrare în grad de handicap, programul individual de reabilitare și
integrare socială și la cerere certificatul de orientare profesională, precum și alte documente
eliberate de comisia de evaluare;
j.) secretarul comisiei de evaluare, fără a fi implicat în soluționarea cazurilor, are
obligația participării la ședințe;
k.) întocmește și asigură implementarea în cadrul compartimentului a Procedurilor
operaționale în conformitate cu Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
l.) asigură implementarea și respectarea Regulamentului UE/679/2016 și a legislației
interne în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date.
m.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea
sistemului de Control intern managerial în cadrul compartimentului;
n.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul compartimentului în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
o.) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de către directorul
general.
Art. 47. Compartimentul - Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu
handicap se subordonează Directorului general adjunct care coordonează activitățile în domeniul
protecției persoanei adulte și colaborează cu serviciile funcționale din cadrul Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.
Art. 48. Serviciul management de caz pentru persoanele adulte cu dizabilități și
monitorizare servicii sociale îndeplinește următoarele atribuții specifice:
a.) promovează și asigură respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități, în
conformitate cu Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu Legea nr. 221/2010
pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New
York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre
semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007, cu modificările
ulterioare;
b.) acționează pentru promovarea alternativelor la protecția instituționalizată a
persoanelor cu dizabilități;
c.) facilitează accesul la servicii sociale pentru persoanele definite de lege ca potențiali
beneficiari, fără discriminare de sex, vârstă, religie, apartenență etnică sau naționalitate și
stabilește criterii obiective de eligibilitate și admitere, în funcție de tipurile de servicii sociale
furnizate și de resursele disponibile, în cadrul procesului de furnizare a serviciilor sociale;
d.) coordonează, monitorizează şi evaluează, prin managerii de caz, îndeplinirea planului
individual de servicii al beneficiarului (PIS), Planul personalizat al beneficiarului (PP), Planul
personal de viitor al beneficiarului (PPV), precum şi măsurile luate în legătură cu adultul cu
handicap;
e.) verifică și reevaluează trimestrial situația persoanei adulte cu dizabilități pentru care sa instituit o măsură de asistență socială într-o unitate furnizoare de servicii sociale de protecție
de tip rezidențial din structura instituției, în vederea menținerii, modificării sau revocării măsurii
stabilite, cu respectarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale cu cazare;
f.) depune diligențele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului
individualizat privind măsurile de asistență socială;
g.) urmărește cunoașterea standardelor de calitate specifice serviciilor destinate
persoanelor adulte cu handicap și monitorizează implementarea acestora în unitățile proprii, sau
aparținând furnizorilor privați acreditați care furnizează servicii sociale și cu care instituția are
relații contractuale;
h.) acționează pentru reintegrarea socială și familială a persoanelor instituționalizate și
pentru refacerea capacitaților individuale necesare depășirii cu forțe proprii a situațiilor de
dificultate;
i.) ține legătura cu instituții/autorități publice, organizații nonguvernamentale și
reprezentanți ai societății civile pentru promovarea și respectarea drepturilor persoanelor cu
handicap;

j.) asigură, la cerere, persoanelor adulte cu/sau fără handicap furnizarea de informații și
servicii adecvate în vederea refacerii și dezvoltării capacităților individuale și ale celor familiale
necesare pentru a depăși cu forțe proprii situațiile de dificultate;
k.) sprijină și monitorizează activitatea asistenților personali profesioniști de îngrijire a
adultului cu handicap accentuat sau grav;
l.) propune Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba, acolo unde este
cazul, retragerea sau suspendarea atestatului de asistent personal profesionist;
m.) identifică nevoile de pregătire și asigură formarea continuă a asistenților personali
profesioniști;
n.) evaluează anual sau ori de câte ori se impune, activitatea fiecărui asistent personal
profesionist;
o.) coordonează și răspunde de activitatea asistenților personali profesioniști angajați ai
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
p.) implementează recomandările din procesele verbale de control proprii sau de la
Agenția județeană pentru plăți și inspecție socială cu scopul de a corecta neconformitățile
identificate, a îmbunătăți și eficientiza activitatea;
q.) asigură, prin personalul de specialitate din cadrul serviciului, coordonarea
metodologică a unităților rezidențiale pentru persoane adulte/cu handicap din subordinea
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
r.) colaborează cu unitățile de asistență socială și serviciile din aparatul propriu în
vederea transmiterii răspunsurilor la măsurile dispuse de inspectorii sociali în procesele verbale
de control, pentru obținerea acreditării serviciilor sociale de tip rezidențial pentru persoane cu
handicap, furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
s.) colaborează cu serviciile din aparatul propriu al Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Alba și cu unitățile de asistență socială din structura acesteia în
vederea întocmirii și transmiterii documentelor necesare pentru acreditarea serviciilor pentru
persoane adulte/cu handicap din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba;
ş.) elaborează capitolele care privesc descrierea serviciilor sociale pentru persoane
adulte/cu handicap și modalitățile de monitorizare a acestora din caietele de sarcini pentru
contractarea serviciilor sociale;
t.) întocmește și revizuiește procedurile de lucru ale serviciului;
ţ.) întocmește și asigură implementarea în cadrul serviciului a Procedurilor operaționale
în conformitate cu Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea
Codului controlului intern managerial al entităților publice;
u.) asigură implementarea și respectarea Regulamentului UE/679/2016 și a legislației
interne în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date;
v.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea
sistemului de Control intern managerial în cadrul serviciului;
ww.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul serviciului în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
x.) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin dispoziție de către
directorul general.
Art. 49. Serviciul management de caz pentru persoanele adulte cu dizabilități și
monitorizare servicii sociale se subordonează directorului general adjunct care coordonează
activitatea din domeniul protecției persoanelor adulte și/sau cu dizabilități și colaborează cu
serviciile funcționale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Alba.
Art. 50. Asistenții personali profesioniști atestați conform H.G. nr. 548/2017 sunt sub
coordonarea Serviciul management de caz pentru persoanele adulte cu dizabilități și monitorizare
servicii sociale.
Art. 51. Serviciul de evaluare complexă pentru copii îndeplinește următoarele
atribuții specifice:
a.) evaluează copiii cu dizabilități care au nevoi de servicii, intervenții și asistență,
analizând din punct de vedere psihosocial și medical situația copiilor cu deficiențe/handicap și
propune Comisiei pentru Protecția Copilului Alba încadrarea într-o categorie de persoană cu

handicap și măsuri de recuperare/reabilitare, pe baza raportului de evaluare complexă și a
planului de abilitare/reabilitare;
b.) soluționează cererile adresate direct sau referite privind copiii în dificultate,
repartizate;
c.) verifică documentul de evaluare a situației socio-economice, realizat de către
autoritatea publică locală de la domiciliul copilului și completează această evaluare cu
documente suplimentare pe care persoana le atașează;
d.) verifică îndeplinirea condițiilor și a documentelor necesare pentru încadrarea în grad
de handicap;
e.) solicită documentele lipsă sau suplimentare profesioniștilor implicați în
evaluare/părinților/reprezentantului legal/managerului de caz numit pentru copiii din sistemul de
protecție specială;
f.) programează o întâlnire cu copilul și părinții/reprezentantul legal în vederea
definitivării procesului de aplicare a criteriilor biopsihosociale;
g.) realizează evaluarea psihologică în condițiile prevăzute de legislație;
h.) urmărește, prin managerul de caz, procesul de realizare a evaluării complexe și
menține legătura cu părinții/reprezentantul legal, profesioniștii care realizează evaluările
multidisciplinare;
i.) propune încadrarea copiilor într-un grad de handicap și urmărește ca propunerile de
încadrare să se facă pe baza documentelor medicale eliberate de medicii specialiști, a criteriilor
medicale și psihosociale și a instrumentelor de evaluare prevăzute de lege;
j.) redactează raportul de evaluare complexă, în maxim 48 de ore de la ultima evaluare
din cadrul Serviciului de evaluare complexă pentru copii;
k.) elaborează proiectul planului de abilitare-reabilitare în baza raportului de evaluare
complexă și a recomandărilor specialiștilor;
l.) susțin cazul în fața Comisiei pentru Protecția Copilului Alba, pe baza raportului de
evaluare complexă care conține recomandarea gradului de handicap și a duratei de valabilitate
pentru certificatul de încadrare în grad de handicap și are anexat planul de abilitare/reabilitare;
m.) acordă, la cerere, sprijin și asistență familiilor pentru facilitarea accesului copiilor la
servicii de specialitate în vederea atingerii obiectivelor din planul de abilitare/reabilitare;
n.) solicită efectuarea de vizite de monitorizare la domiciliul copilului, de către
responsabilul de caz prevenire din primării, atunci când este cazul;
o.) coordonează monitorizarea periodică a obiectivelor planului de abilitare/reabilitare
pentru copiii cu dizabilități din familie, monitorizare realizată de către responsabilii de caz
prevenire din primării;
p.) sprijină, în măsura în care este posibil, implicarea activă a copilului și a familiei
sale/reprezentantului legal în toate demersurile întreprinse pe parcursul managementului de caz;
q.) verifică modul de furnizare a serviciilor/activităților (ex. progrese obținute, atingerea
obiectivelor, probleme apărute) în limita de timp stabilită pentru fiecare serviciu;
r.) mediază comunicarea eficientă între toate părțile implicate în rezolvarea cazului;
s.) efectuează reevaluarea anuală a copiilor care necesită încadrarea într-o categorie de
persoane cu handicap;
ș.) realizează și completează baza de date privind copiii cu dizabilități;
t.) întocmește/completează dosarul unic al copilului cu dizabilități;
ț.) centralizează și monitorizează date referitoare la copiii cu dizabilități încadrați într-un
grad de handicap aflați în familie sau cu măsură de protecție specială de pe raza județului Alba;
u.) coordonează metodologic activitatea specialiștilor din cadrul celorlalte compartimente
din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba în situația evaluării
copiilor cu măsură de protecție în vederea încadrării acestora în grad de handicap;
v.) întocmește și revizuiește procedurile de lucru ale serviciului;
w.) întocmește și asigură implementarea în cadrul serviciului a Procedurilor operaționale
în conformitate cu Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea
Codului controlului intern managerial al entităților publice;
x.) asigură implementarea și respectarea Regulamentului UE/679/2016 și a legislației
interne în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date.
y.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea
sistemului de Control intern managerial în cadrul serviciului;

z.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul serviciului în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
aa.) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de către directorul
general.
Art. 52. Serviciul de evaluare complexă pentru copii se subordonează directorului general
adjunct care coordonează activitatea de protecție a drepturilor copilului și colaborează cu
serviciile funcționale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Alba.
Art. 53. Serviciul de intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație,
repatrieri, violența domestică și prevenirea marginalizării sociale, îndeplinește următoarele
atribuții specifice:
a.) desfășoară activități de prevenire și combatere a violenței în familie, precum și pentru
acordarea serviciilor destinate victimelor violenței în familie și agresorilor familiali;
b.) monitorizează, în colaborare cu primăriile din județ, măsurile necesare pentru
realizarea activităților de prevenire și combatere a violenței domestice, precum și pentru
acordarea serviciilor destinate victimelor violenței domestice și agresorilor familiali;
c.) fundamentează și propune conducerii instituției, înființarea, finanțarea, respectiv
cofinanțarea instituțiilor publice care oferă servicii destinate prevenirii și combaterii violenței
domestice;
d.) consiliază și informează persoanele victime ale violenței domestice, în vederea
exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;
e.) monitorizează, în colaborare cu primăriile de domiciliu, cazurile de violență
domestică din unitatea administrativ-teritorială în care funcționează;
f.) identifică situații de risc pentru persoanele implicate în situații de violență domestică
și le îndrumă către servicii de specialitate/mediere;
g.) asigură creșterea nivelului de integrare socio-profesională a victimelor violenței
domestice prin furnizarea de servicii de consiliere vocațională.
h.) asigură colaborarea permanentă cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de
Muncă, precum și cu organizațiile sindicale și patronale, în scopul corelării serviciilor oferite de
către aceasta cu nevoile beneficiarelor, și facilitării accesului la diferite tipuri de servicii de
informare/formare/angajare.
i.) identifică aptitudinile, interesele, competențele victimelor violenței domestice și
evaluează nivelul de dezvoltare vocațional prin proceduri metodologice specifice conform
inventarelor aptitudinale, testelor și instrumentelor specifice;
j.) elaborează profilul vocațional al victimelor violenței domestice în baza aptitudinilor,
competențelor, intereselor, caracteristicilor psiho-fizice, performanțelor și eșecurilor anterioare
rezultatelor obținute la probele aplicate;
k.) identifică traseul potențial de dezvoltare vocațională, ținând cont de aptitudini,
motivație, nivel școlar, sfera de interese, obiectivele stabilite pe termen scurt, mediu și lung ale
victimelor violenței domestice dar și de caracteristicile psiho-fizice și contextul sociocultural;
l.) elaborează planul de inserție profesională și îl revizuiește ori de câte ori este necesar
împreună cu victimele violenței domestice ținând cont de competențele dobândite, de
capacitățile psiho-fizice, oferta și opțiunile privind plasarea pe piața muncii și de obiective
personale ale beneficiarului pe termen scurt, mediu și/sau lung;
m.) sprijină victimele violenței domestice în vederea obținerii unui loc de muncă ținând
cont de nivelul de pregătire și caracteristicile psiho-fizice individualizate;
n.) colaborează cu angajatorii pentru identificarea de locuri de muncă vacante și stabilirea
condițiilor generale și specifice ale postului;
o.) identifică locuri de muncă vacante ținând cont de tipul angajatorului, cerințele și
solicitările victimelor violenței domestice și mediul de lucru;
p.) oferă susținere motivațională victimelor violenței domestice, prin oferirea de
alternative în vederea fundamentării, în mod autonom, a propriului traseu vocațional;
q.) asigură consiliere post-angajare prin gestionarea relației dintre victimele violenței
domestice și angajator, în vederea acomodării și adaptării acestora la locul de muncă și
particularizării locului de muncă la posibilitățile lor;
r.) întocmește dosare privind participarea fiecărei beneficiare la consiliere vocațională;
s.) colaborează si comunică eficient cu echipa locală de implementare a proiectului și cu
responsabilul de servicii sociale;

ş.) raportează lunar activitatea desfășurată către responsabilul de servicii sociale
t.) asigură selectarea și includerea victimelor violenței domestice în cadrul grupurilor de
suport;
ţ.) planifică realizarea ședințelor grupurilor de suport și asigură comunicarea informațiilor
necesare către victimele violenței domestice;
u.) asigură cadrul de lucru adecvat necesar desfășurării ședințelor de grup în care fiecare
victimă a violenței domestice să poată lucra cu sine însăși în sensul de surprindere ad-hoc a
reacțiilor, stărilor, trăirilor generate prin și în interacțiunea cu ceilalți membri ai grupului,
pregătește și asigură desfășurarea grupurilor de suport conform planificării, realizează evaluarea
psihologică a fiecărei victime a violenței domestice și stabilește psihodiagnosticul, colaborează si
comunica eficient cu echipa locală de implementare a proiectului și cu responsabilul de servicii
sociale;
v.) propune derularea de activități în vederea prevenirii, reducerii și eliminării
marginalizării și excluziunii sociale;
w.) dezvoltă activități de informare și promovare a serviciilor oferite în interesul superior
al copiilor expuși la abuz, neglijare și exploatare;
x.) efectuează evaluarea detaliată a situației copiilor, victime ale unui abuz, neglijare,
exploatare/violență în familie, a căror evaluare inițială a fost realizată de către primăriile din
județ și transmisă Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și propune
luarea unei măsuri pentru minorii în cauză;
y.) efectuează evaluarea detaliată, conform standardelor în vigoare, în situațiile de abuz,
neglijare, exploatare/violență în familie, pentru cazurile transmise de către Biroul intervenție în
regim de urgență în domeniul asistenței sociale, în colaborare cu celelalte instituții abilitate;
z.) desemnează specialiști din cadrul serviciului care să participe la audierile minorilor
pentru care instanța de judecată sau alte organe de cercetare penală solicită acest lucru;
aa.) elaborează rapoarte periodice și anuale cu privire la situația copiilor exploatați și la
care există riscul de exploatare prin muncă, pentru care instituția noastră a fost sesizată;
bb.) sprijină activitățile profesioniștilor care intervin direct pentru cazuri atât de
exploatare cât și de risc al exploatări;
cc.) asigură consiliere și sprijin pentru copiii exploatați prin muncă, pentru care instituția
noastră a fost sesizată;
dd.) elaborează, în colaborare cu celelalte instituții abilitate, planul de acțiune pentru
combaterea celor mai grave forme de muncă ale copiilor;
ee.) identifică, în colaborare cu celelalte instituții abilitate, soluții pentru retragerea
copiilor din cele mai grave forme de muncă (strategii, planuri de acțiune, servicii directe,
înființarea și dezvoltarea de servicii);
ff.) coordonează activitatea Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea și
combaterea exploatării prin muncă a copilului;
gg.) efectuează demersurile necesare și întocmește documentația prevăzută de legislație
în vederea repatrierii copiilor români aflați fără reprezentant legal, pe teritoriul altor state;
hh.) colaborează cu Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție și
întocmește documentația prevăzută în legislație în situația copiilor cetățeni străini fără
reprezentant legal, identificați pe teritoriul României;
ii.) evaluează cazurile copiilor care au săvârșit o faptă penală și nu răspund penal, cazuri
sesizate în scris de către instanțele judecătorești/parchetele din județ, pentru care poate propune
măsura supravegherii specializate;
jj.) asigură consiliere socială și psihologică copiilor care au săvârșit o faptă penală și nu
răspund penal cât și părinților acestora, la cerere;
kk.) asigură evaluarea capacității persoanelor sau familiilor de plasament de a oferi
îngrijire potrivită copiilor pentru care se instituie o măsură de protecție specială;
ll.) întocmește, trimestrial, situații cu cazurile instrumentate și le comunică Serviciului
Monitorizare, Analiză Statistică, Strategii, Programe, Proiecte și ONG din cadrul Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
mm.) oferă servicii victimelor infracțiunilor, dacă infracțiunea a fost săvârșită pe
teritoriul României sau dacă infracțiunea a fost săvârșită în afara teritoriului României și victima
este cetățean român sau străin care locuiește legal în România;
nn.) evaluează victimele infracțiunilor pentru a se determina măsurile de sprijin și
protecție de care acestea pot beneficia;

oo.) asigură accesul victimei infracțiunilor la suport psihologic și asistență socială în
funcție de nevoile individuale;
pp.) creează un Registru special privind victimele infracțiunilor referite serviciilor de
sprijin și protecție în care vor fi consemnate date privind: identitate victimei, cel mai recent
domiciliu, CNP – ul, date de contact, data nașterii, cetățenia, genul, tipul infracțiunii, serviciile
către care a fost referită, data referirii și modalitatea de referire, necesitatea instituirii unor
măsuri de protecție specială;
qq.) furnizează, la solicitarea organelor judiciare, informații cuprinse în Registrul special;
rr.) transmite semestrial, Ministerului Justiției, date statistice cuprinse în Registrul
Special privind victimele infracțiunilor referite serviciilor de sprijin și protecție;
ss.) întocmește referatul de evaluare și îl pune la dispoziția organelor judiciare, la
solicitarea acestora, atunci când victima participă la procesul penal în calitate de martor,
persoană vătămată sau parte civilă;
şş.) asigură servicii de sprijin, la solicitarea victimei ori a membrilor familiei acesteia
astfel:
1. informare privind drepturile victimei;
2. consiliere psihologică, consiliere cu privire la riscurile de victimizare
secundară și repetată sau de intimidare și răzbunare;
3. consiliere privind aspectele financiare și practice subsecvente infracțiunii;
4. servicii de inserție/reinserție socială;
5. sprijin emoțional și social în scopul reintegrării sociale;
6. informații și consiliere cu privire la rolul victimei în cadrul procedurilor
penale, inclusiv pregătirea pentru participarea la proces;
7. îndrumarea victimei către alte servicii specializate, atunci când este cazul:
servicii sociale, servicii medicale, servicii de ocupare, de educație sau alte servicii de interes
general acordate în condițiile legii.
tt.) întocmește și asigură implementarea în cadrul serviciului a Procedurilor operaționale
în conformitate cu Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea
Codului controlului intern managerial al entităților publice;
ţţ.) asigură implementarea și respectarea Regulamentului UE/679/2016 și a legislației
interne în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date.
uu.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea
sistemului de Control intern managerial în cadrul serviciului;
vv.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul serviciului în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
ww.) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de către directorul
general.
Art. 54. Serviciul de intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație, repatrieri,
violența domestică și prevenirea marginalizării sociale se subordonează directorului general
adjunct care coordonează activitatea de protecție a drepturilor copilului și colaborează cu
serviciile funcționale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Alba.
Art. 55. Serviciul management de caz pentru copii și managementul calității
serviciilor de tip familial îndeplinește următoarele atribuții specifice :
a.) asigură o intervenție multidisciplinară și interinstituțională, organizată, riguroasă,
eficientă și coerentă pentru copiii aflați cu măsură de protecție specială la o persoană, familie,
asistent maternal profesionist (PFAMP);
b.) implică copiii aflați în evidență, familiile acestora, în măsura în care este posibil,
precum și PFAMP în procesul de elaborare și implementare a planului individualizat de protecție
și a evaluărilor sociale ale copiilor;
c.) înaintează către instanțe judecătorești, prin intermediul Serviciului juridic și
contencios sau către comisia pentru protecția copilului, propuneri de modificare/încetare a
măsurilor de protecție specială pentru copii cu măsură de protecție la asistent maternal
profesionist sau plasament familial;
d.) asigură instrumentarea tuturor cazurilor copiilor aflați în situație de dificultate socială
care beneficiază de măsură de protecție specială în sistemul de protecție de tip familial (asistent

maternal profesionist sau plasament familial) în conformitate cu standardele minime de calitate
aflate în vigoare;
e.) acordă asistență și sprijin părinților copilului, din sistemul de protecție de tip familial,
în vederea reintegrării în mediul său familial, în măsura în care este posibil;
f.) reevaluează, prin managerii de caz, semestrial sau ori de câte ori este cazul, condițiile
și împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecție specială, și propune, după
caz, menținerea, modificarea sau revocarea măsurii stabilite;
g.) reevaluează trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, prin managerii de caz, copiii
aflați în sistem familial din punct de vedere al dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau
sociale, precum și a modului în care aceștia sunt îngrijiți de PFAMP.
h.) pregătește și mediază contactele directe și nemijlocite între copil și părinții săi naturali
sau familia lărgită;
i.) întocmește si revizuiește procedurile de lucru ale serviciului;
j.) prezintă Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba, anual sau ori de câte ori se impune, situația privind bunurile și drepturile
patrimoniale ale copiilor, pentru care acesta are reprezentare în baza hotărârilor judecătorești;
k.) informează și îndrumă, prin intermediul managerilor de caz, familiile
biologice/familiile de plasament/asistentul maternal profesionist, asupra drepturilor și facilităților
de care beneficiază copiii (alocația de stat/alocația de plasament, alocații ale copiilor încadrați
într-un grad de handicap, după caz etc.), în măsura în care este posibil;
l.) facilitează integrarea fiecărui copil plasat la PFAMP în noul mediu de viață, întocmind
prin managerii de caz, programe de acomodare;
m.) efectuează demersurile necesare încadrării /reîncadrării în grad de handicap a copiilor
din sistem familial;
n.) pune la dispoziția celorlalte servicii, date cu privire la situația copiilor protejați prin
măsuri de protecție specială în sistem familial;
o.) identifică, recrutează și evaluează capacitatea solicitanților în vederea atestării ca
asistent maternal profesionist;
p.) asigură pregătirea potențialilor asistenți maternali profesioniști și sprijină solicitanții
pe toată perioada pregătirii;
q.) înaintează Comisiei pentru Protecția Copilului Alba propuneri privind
acordarea atestatului de asistent maternal profesionist;
r.) întocmește, păstrează și actualizează documentația referitoare la situația asistentului
maternal profesionist în relația acestuia cu copilul ocrotit;
s.) sprijină și monitorizează activitatea asistenților maternali profesioniști de creștere și
îngrijire a copilului, asigurându-se că aceștia sunt informați în scris cu privire la acestea;
ş.) întomește lunar fișele de pontaj ale asistenților maternali profesioniști, angajați în
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
t.) identifică soluții pentru copiii aflați în plasament la asistenții maternali, pe perioada
concediului de odihnă al acestora, concediilor medicale sau alte situații;
ţ.) evaluează anual sau ori de câte ori este nevoie, activitatea fiecărui asistent maternal
profesionist;
u.) propune Comisiei pentru Protecția Copilului Alba, acolo unde este cazul, reînnoirea
sau retragerea atestatului de asistent maternal profesionist;
v.) coordonează și răspunde de activitatea asistenților maternali profesioniști angajați ai
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
w.) asigură și organizează sesiunile de instruire ale PFAMP și ale beneficiarilor, în
conformitate cu standardele de calitate ale serviciilor sociale de tip familial, în vigoare;
x.) întocmește și actualizează registrele speciale prevăzute de standardele de calitate
pentru serviciile sociale de tip familial;
y.) întocmește și revizuiește, prin managerii de caz, planurile individualizate de protecție,
precum și alte documente pentru copiii aflați cu măsură de protecție în sistem familial, prevăzute
de legislația de specialitate;
z.) întocmește, prin managerii de caz, convențiile de plasament pentru copiii aflați cu
măsură de protecție specială la PFAMP;
aa.) asigură evaluarea psihologică periodică a copiilor/tinerilor aflați în plasament la
PFAMP, prin psihologii desemnați de conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba;

bb.) colaborează cu celelalte servicii din cadrul instituției, precum și cu autoritățile
administrației locale și centrale;
cc.) implementează recomandările din procesele verbale de control proprii sau de la
Agenția Județeană pentru Inspecția Socială cu scopul de a corecta neconformitățile identificate, a
îmbunătăți și eficientiza activitatea;
dd.) întocmește documentația necesară în vederea acreditării serviciilor sociale prin
obținerea acreditării pentru serviciile de tip familial pentru copii din organigrama Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
ee.) elaborează capitolele care privesc descrierea serviciilor sociale destinate copilului și
familiei și modalitățile de monitorizare a acestora din caietele de sarcini pentru contractarea
serviciilor sociale de tip familial;
ff.) realizează periodic evaluarea și monitorizarea modului în care sunt respectate
standardele de calitate ale furnizorilor de servicii cu care Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Alba are încheiate contracte de prestări servicii sociale de tip familial;
gg.) întocmește și transmite trimestrial către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție
Socială Alba rapoartele de monitorizare ale copiilor cu măsură de protecție specială de tip
familial;
hh.) întocmește și asigură implementarea în cadrul serviciului a Procedurilor operaționale
și de sistem în conformitate cu Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
ii.) asigură implementarea și respectarea Regulamentului UE/679/2016 și a legislației
interne în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date.
jj.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea
sistemului de Control intern managerial în cadrul serviciului;
kk.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul serviciului în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
ll.) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de către directorul
general.
Art. 56. Compartimentul asistență maternală cuprinde asistenții maternali profesioniști
atestați conform H.G. nr. 679/2003 privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile de
atestare și statutul asistentului maternal profesionist care sunt sub coordonarea Serviciului
management de caz pentru copii și managementul calității serviciilor de tip familial.
Art. 57. Serviciul management de caz pentru copii și managementul calității serviciilor de
tip familial se subordonează directorului general adjunct care coordonează activitatea de
protecție a drepturilor copilului și colaborează cu serviciile funcționale din cadrul Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.
Art. 58. Serviciul management de caz pentru copii și managementul calității
serviciilor de tip rezidențial îndeplinește următoarele atribuții specifice:
a.) asigură o intervenție multidisciplinară și interinstituțională, organizată, riguroasă,
eficientă și coerentă pentru copiii aflați în evidență, familie/reprezentant legal și alte persoane
reprezentative pentru copil, în măsura în care este posibil;
b.) implică copiii și familiile acestora, în măsura în care este posibil, în procesul de
elaborare și implementare a planului individualizat de protecție;
c.) înaintează către instanțele judecătorești, prin intermediul Serviciului juridic și
contencios sau către comisia pentru protecția copilului, propuneri de modificare/încetare a
măsurilor de protecție specială pentru copii din sistem rezidențial;
d.) asigură instrumentarea tuturor cazurilor copiilor aflați în situație de dificultate care
beneficiază de măsură de protecție specială în sistemul de protecție rezidențial în conformitate
cu standardele managementului de caz;
e.) acordă asistență și sprijin părinților copilului din sistemul de protecție de tip
rezidențial, în măsura în care este posibil, în vederea reintegrării în mediul său familial;
f.) reevaluează, prin managerii de caz, semestrial sau ori de câte ori este cazul, condițiile
și împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecție specială, și propune, după
caz, menținerea, modificarea sau revocarea măsurii stabilite;
g.) reevaluează trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, prin managerii de caz, copiii
aflați în sistem rezidențial din punct de vedere al dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale

sau sociale, precum și a modului în care aceștia sunt îngrijiți în serviciile reidențiale din
organigrama DGASPC Alba.
g.) pregătește, asigură și mediază, în măsura în care este posibil, contactele directe și
nemijlocite între copil și părinții săi naturali sau familia lărgită;
h.) sprijină personalul din serviciile rezidențiale în efectuarea instructajelor copiilor și a
personalului conform standardelor în vigoare;
i.) depune diligențele necesare pentru integrarea în societate a tinerilor care au beneficiat
de măsuri de protecție specială în unitățile de ocrotire;
j.) prezintă Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba, anual sau ori de câte ori se impune, situația privind bunurile și drepturile
patrimoniale ale copiilor, pentru care acesta are reprezentare în baza hotărârilor judecătorești;
k.) solicită coordonatorilor unităților furnizoare de servicii sociale de tip rezidențial
publice și private deschiderea de conturi de alocație de stat pentru copiii aflați cu măsură de
protecție specială în sistem rezidențial, în baza dispozițiilor de împuternicire date de către
directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
l.) solicită Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Alba acordarea alocației de
stat pentru copiii aflați cu măsură de protecție specială în sistem rezidențial public și privat;
m.) efectuează demersurile necesare încadrării /reîncadrării în grad de handicap a copiilor
din sistem rezidențial;
n.) colaborează cu Direcțiile județene de evidența persoanelor în vederea obținerii de
informații referitor la datele de identificare ale părinților și actualizarea datelor privind
domiciliul/ reședința acestora;
o.) asigură evaluarea psihologică periodică a copiilor/tinerilor aflați în plasament în
sistem rezidențial, prin psihologul nominalizat de conducerea Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Alba;
p.) urmărește cunoașterea de către personalul angajat a standardelor de calitate specifice
serviciilor de natură rezidențială destinate copiilor și implementarea acestora în unitățile proprii,
sau aparținând furnizorilor privați acreditați și cu care instituția are relații de colaborare;
q.) implementează recomandările din procesele verbale de control proprii sau de la
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecția Socială cu scopul de a corecta neconformitățile
identificate, a îmbunătăți și eficientiza activitatea;
r.) asigură, prin asistenții sociali din cadrul serviciului, coordonarea metodologică a
unităților furnizoare de servicii sociale de tip rezidențial pentru copii din subordinea Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
s.) colaborează cu unitățile și serviciile din aparatul propriu în vederea transmiterii
răspunsurilor la măsurile dispuse de inspectorii sociali în procesele verbale de control, pentru
obținerea licențierii serviciilor sociale de tip rezidențial copii, furnizate de Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
ș.) întocmește documentația necesară în vederea acreditării serviciilor sociale prin
obținerea licențelor de funcționare pentru serviciile sociale de tip rezidențial copii din
organigrama Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
t.) colaborează cu serviciile din aparatul propriu al Direcției și cu unitățile de asistență
socială din structura acesteia în vederea întocmirii și transmiterii documentelor necesare pentru
acreditarea serviciilor rezidențiale pentru copii din structura Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Alba;
ț.) elaborează capitolele care privesc descrierea serviciilor sociale de tip rezidențial copii
și modalitățile de monitorizare a acestora din caietele de sarcini pentru contractarea serviciilor
sociale;
u.) realizează periodic evaluarea și monitorizarea modului în care sunt respectate
standardele de calitate în serviciile sociale rezidențiale pentru copii din structura Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și a furnizorilor de servicii cu care
instituția are încheiate contracte de prestări servicii sociale;
v.) întocmește și transmite trimestrial către Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială
Alba rapoartele de monitorizare ale copiilor cu măsură de protecție specială de tip rezidențial;
w.) întocmește și asigură implementarea în cadrul serviciului a Procedurilor operaționale
și de sistem în conformitate cu Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

x.) asigură implementarea și respectarea Regulamentului UE/679/2016 și a legislației
interne în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date.
y.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul serviciului în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
z.) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de către directorul
general.
Art. 59. Serviciul management de caz pentru copii și managementul calității serviciilor de
tip rezidențial se subordonează directorului general adjunct care coordonează activitatea de
protecție a drepturilor copilului și colaborează cu serviciile funcționale din cadrul Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.
Art. 60. Biroul intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale
îndeplinește următoarele atribuții specifice:
a.) realizează activități de informare și promovare a serviciilor oferite în interesul
superior al copiilor expuși la abuz, neglijare și exploatare;
b.) realizează, împreună cu reprezentanții poliției și ai Direcțiilor de Asistență Socială /
Serviciilor Publice de Asistență Socială / Unităților Administrativ Teritoriale evaluarea nevoilor
copilului/evaluarea inițială, după caz, privind expunerea acestuia iminentă la abuz, neglijare și
exploatare, pentru cazurile care intră în atenția instituției prin intermediul liniilor de urgență;
c.) transmite Serviciului de intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație,
repatrieri, violență în familie și prevenirea marginalizării sociale, evaluarea inițială, precum și
toate documentele în vederea efectuării evaluării detaliate a copilului, după caz;
d.) contactează Direcțiile de Asistență Socială / Serviciile Publice de Asistență Socială /
Unitățile Administrativ Teritoriale pentru efectuarea evaluării inițiale, în situația în care timpul
de deplasare a echipei mobile depășește durata de o oră și informațiile despre caz indică pericol
iminent pentru viața copilului/victima violenței în familie, conform standardelor în vigoare;
e.) asigură înregistrarea semnalărilor în situații de abuz, neglijare și exploatare a
copilului/victimei violenței în familie în baza de date a Direcției și intervenția promptă în
cazurile urgente prin intermediul echipei mobile;
f.) întocmește documentația și înaintează instanței judecătorești, prin intermediul
Serviciului juridic și contencios, propuneri privind instituirea unei măsuri de protecție specială în
regim de urgență;
g.) asigură completarea fișei de semnalare obligatorie și evaluare inițială a situațiilor de
abuz, neglijare sau exploatare/violență în familie, conform standardelor în vigoare;
h.) furnizează, la cerere, informații adecvate nevoilor clienților și îi îndrumă către
serviciile corespunzătoare, inclusiv îi reorientează sau îi referă către alte servicii de specialitate
în domeniul protecției copilului împotriva abuzului, neglijării și exploatării/violență în familie
atunci când soluționarea problemei prezentate depășește competențele;
i.) respectă anonimatul și confidențialitatea convorbirilor telefonice;
j.) supraveghează modul de funcționare al liniilor telefonice de urgență (Telefonul
copilului și Telefonul victimelor violenței în familie) și semnalează de urgență orice defecțiune
sesizată;
k.) instrumentează toate cazurile sesizate pe liniile telefonice de urgență (pentru copilul
abuzat, neglijat,exploatat cât și pentru victimele violenței în familie), respectând standardele în
vigoare;
l.) întocmește, trimestrial, situații cu cazurile instrumentate și le comunică Serviciului
monitorizare, analiză statistică, strategii, programe, proiecte și ONG din cadrul Direcției;
m.) înregistrează cazurile sesizate prin intermediul liniilor de urgență în bazele de date
existente la nivelul Direcției;
n.) întocmește și asigură implementarea în cadrul biroului a Procedurilor operaționale în
conformitate cu Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea
Codului controlului intern managerial al entităților publice;
o.) asigură implementarea și respectarea Regulamentului UE/679/2016 și a legislației
interne în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date.
p.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea
sistemului de Control intern managerial în cadrul biroului;

q.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul biroului în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
r.) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin dispoziție de către
directorul general.
Art. 61. Biroul intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale se
subordonează directorului general adjunct care coordonează activitatea de protecție a drepturilor
copilului și colaborează cu serviciile funcționale din cadrul Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Alba.
Art. 62. Biroul evidență și plată beneficii de asistență socială, îndeplinește următoarele
atribuții specifice:
a.) asigură stabilirea individuală a drepturilor bănești ale persoanelor cu handicap și
transmiterea lunară pe suport de hârtie către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială
Alba a deciziilor de acordare, modificare, suspendare sau încetare a dreptului la prestațiile
sociale;
b.) generează Situația centralizatoare cu titularii prestațiilor sociale și sumele de plată,
după modelul prevăzut în Anexa 2a) la Procedura de acordare a plăților, aprobată prin H.G. nr.
1019/2018;
c.) încarcă situația centralizatoare antemenționată pe platforma informatică DIAMANT
prin intermediul link-ului: https://diamant.mmanpis.ro, indicat de către compartimentul IT –
ANPIS, în vederea preluării datelor de către AJPIS ALBA, cu scopul efectuării plății prestațiilor
sociale;
d.) completează la zi baza de date din Programul național de evidență a persoanelor cu
handicap „ D– Smart” privind drepturile legale ale beneficiarilor;
e.) informează și consiliază persoanele cu handicap în vederea obținerii prestațiilor și
facilităților prevăzute de lege;
f.) preia și verifică actele și documentele în vederea întocmirii dosarelor administrative
ale persoanelor cu handicap;
g.) asigură transferul dosarelor persoanelor cu handicap dintr-un județ în altul, ca urmare
a schimbării domiciliului (reședinței);
h.) asigură îndosarierea și arhivarea documentelor depuse de persoanele cu handicap
(certificate de încadrare în grad de handicap, certificate de deces, copii acte de identitate etc.);
i.) efectuează operațiunile de prelungire a drepturilor bănești, de încetare sau de
suspendare a acestora, în baza certificatelor de încadrare într-o categorie de persoane cu
handicap, emise de către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap sau de către
Comisia pentru Protecția Copilului cât și cele de evidențiere a evenimentelor (instituționalizare,
schimbare BI/Ci, deces, transfer, etc);
j.) preia, verifică și transmite către Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități
solicitările privind acordarea voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziționarea de tehnologii și
dispozitive asistive și tehnologii de acces;
k.) acordă facilitați prin eliberare de adeverințe potrivit Legii nr. 448/2006 pentru scutire
de la plata impozitului pe clădire și teren, gratuitate transport urban și gratuitate transport
interurban prin eliberare de bilete de călătorie C.F.R. sau AUTO;
l.) verifică exactitatea tuturor sumelor solicitate la plată de către operatorii de transport
(Auto, CFR și Naval) în baza borderoului regăsit ca anexă la fiecare factură;
m.) întocmește Ordonanțările de plată pentru efectuarea plății facturilor înaintate spre
decontare de către operatorii de transport (Auto, CFR și Naval);
n.) întocmește, în baza graficului de rambursare, Ordonanțările de plată pentru efectuarea
plății dobânzilor subvenționate de către ANPD, cu respectarea prevederilor Legii nr. 448/2006;
o.) primește documentația și eliberează acordul pentru primirea indemnizației în locul
asistentului personal sau acordul pentru angajarea unui asistent personal, conform opțiunii
exprimate în scris de către persoana cu handicap sau a reprezentantul legal al acestuia;
p.) asigură întocmirea documentației necesare eliberării rovinietelor pentru persoanele
adulte cu handicap, deținătoare de autoturisme precum și pentru persoanele care au în îngrijire
persoane cu handicap grav sau accentuat și care beneficiază de scutire la plata tarifului de
utilizare a rețelelor de drumuri naționale și o transmite Companiei Naționale de Autostrăzi și
Drumuri Naționale;

q.) întocmește necesarul de fonduri bănești (dobânzi, transport) pentru luna următoare de
plată, precum și estimările anuale privind necesarul de fonduri bănești pentru dobânzi, transport,
materiale;
r.) înaintează lunar baze de date către: Casa Județeană de Pensii Alba, Casa de Asigurări
de sănătate Primării, alte instituții solicitante;
s.) colaborează cu Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența
Persoanelor Alba în vederea comunicării și preluării datelor, pe suport optic (CD-R), în baza
Protocolului de colaborare pe linia furnizării de date din Registrul național de evidență a
persoanelor între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și Direcţia
Evidenţa Persoanelor şi Administrare a Bazelor de Date;
ş.) realizează statisticile lunare, trimestriale, semestriale cu privire la evoluția numărului
de persoane cu handicap adulți și copii;
t.) gestionează și ține evidența biletelor de transport CFR si AUTO, a legitimațiilor și
adeverințelor de însoțire a biletelor ce se acordă persoanelor cu handicap și asigură necesarul de
bilete pentru acoperirea nevoilor persoanelor cu handicap;
ţ.) predă către asociațiile persoanelor cu handicap, pe baza de protocoale, biletele de
călătorie ale membrilor acestora;
u.) ține evidența la zi a persoanelor cu handicap și colaborează cu Serviciul monitorizare,
analiză statistică, strategii, programe, proiecte și ONG pentru transmiterea către Ministerul
Muncii și Protecției Sociale a datelor statistice privind beneficiarii, copii și adulți încadrați în
grad de handicap, instituționalizați și neinstituționalizați;
v.) transmite la termen situațiile statistice solicitate în baza protocoalelor de
colaborare/convențiilor încheiate cu diferite instituții/ONG-uri;
w.) soluționează în termenul legal corespondența repartizată, privind
acordarea/neacordarea drepturilor și facilităților;
x.) asigură confidențialitatea datelor cu care operează;
y.) întocmește și asigură implementarea în cadrul biroului a Procedurilor operaționale în
conformitate cu Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea
Codului controlului intern managerial al entităților publice;
z.) asigură implementarea și respectarea Regulamentului UE/679/2016 și a legislației
interne în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date;
aa.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea
sistemului de Control intern managerial în cadrul biroului;
bb.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul biroului în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
cc.) îndeplinește orice alte sarcini noi care apar urmare modificărilor intervenite în
legislația ce reglementează activitatea în domeniul de activitate, după aprobarea acestui
regulament.
Art. 63. Biroul evidență și plată beneficii de asistență socială se subordonează
directorului general adjunct (economic) și colaborează cu serviciile funcționale din cadrul
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.
Art. 64. Serviciul financiar contabil îndeplinește următoarele atribuții specifice:
a.) organizează și conduce contabilitatea Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba, potrivit normelor financiar-contabile în vigoare, întocmind
documentele justificative privind operațiunile patrimoniale și urmărind ținerea corectă și la zi a
acestora;
b.) ține contabilitatea mijloacelor fixe pe categorii și pe fiecare obiect de evidență, a
valorilor materiale cantitativ și valoric, a obiectelor de inventar, a mijloacelor bănești, a clienților
și furnizorilor, a salariilor, a obligațiilor și a creanțelor, a veniturilor pe surse de venituri după
natura lor;
c.) planifică, coordonează, organizează și controlează ținerea evidenței contabile
bugetare;
d.) exercită activitatea de control financiar preventiv;
e.) întocmește lunar balanța de verificare pentru urmărirea înregistrării corecte în
contabilitate a operațiunilor patrimoniale;
f.) întocmește dări de seamă contabile trimestriale și anuale, contul de execuție al
bugetului și orice alte situații financiare cerute de ANAF;

g.) întocmește registrele contabile prevăzute de legislația în vigoare;
h.) ține evidența plăților de casă și a cheltuielilor efective pe structura clasificației
bugetare;
i.) organizează inventarierea generală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi
capitalurilor proprii deţinute la începutul activităţii, cel puţin o dată în cursul exerciţiului
financiar, precum şi în cazul fuziunii, divizării sau lichidării şi în alte situaţii prevăzute de lege și
prezintă propuneri de completare, casare sau scoatere din funcțiune a unor mijloace fixe și
obiecte de inventar ;
j.) verifică condițiilor de acceptare a documentelor de plată și concordanța între Ordinele
de plată emise și extrasele de cont eliberate de Trezorerie, bănci, ș.a.;
k.) prezintă organelor de control modul de cheltuire a fondurilor bugetare ;
l.) ține evidența corectă și la zi a operațiunilor de încasări și plăți derulate prin conturile
instituției și urmărește încadrarea cheltuielilor pe subdiviziunile clasificației bugetare și pe
destinația sumelor;
m.) organizează și conduce distinct evidența încasărilor și a plaților din surse
extrabugetare;
n.) ține registrul de evidență a bunurilor din patrimoniul instituției, a bunurilor aparținând
domeniului public și privat al județului date în administrarea Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Alba;
o.) urmărește derularea activităților de casierie a Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Alba;
p.) întocmește fișele mijloacelor fixe, evidențiază și înregistrează în contabilitate
imobilizările și amortizările mijloacelor fixe din patrimoniul Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Alba;
q.) ține evidența contractelor și a încasărilor din concesiuni, închirieri, asocieri etc.;
r.) întocmește bugetul proiectelor, programelor și activităților proprii;
s.) asigură întocmirea la termen a documentelor privind angajarea, lichidarea,
ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice - ALOP;
ş.) elaborează proiectele bugetelor anuale ale Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba, precum și previziunile de buget pe termen mediu și lung, pe care le
supune avizării Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba și aprobării Consiliului Județean Alba;
t.) analizează propunerile de buget ale unităților subordonate și le centralizează în vederea
cuprinderii lor în bugetul general;
ţ.) organizează evidența angajamentelor legale și a angajamentelor bugetare pentru
fiecare subdiviziune a clasificației bugetare;
u.) organizează evidența creditelor bugetare aprobate pentru fiecare subdiviziune a
clasificației bugetare precum și a modificărilor intervenite pe parcursul anului, ca urmare a
rectificărilor de buget;
v.) organizează evidența angajamentelor bugetare și compararea datelor angajamentelor
bugetare aprobate și a celor angajate pentru a putea determina creditele bugetare disponibile care
pot fi angajate;
w.) angajează și ordonanțează cheltuielile bugetare pe baza documentelor justificative;
x.) efectuează deschideri de credite (finanțări) și verifică încadrarea acestora în planurile
aprobate;
y.) asigură înregistrarea, verificarea și centralizarea conturilor de execuție lunare ale
fiecărei unități subordonate;
z.) întocmește referate de specialitate în vederea inițierii proiectelor de hotărâri din
domeniul propriu de activitate;
aa.) urmărește respectarea și punerea în aplicare a hotărârilor consiliului județean privind
alocarea unor sume pe diferitele destinații;
bb.) urmărește respectarea și ținerea evidenței sumelor defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat pe destinații precise stabilite prin Legea bugetului de stat;
cc.) întocmește solicitări suplimentare de sume, adresate Consiliului Județean Alba în
situația în care aceste sume sunt insuficiente (salarii personal, cheltuieli materiale, persoane cu
handicap ș.a.m.d.);
dd.) asigură întocmirea la termen a documentelor de angajare bugetară și de plată ale
activităților Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;

ee.) asigură asistență de specialitate serviciilor și componentelor funcționale din structura
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
ff.) verifică încadrarea listelor de lucrări, de bunuri și servicii din proiectul planului anual
de achiziții în prevederile bugetare;
gg.) întocmește propunerile și urmărește execuția veniturilor și cheltuielilor prevăzute în
bugetul propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba pe surse de
finanțare și destinații și informează periodic sau la solicitarea conducerii instituției despre modul
de realizare;
hh.) urmărește respectarea condițiilor de legalitate și regularitate și/sau de încadrare în
limitele stabilite și destinația creditelor bugetare și de angajament a proiectelor de operațiuni;
ii.) întocmește și supune spre aprobare ordonatorului principal de credite repartizarea
bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba pe trimestre și pe
subdiviziuni ale clasificației bugetare;
jj.) urmărește respectarea procedurilor privind parcurgerea celor 4 faze ale procesului
execuției bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata;
kk.) întocmește cererile de deschidere de credite bugetare și cererile de deschidere de
cont către Trezorerie;
ll.) accesează zilnic sistemul electronic de raportare a situațiilor financiare din sistemul
public (FOREXBUG), transmite toate documentele și anexele prevăzute de OMFP nr. 517/2016
actualizat, respectiv procedează la arhivarea documentelor generate de sistem.
mm.) încasează contribuțiile lunare de întreținere datorate de beneficiarii ocrotiți în
unitățile de asistență socială;
nn.) întocmește și asigură implementarea în cadrul serviciului a Procedurilor operaționale
în conformitate cu Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea
Codului controlului intern managerial al entităților publice;
oo.) asigură implementarea și respectarea Regulamentului UE/679/2016 și a legislației
interne în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date;
pp.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea
sistemului de Control intern managerial în cadrul serviciului;
qq.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul serviciului în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
rr.) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de către directorul
general.
Art. 65. Serviciul financiar - contabil se subordonează directorului general adjunct
(economic) și colaborează cu serviciile funcționale din cadrul Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Alba.
Art. 66. Serviciul achiziții, patrimoniu, tehnic și administrativ îndeplinește
următoarele atribuții specifice:
a.) administrează patrimoniul și asigură investițiile în spațiile în care își desfășoară
activitatea Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
b.) asigură efectuarea activităților de prospectare de piață în cazul achizițiilor directe de
bunuri, servicii sau lucrări necesare pentru buna funcționare a serviciului;
c.) încheie contractele de donație, le supune aprobării conducerii Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și Consiliului Județean Alba, după care le transmite
pe unitățile funcționale ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba în
vederea realizării recepției;
d.) participă la inventarierea patrimoniului conform legii contabilității și a normelor de
inventariere;
e.) urmărește realizarea și respectarea graficelor de execuție a lucrărilor de reparații și
investiții și sesizează șeful ierarhic de nerespectarea termenelor contractate;
f.) participă la recepția lucrărilor de investiții, reparații curente și capitale în momentul
finalizării acestora;
g.) asigură încheierea contractelor pentru energie electrică, energie termică, gaz metan,
apă-canal, gunoi, prestări servicii, lucrări de reparații curente pentru sediul Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;

h.) analizează, când este cazul, necesitatea și oportunitatea propunerilor venite din partea
componentelor funcționale ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Alba cu privire la achiziția publică de servicii și lucrări;
i.) formulează și fundamentează propunerile pentru executarea unor investiții la imobilele
aflate în patrimoniul și/sau administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba;
j.) colaborează la întocmirea documentației (caietul de sarcini - specificațiile tehnice)
pentru achiziția publică de lucrări sau de servicii pentru construcții, reabilitare, reamenajare,
instalații, etc;
k.) colaborează la urmărirea executării lucrărilor și îndeplinirea serviciilor specifice
contractate;
l.) participă in cadrul recepțiilor la terminarea lucrărilor și la expirarea perioadei de
garanție;
m.) verifică îndeplinirea calității lucrărilor executate, în perioada de garanție;
n.) răspunde de întocmirea documentațiilor necesare pentru cartea tehnică a tuturor
construcțiilor aflate în patrimoniul și/sau administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba;
o.) pune la dispoziția comisiilor de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică de servicii
și lucrări, analizele tehnice necesare stabilirii ofertei câștigătoare;
p.) colaborează la întocmirea și fundamentarea listelor de lucrări de investiții în proiectul
de buget și a programului anual de achiziții publice, studii, dotări și proiecte;
q.) asigură urmărirea execuției lucrărilor de investiții, conform legislației în vigoare,
precum și obținerea avizelor și autorizațiilor de construcție pentru lucrările de investiții
r.) planifică lucrările de investiții aprobate pentru finanțare în bugetul anual;
s.) verifică situațiile de lucrări, confirmând veridicitatea acestora;
ş.) comunică recepțiile Serviciului financiar - contabil în vederea luării în evidența
contabilă și urmărește și asigură decontările lucrărilor și serviciilor executate, conform
contractelor în derulare;
t.) colaborează cu compartimentele de specialitate în elaborarea de programe și strategii
de dezvoltare pe termen mediu și lung;
ţ.) promovează și derulează proiecte finanțate din diferite fonduri nerambursabile,
asigurând documentațiile tehnice și procedurile pentru derularea unor lucrări de investiții în
parteneriate, asocieri;
u) transmite Serviciului Financiar Contabil procesul verbal de recepție a obiectivelor de
investiții finalizate, precum și valoarea totală a investiției în vederea înregistrării în contabilitate;
v.) inițiază și promovează procedurile privind aplicarea legislației în domeniul conservării
bunurilor imobile;
ww.) coordonează și monitorizează inventarierea anuală a patrimoniului;
x.) ține evidența bunurilor imobile (clădiri, terenuri, alte bunuri) aflate în administrarea
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
y.) elaborează documentațiile administrative in vederea acceptării ofertelor de donație de
bunuri imobile ce intră în patrimoniu;
z.) asigură respectarea prevederilor legale privind publicarea de date și protecția datelor
personale;
aa.) asigură și actualizează baza de date D- SMART și efectuează verificări ale datelor în
mod periodic;
bb.) asigură întreținerea rețelei de calculatoare aflată în sediul Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
cc.) elaborează împreună cu serviciile din cadrul instituției a programelor strategice pe
termen scurt și mediu în domeniul logistic;
dd.) asigură întocmirea și transmiterea lunară către primării a listelor cu situația
beneficiarilor cu legitimații de transport local valabile;
ee.) asigură transmiterea lunară către Casa de Asigurări de Sănătate Alba a listelor
conținând beneficiarii care au calitatea de persoane cu handicap;
ff.) asigură realizarea service-ul de urgență pentru calculatoarele și perifericele aflate în
sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
gg.) asigură servicii de setări parametri de funcționare rețea, de întreținere preventivă, de
desprăfuire și aspirare interioară a echipamentelor IT;

hh.) acordă asistență, îndrumare tehnică și instruirea personalului în ceea ce privește
utilizarea rețelei, a calculatoarelor și imprimantelor, a aplicațiilor software;
ii.) asigură menținerea resurselor tehnologice a informației hard în stare optimă de
funcționare;
jj.) îmbunătățește securitatea în cadrul sistemului informatic și evită riscul de pierdere de
informații vitale pentru sistem;
kk.) propune achiziționarea de programe informatice și materiale consumabile pentru
sistemele informatice;
ll.) asigură securizarea și protejarea datelor prin parolarea tuturor calculatoarelor din
rețeaua de calculatoare astfel încât să se evite accesul necontrolat la date;
mm.) supraveghează echipamentele de calcul din dotarea Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Alba astfel să nu se execute intervenții neautorizate la aceste
echipamente;
nn.) face propuneri privind necesarul de tehnică de calcul, programe soft care trebuie
achiziționate și consumabile pentru a se achiziționa, evitându-se astfel situațiile de criză;
oo.) asigură instruirea utilizatorilor de calculatoare în ce privește utilizarea acestora astfel
încât să se evite distrugerea calculatoarelor sau a programelor cu care lucrează;
pp.) exploatează aplicațiile informatice prin depanarea și instalarea software-urilor pentru
toate tipurile de aplicații agreate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba;
qq.) desfășoară operațiuni pentru menținerea echipamentelor și a programelor de aplicații
la parametrii de funcționare;
rr.) asigură instalarea și configurarea componentelor hard la nivelul echipamentelor de
calcul;
ss.) asigură securitatea datelor, salvări periodice prin crearea de C.D - uri în acest scop;
şş.) asigură completarea și actualizarea lunară a Registrului electronic central privind
persoanele cu handicap - Macheta de date;
tt.) asigură transmiterea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități a Machetei
de date în format electronic, până la data de 10 ale lunii următoare perioadei raportate;
ţţ.) gestionează activitatea de selecționare a documentelor aflate în arhiva Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, asigurând constituirea, păstrarea,
selecționarea și conservarea fondului arhivistic a acesteia;
uu.) ține evidența responsabililor pe obiective cu privire la gestionarea documentelor care
urmează a fi arhivate;
vv.) întocmește și asigură implementarea în cadrul serviciului a Procedurilor operaționale
în conformitate cu Ordinul secretarului general al guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea
Codului controlului intern managerial al entităților publice;
ww.) asigură implementarea și respectarea Regulamentului UE/679/2016 și a legislației
interne în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date.
xx.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea
sistemului de Control intern managerial în cadrul serviciului;
yy.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul serviciului în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
zz.) urmărește respectarea disciplinei muncii și propune sancțiuni disciplinare și
recompense pentru angajații din serviciu;
aaa.) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de către directorul
general.
Art. 67. Serviciul achiziții, patrimoniu, tehnic și administrativ se subordonează
directorului general adjunct (economic) și colaborează cu serviciile funcționale din cadrul
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.
Art. 68. Compartimentul achiziții și contractare servicii sociale face parte din
structura Serviciul achiziții, patrimoniu, tehnic și administrativ și îndeplinește următoarele
atribuții specifice:
a.) asigură organizarea și desfășurarea achizițiilor publice de bunuri, lucrări și servicii ale
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
b.) elaborează, în ultimul trimestru al anului în curs, programul anual al achizițiilor
publice pentru anul următor, acesta cuprinzând totalitatea proceselor de achiziție publică

planificate a fi lansate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
pe parcursul unui an bugetar. Programul anual al achizițiilor publice este supus aprobării
Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
c.) elaborează programul anual al achizițiilor publice al Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Alba pe baza propunerilor întocmite de către compartimentele
funcționale, în funcție de gradul de prioritate;
d.) realizează derularea procedurilor de achiziție publică la nivelul componentelor
funcționale ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
e.) centralizează la nivel global valorile estimate privind contractele de achiziție publică/
a achiziției directe de produse, servicii și lucrări, în vederea fundamentării bugetului de venituri
și cheltuieli pentru fiecare an bugetar;
f.) alege procedura de achiziție publică aplicabilă în funcție de valoarea estimată a
fiecărui contract de achiziție publică / a achiziției directe de produse, servicii și lucrări și propune
procedura de achiziție aplicabilă;
g.) asigură publicitatea achizițiilor publice transmițând spre publicare în SEAP anunțurile
de intenție, de participare sau publicitate privind achizițiile publice în care Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba este autoritate contractantă;
h.) întocmește documentația specifică achizițiilor publice așa cum este specificat de
legislația în vigoare și asigură postarea pe SEAP în cadrul procedurilor de achiziție publică
desfășurate la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
i.) asigură organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție publică;
j.) întocmește dosarul achiziției publice pentru fiecare contract atribuit;
k.) asigură comunicarea cu furnizorii de produse, servicii, lucrări pe parcursul derulării
contractelor de achiziție publică;
l.) sprijină personalul de specialitate din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba în întocmirea specificațiilor tehnice/fișelor tehnice și caietelor de sarcini
și întocmește documentația de atribuire pentru achiziția publică de bunuri, servicii și lucrări;
m.) întocmește referatele pentru constituirea comisiilor de licitații achiziții publice;
n.) colaborează cu Serviciul juridic și contencios pentru rezolvarea contestațiilor la
achizițiile publice;
o.) informează ofertanții despre rezultatul procedurii pe baza raportului procedurii
întocmit de către comisia de evaluare a ofertelor și restituie garanțiile de participare;
p.) întocmește, după caz, contractele de achiziție publică și ține evidența contractelor de
achiziții publice;
q.) monitorizează constituirea garanțiilor de bună execuție și se preocupă de eliberarea
acestora după îndeplinirea contractelor de achiziție publică;
r.) asigură colaborarea cu Agenția Națională pentru Achiziții Publice, Consiliul Național
de Soluționare a Contestațiilor, Ministerul Finanțelor Publice, în conformitate cu actele
normative în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice și servicii;
s.) constituie și păstrează dosarul achiziției publice;
ş.) întocmește și asigură implementarea în cadrul serviciului a Procedurilor operaționale
în conformitate cu Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea
Codului controlului intern managerial al entităților publice;
t.) asigură implementarea și respectarea Regulamentului UE/679/2016 și a legislației
interne în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date.
ţ.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea
sistemului de Control intern managerial în cadrul compartimentului;
u.) asigură arhivarea documentelor întocmite la nivelul compartimentului în conformitate
cu prevederile legale în vigoare;
v.) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de către directorul
general.
Art. 69. Compartimentul achiziții și contractare servicii sociale se subordonează
Serviciului achiziții, patrimoniu, tehnic și administrativ și colaborează cu serviciile
funcționale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.
Art. 70. Serviciul întreținere și deservire îndeplinește următoarele atribuții specifice:

a.) asigură administrarea și îmbunătățirile în spațiile în care își desfășoară activitatea
personalul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și monitorizează
starea tehnică a imobilelor și logisticii transferate prin contractele de comodat către furnizorii
privați, sprijină furnizorii privați în realizarea operațiilor de întreținere a bunurilor date în
comodat;
b.) asigură întreținerea, gospodărirea, igienizarea și reparațiile/îmbunătățirile în spațiile în
care își desfășoară activitatea personalul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba;
c.) răspunde de buna întreținere și exploatare a parcului de mașini din dotare;
d.) eliberează, ține evidența foilor de parcurs și întocmește foile de activitate zilnică ale
autovehiculelor, precum si pontajul conducătorilor auto lunar pentru autovehiculele din parcul
auto central;
e.) colaborează cu șefii celorlalte servicii de asistență socială și protecția copilului pentru
stabilirea traseelor zilnice ale mijloacelor auto din dotare;
f.) verifică încadrarea în cota lunară de carburant a întregului parc auto al Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
g.) coordonează și monitorizează activitatea administrativ-gospodărească din structurile
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
h.) asigură buna executare a lucrărilor de întreținere și reparații curente;
i.) asigură întreținerea instalațiilor și dotărilor clădirilor și bunurilor aparținând Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
j.) urmărește realizarea și respectarea graficelor de execuție a lucrărilor de reparații și
sesizează șeful ierarhic de nerespectarea termenelor contractate;
k.) participă la recepția lucrărilor de reparații curente și capitale în momentul finalizării
acestora;
l.) face propuneri privind lucrările de reparații curente la imobile și celelalte mijloace fixe
din dotare, urmărește realizarea reparațiilor și participă la efectuarea recepțiilor;
m.) organizează și asigură accesul persoanelor în sediu, asigură paza bunurilor din
administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
n.) urmărește respectarea disciplinei muncii și propune sancțiuni disciplinare și
recompense pentru angajații din serviciu;
o.) asigură prin personal tehnic autorizat de ISCIR, denumit în continuare RSVTI,
întreținerea și repararea echipamentelor din domeniul ISCIR deținute de Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba precum și de exploatarea corectă și legală a
acestora, în conformitate cu dispozițiile prescripțiilor tehnice, colecția ISCIR;
p.) RSVTI răspunde de luarea măsurilor pentru aplicarea prescripțiilor tehnice privind
siguranța în funcționare a instalațiilor sub presiune și de ridicat;
q.) prezintă echipamentele/instalațiile, precum și documentația tehnică prevăzută de
Prescripțiile tehnice – Colecția ISCIR, la verificările tehnice care se efectuează de ISCIR–
INSPECT în vederea autorizării funcționării echipamentelor/instalațiilor sau ori de câte ori se
solicită de către ISCIR;
r.) ține evidența instalațiilor sub presiune și de ridicat și urmărește efectuarea la termen a
verificării tehnice oficiale fără de care instalațiile respective nu pot funcționa;
s.) urmărește pregătirea echipamentelor/instalațiilor și a sarcinilor de încercare necesare
pentru verificările tehnice oficiale și participă la efectuarea lor;
ș.) supraveghează ca echipamentele/instalațiile să fie folosite în conformitate cu
prevederile prescripțiilor tehnice, instrucțiunilor de exploatare elaborate de producător și a
normelor de protecția muncii;
t.) urmărește realizarea în termen a dispozițiilor date prin procesele-verbale de verificare
tehnică, examinează în mod regulat, registrul de evidență a funcționării și să ia măsuri pentru
remedierea imediată a defectelor semnalate;
ț.) asigură realizarea lucrărilor de revizii și activitățile de reparații și întreținere, la
termenele scadente, a instalațiilor sub presiune și de ridicat (RSVRTI- ISCIR);
u.) transmite, în termen legal, planul anual de verificări tehnice periodice pentru anul
următor la ISCIR–INSPECT IT de care aparține Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba;
v.) face propuneri pentru aprovizionarea tehnico-materială cu piese de schimb,
consumabile și rechizite de birou;

w.) colaborează la urmărirea executării lucrărilor și îndeplinirea serviciilor specifice
contractate;
x.) organizează recepțiile la terminarea lucrărilor și la expirarea perioadei de garanție.
îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de către directorul general;
y.) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de către directorul
general;
z.) întocmește și asigură implementarea în cadrul serviciului a Procedurilor operaționale
în conformitate cu Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea
Codului controlului intern managerial al entităților publice;
aa.) asigură implementarea și respectarea Regulamentului UE/679/2016 și a legislației
interne în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date.
bb.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea
sistemului de Control intern managerial în cadrul serviciului;
cc.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul serviciului în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
dd.) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de către directorul
general.
ee.) primește și centralizează referatele cu privire la necesarul de bunuri, servicii și lucrări
de la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
ff. preia și distribuie către serviciile și compartimentele funcționale din cadrul Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba bunurile achiziționate în vederea
utilizării la nivelul acestora;
gg.) ține la zi gestiunea obiectelor de inventar, a furniturilor de birou, etc;
hh.) întocmește comenzile, recepția, darea în inventar și în consum a bunurilor
achiziționate pentru folosința lor de către personalul de la sediul Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Alba.
Art. 71. Serviciul întreținere și deservire se subordonează directorului general adjunct
(economic) și colaborează cu serviciile funcționale din cadrul Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Alba.
Capitolul VI
Statutul personalului
Art. 72. Personalul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
este reprezentat de funcționari publici, numiți în funcții publice, conform O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare și personal contractual angajat pe bază de
contract individual de muncă, în conformitate cu prevederile Codului Muncii .
Art. 73. Numirea, eliberarea din funcție și sancționarea disciplinară a directorului general
al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba se face prin hotărâre a
Consiliului Județean Alba, la propunerea președintelui, iar stabilirea drepturilor salariale sunt
reglementate de prevederile legale privind salarizarea funcționarilor publici.
Art. 74. Numirea, eliberarea din funcție, sancționarea disciplinară și stabilirea drepturilor
salariale ale directorilor generali adjuncți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba se face conform legislației ce reglementează categoria funcționarilor publici.
Art. 75. (1) Numirea în funcții publice, angajarea pe bază de contract individual de
muncă, eliberarea și sancționarea disciplinară a personalului sunt de competența directorului
general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, în conformitate cu
prevederile legale.
(2) Evaluarea performanțelor profesionale individuale și promovarea
funcționarilor publici/personalului contractual se face pe bază de examen sau concurs, în limita
fondurilor bugetare.
Art. 76. Drepturile de natură salarială ale personalului Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Alba se stabilesc conform dispozițiilor legale privind funcționarii
publici și personalul contractual din unitățile bugetare.
Art. 77. În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, personalul Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Alba are dreptul, pe lângă salariul de bază și la sporuri specifice,
conform legii.

Art. 78. Celelalte drepturi și obligații ale funcționarilor publici și personalului
contractual, încadrați la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba se
asigură, în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Statutul funcționarilor publici și a legislației
muncii în vigoare.
Art. 79. Asistenții maternali profesioniști/asistenți personali profesioniști sunt încadrați
pe bază de contract individual de muncă pe perioadă determinată, pe perioada de valabilitate a
atestatului și sunt salarizați conform legislației privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice.
Art. 80. (1) Personalului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Alba îi sunt interzise încălcarea confidențialității informațiilor deținute în exercitarea atribuțiilor
de serviciu, a secretului de serviciu, precum și pretinderea sau primirea de foloase necuvenite.
Încălcarea acestor interdicții va fi sancționată conform legislației care reglementează activitatea
funcționarilor publici și a personalului contractual.
(2) Personalul are obligația de a respecta prevederile prezentului regulament,
cele ale regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale specializate, cerințele
fișelor de post, etica și deontologia profesională.
(3) Personalul are obligația de a îndeplini și alte atribuții din domeniul de
activitate al structurii din care face parte, care decurg din actele normative în vigoare, precum și
sarcinile de serviciu dispuse legal de conducerea instituției, menite să concure la realizarea
integrală a atribuțiilor acesteia ori la îmbunătățirea activității sale.
Art. 81. În realizarea atribuțiilor de serviciu, personalul Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Alba are obligația să soluționeze cu maximă operativitate și
competență profesională întreaga problematică ce derivă din acestea, stabilită în detaliu în fișa
fiecărui post.
Capitolul VII
Unități/instituții de asistență socială aflate în structura/subordinea
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
Art. 82. (1) Organizarea și structura Direcției generale se regăsește în organigrama
aprobată de către Consiliul Județean Alba care cuprinde și schema sistemului relațional dintre
servicii/ birouri/ compartimente sau unități de asistență socială și/ sau între acestea și conducere,
respectiv Consiliul Județean Alba.
(2) Fiecare unitate de asistență socială prevăzută în organigramă funcționează
fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba și are un Regulament propriu de organizare și funcționare aprobat prin hotărârea
Consiliului Județean Alba, potrivit anexelor 2-35 ale prezentului Regulament.
(3) Directorii/șefii de centre se subordonează în mod direct conducerii Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și răspund pentru modul în care
organizează și conduc unitatea/instituția.
(4) Prevederile prezentului regulament sunt opozabile tuturor structurilor
instituției.
Capitolul VIII
Dispoziții finale
Art. 83. Prezentul regulament de organizare și funcționare al Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba intră în vigoare de la data aprobării lui de către
Consiliul Județean Alba.
Art. 84. (1) În vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a
implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial, prin dispoziție a directorului
general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba se constituie în
conformitate cu prevederile Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, Comisia de
monitorizare, cu atribuții în acest sens.
(2) Comisia prevăzută la alin. 1 are în principal următoarele atribuții:
 elaborează și actualizează anual, până în data de 31 ianuarie a fiecărui an, Programul
de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial;

 coordonează procesul de actualizare a obiectivelor și a activităților la care se atașează
indicatori de performanță sau de rezultat pentru evaluarea acestora;
 analizează și prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor
generale ale funcționării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, prin
stabilirea limitelor de toleranță la risc, anual, aprobate de către directorul general al Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, care sunt obligatorii și se transmit
tuturor compartimentelor pentru aplicare;
 analizează și avizează procedurile formalizate și le transmit spre aprobare directorului
general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
 analizează, în vederea aprobării, informarea privind monitorizarea performanțelor la
nivelul aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Alba, elaborată de secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare, pe baza raportărilor anuale
privind monitorizarea performanțelor anuale, de la nivelul compartimentelor;
 analizează, în vederea aprobării, informarea privind desfășurarea procesului de
gestionare a riscurilor, elaborată de echipa de gestionare a riscurilor, pe baza raportărilor anuale,
de la nivelul compartimentelor;
 verifică și asigură concordanța cu prevederile legale în vigoare a procedurilor
formalizate, pe activități, cuprinzând obiectivele, acțiunile, responsabilitățile, termenele și alte
componente ale măsurilor respective, acțiunile de perfecționare profesională atât pentru
persoanele cu funcții de conducere, cât și pentru cele cu funcții de execuție;
 își însușește chestionarele de control intern pentru fiecare standard;
 îndrumă compartimentele din aparatul de specialitate al Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și instituțiile subordonate în elaborarea programelor
și actualizarea acestora și/sau în alte activități legate de controlul intern managerial;
 monitorizează trimestrial și evaluează anual realizarea obiectivelor și atribuțiilor ce
revin Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
 prezintă directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba ori de câte ori consideră necesar, dar cel puțin o dată pe trimestru, informări
referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control
intern/managerial, în raport cu programul adoptat la acțiunile de monitorizare, coordonare și
îndrumare metodologică întreprinse, precum și la alte probleme apărute în legătură cu acest
domeniu;
 asigură armonizarea procedurilor utilizate în sistemul de control intern/managerial, la
nivelul compartimentelor din aparatul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba.
Art. 85. (1) Raportat la prevederile art. 9 lit. a și ale art. 11 lit. b pnct. 1 din prezentul
regulament, strategia de dezvoltare a serviciilor sociale conține cel puțin următoarele informații:
obiectivul general și obiectivele specifice, planul de implementare a strategiei, responsabilități și
termene de realizare, sursele de finanțare și bugetul estimat.
(2) Elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale se fundamentează în
principal pe informații colectate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Alba în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 11 lit. b pnct. 4, pnct. 8 și pnct. 9 din prezentul
regulament
(3) Documentul de fundamentare conține cel puțin următoarele informații:
a.) caracteristici teritoriale ale unității administrativ-teritoriale;
b.) nivelul de dezvoltare socioeconomică și culturală a zonei;
c.) structura populației, luându-se în calcul categoriile de vârstă, sex,
ocupație etc.;
d.) tipurile de situații de dificultate, vulnerabilitate, dependență sau risc
social, numărul potențialilor beneficiari;
e.) tipurile de servicii sociale care ar putea răspunde nevoilor beneficiarilor
identificați și argumentația alegerii acestora.
Art. 86. (1) Raportat la prevederile art. 9 lit. a și ale art. 11 lit. b pnct. 2 din prezentul
regulament, planul anual de acțiune se elaborează înainte de fundamentarea proiectului de
buget pentru anul următor, în conformitate cu strategia de dezvoltare a serviciilor sociale
județene și cuprinde date detaliate privind numărul estimat și categoriile de beneficiari, serviciile
sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare și

programul de subvenționare a serviciilor din fonduri publice, derulate cu respectarea legislației în
domeniul ajutorului de stat, bugetul estimat și sursele de finanțare.
(2) Planul anual de acțiune cuprinde, pe lângă elementele prevăzute la alin. 1,
planificarea activităților de informare a publicului, programul de formare și îndrumare
metodologică în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii care
administrează și acordă servicii sociale.
(3) Elaborarea planului anual de acțiune se fundamentează prin realizarea unei
analize privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente și cele propuse
spre a fi înființate, resursele materiale, financiare și umane disponibile pentru asigurarea
furnizării serviciilor respective, cu respectarea planului de implementare a strategiei județene de
dezvoltare a serviciilor sociale prevăzut la art. 85 din prezentul regulament, în funcție de
resursele disponibile și cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.
(4) La elaborarea proiectului de buget anual aferent serviciilor sociale acordate la
nivelul județului Alba vor fi avute în vedere costurile de funcționare a serviciilor sociale aflate în
administrare, inclusiv ale celor ce urmează a fi înființate, costurile serviciilor sociale contractate,
ale celor cuprinse în lista serviciilor sociale ce urmează a fi contractate și sumele acordate cu
titlu de subvenție, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, estimate în baza
standardelor de cost în vigoare.
(5) Anterior aprobării prin hotărâre a Consiliului Județean Alba a planului anual
de acțiune, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba îl transmite spre
consultare Comisiei județene de incluziune socială.
(6) În situația în care planul anual de acțiune prevede și înființarea de servicii
sociale de interes intercomunitar, prin participarea și a altor autorități ale administrației publice
locale, planul anual de acțiune se transmite spre consultare și acestor autorități.
Art. 87. Directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba urmărește actualizarea și completarea permanentă a atribuțiilor structurilor și
unităților de asistență socială din cadrul instituției, în funcție de eventualele modificări
organizatorice și legislative, având competența de a propune modificări și completări
prezentului Regulament, care vor fi avizate de Colegiul Director în vederea aprobării de către
Consiliul Județean Alba.
Art. 88. Prezentul regulament de organizare și funcționare al Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba se completează de drept cu prevederile legale în
vigoare sau ulterioare, urmând a fi aprobată modificarea/completarea de către Consiliul Județean
Alba prin hotărâre.

PREȘEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 8342/2 aprilie 2020

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei,
a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare
ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

I. Expunere de motive
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba prin adresa nr. 3239/12
martie 2020, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6396 din 13 martie
2020, a solicitat modificarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de
organizare şi funcţionare, în sensul înfiinţării respectiv desfiinţării unor posturi vacante de natură
contractuală şi transformării unor posturii ca urmare a promovării personalului. De asemenea a
solicitat modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 39 din 14 februarie 2020 s-a aprobat
modificarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare
ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 39 din 14 februarie 2020 privind modificarea
Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 126 din 8 mai 2018, privind aprobarea
Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba cu modificările şi completările
ulterioare.
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. a, art. 173 alin. 2 lit. c şi art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
- art. 113 alin. 5 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 31 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 41 alin. 2 Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011;
- H.G. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 8 alin. 1 din Regulamentul - cadru de organizare și funcționare al Direcției
generale de asistență socială și protecția copilului, aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă
socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 25 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate
copiilor din sistemul de protecţie specială;
- Ordinul nr. 26 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind
aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate
copiilor din sistemul de protecţie specială;

- Ordinul nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate
copiilor
- Ordinul nr. 28 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei privind aprobarea
standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi
combaterii violenţei domestice;
- Ordinul nr. 29 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale pentru
aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate
persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a
copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor
acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;
- Ordinul nr. 81 din 16 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre
maternale;
- Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind
aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;
-Ordinul nr. 1.218/2019 din 9 august 2019 pentru aprobarea Standardelor specifice
minime obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului de caz în protecţia
persoanelor adulte cu dizabilităţi
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, 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.
74 din 2 aprilie 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
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 8345/2 aprilie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
BIROUL RESURSE UMANE
Domnului Horaţiu Zaharia SUCIU - şef birou
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, vă
transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii
şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare
ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 16 aprilie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 23 aprilie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 74/2 aprilie 2020 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
- solicitarea nr. 3239 din 12 martie 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6396 din 13
martie 2020.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Biroul resurse umane
Nr. 9250/ 15 aprilie 2020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei,
a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
Conform art. 173 alin. 1 lit. a şi art. 173 alin. 2 lit. c din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, consiliul
județean are “atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate
al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor
autonome de interes judeţean”, respectiv “aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui
consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean,
organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de
specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale
societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”.
Prin adresa nr. 3239/12.03.2020 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr.
6396/13 martie 2020 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba a
solicitat modificarea organigramei şi a statului de funcții în sensul înfiinţării respectiv desfiinţării
unor posturi de natură contractuală vacante, transformării unor posturi ca urmare a promovării în
grad sau treaptă profesională, transformarea unei funcţii publice ocupate ca urmare a promovării
în grad profesional şi a unei funcţii publice vacante, modificării denumirii Locuinţei protejate
pentru persoane adulte cu dizabilităţi în Locuinţă maxim protejată pentru persoane adulte cu
dizabilităţi.
De asemenea s-a solicitat modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
instituţiei.
Articolul 31 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precizează faptul că: ”În situaţia în
care nu există un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcţii,
grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcţii în care
acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior.”
Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, prevede la
art. 41 alin. 2 din Regulament: „Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar în
grade sau trepte profesionale se face, de regulă, pe un post vacant, iar, în situaţia în care nu
există un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta
este încadrat într-unul de nivel imediat superior.”
În conformitate cu precederile art. 8 alin. 1 din Regulamentul - cadru de organizare și
funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, aprobat prin H.G. nr.
797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor
publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările
ulterioare: “Structura organizatorică şi numărul de posturi aferente Direcţiei generale se
aprobă de consiliul judeţean …, astfel încât funcţionarea acesteia să asigure îndeplinirea
atribuţiilor ce îi revin potrivit legii.”
Modificările intervenite asupra Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba nu conduc la modificarea numărului total de posturi față de
structura aprobată în organigrama anterioară.
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere și în
conformitate cu prevederile art. 113 alin. 5 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale cu
modificările şi completările ulterioare, ce prevede faptul că ”Regulamentele-cadru de organizare
şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi structura orientativă de personal a
acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi

Protecţiei Sociale, urmând ca regulamentul propriu, organigrama şi statul de funcţii să fie
aprobate prin hotărâre a consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al
Municipiului Bucureşti” propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea
modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare
ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.

ŞEF BIROU,
Horaţiu Suciu
Întocmit,
Niculina Haţegan

CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ
SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI
ALBA
Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr.
68, jud. Alba, cod poștal 11773
Telefon 0258/818266, 0358401538

APROBAT
ÎN ȘEDINȚA COLEGIULUI DIRECTOR
DIN DATA DE 12.03.2020
PREȘEDINTE COLEGIU DIRECTOR
BUMBU VASILE

Nr. ______/06.03.2020

REFERAT
privind aprobarea modificării statului de funcții, organigramei și Regulamentului de organizare și
funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
(DGASPC Alba), întrunit în ședința din data de 12.03.2020 a analizat și dezbătut propuneri de
modificare a statului de funcţii, organigramei și Regulamentului de organizare și funcționare ale
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
I.
Legea nr. 286/2018 pentru modificarea alin. (1) şi (2) ale art. 64 din Legea nr.
272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului republicată, cu modificările și
completările ulterioare, prevede începând cu data de 01.01.2019 interdicția plasării în instituții a
copilului cu vârsta până la 7 ani “plasamentul copilului care nu a împlinit vârsta de 7 ani poate
fi dispus numai la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, plasamentul acestuia
într-un serviciu de tip rezidenţial fiind interzis”, excepție fiind situația în care acesta prezintă
handicapuri grave, cu dependenţă de îngrijiri în servicii de tip rezidențial specializate.
Serviciul de asistență maternală este un serviciu social de tip familial destinat copiilor care
necesită stabilirea unei măsuri de protecție, definit conform prevederilor art. 121 din Legea nr.
272/2004. Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată în condițiile legii de către
Comisia pentru Protecția Copilului, care asigură prin activitatea pe care o desfășoară la domiciliul
său creșterea, îngrijirea și educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primește în
plasament sau în încredințare (art. 1 din H.G. nr. 679/2003 și art. 122 alin. (3) din Legea nr.
272/2004).
Întrucât nu se poate anticipa cu exactitate numărul copiilor cu vârsta sub 7 ani care vor
necesita în viitor măsuri de protecție specială, inclusiv plasament în regim de urgență, DGASPC
Alba trebuie să fie pregătită cu o rețea de asistenți maternali capabilă să facă față oricând
nevoilor copiilor care necesită măsuri de protecție specială.
În lumina noii legislații specifice, plasarea copilului la asistentul maternal profesionist se
realizează numai în urma unui atent proces de potrivire a copilului cu asistentul maternal, astfel
încât nevoile și preferințele copilului să fie satisfacute iar furnizorul de servicii sociale trebuie să
dispună de personalul necesar acordării serviciilor sociale de tip familial și să dispună de un corp de
rezervă constitutit din asistenți maternali profesioniști atestați.
În concluzie, propunem creșterea rețelei proprii de asistenții maternali cu 7 posturi, în
măsură să menţină capacitatea serviciului de asistenţa maternală de a veni în întâmpinarea nevoilor
identificate în cazul fiecărui copil beneficiar de măsură de protecție specială, dar și pentru
respectarea prevederilor Proiectului ”TEAM-UP”: Progres în calitatea îngrijirii alternative a
copiilor– Reducerea numărului e copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de
asistenți maternali, care presupune angajarea de către DGASPC Alba a unui număr de 7
asistenți maternali profesioniști în fiecare an, în perioada 2019-2023, plata salariilor acestora
inclusiv obligația privind contribuțiile sociale datorate de către angajator la angajat fiind
suportată din bugetul proiectului.

II.

SERVICII SOCIALE

Menționăm faptul că promovarea în funcţia publică/contractuală de execuţie în gradul
profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public/personalul contractual se face prin
concurs sau examen, organizat trimestrial de către instituţiile publice, prin transformarea postului
ocupat de funcţionarul public/personalul contractual, ca urmare a promovării concursului sau
examenului.
Potrivit art. 39 alin. (1) și (2) din Anexa la Dispoziția Directorului general al Direcției nr.
700/18.12.2014 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului
de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
cadrul D.G.A.S.P.C. Alba, “Candidaţii declaraţi admişi la examenul de promovare în funcţii, grade
sau trepte profesionale sunt încadrați în noua funcție începând cu prima zi a lunii următoare celei în
care a avut loc promovarea, dacă există post vacant aprobat în statul de funcții.
În situația în care nu există un asemenea post, conducătorul instituției are obligația de a
supune aprobării Consiliului Județean Alba statul de funcții ca urmare a finalizării examenului de
promovare“.
Față de cele arătate anterior, prezentăm propunerile privind actualizarea statului de funcții în
ceea ce privește funcțiile publice/contractuale, ca urmare a promovării examenului de promovare în
grad profesional, dar și desființarea/transformarea unor posturi contractuale, pentru eficientizarea
activității, după cum urmează mai jos:
La Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu
dizabilități Galda de Jos
Transformarea postului de muncitor calificat II (bucătar) în post de muncitor calificat I
(bucătar), ca urmare a promovării.
Desființarea a 7 posturi vacante, după cum urmează: 2 posturi vacante de inspector de
specialitate II, 1 post vacant de muncitor calificat II (bucătar), 1 post vacant de spălătoreasă, 2
posturi vacante de medic și 1 post vacant de asistent social specialist.
La Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Gârbova.
Transformarea postului de inspector de specialitate I în post de inspector de specialitate IA ca
urmare a promovării.
Prin Decizia nr. 877/2018 a Autorității Naționale pentru Persoane cu Dizabilități a fost
aprobată metodologia de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap,
care stabileşte cadrul procedural pentru desfăşurarea procesului de reorganizare a centrelor
rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap publice sau private, cu capacitate mai mică sau
egală cu 50 de locuri, aflate în coordonarea metodologică a ANDPDCA.
Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Gârbova având o
capacitate de maxim 50 de beneficiari a intrat în proces de reorganizare. Potrivit Deciziei, mai sus
menționată, conducerea D.G.A.S.P.C. Alba a întocmit o notă de fundamentare privind reorganizarea
acestei unități rezidențiale, notă care a fost trimisă spre avizare ANDPDCA. Specialiștii din cadrul
Autorității, care au analizat nota de fundamentare, au solicitat ca la stabilirea capacității maximale a
centrului să se țină cont de suprafața acestuia, astfel încât să fie respectată cerința legală referitoare
la spațiul alocat fiecărui beneficiar.
În acest sens, Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de
calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, stabilește
condiţiile de minim confort, siguranţă şi igienă, pe care centrul rezidențial trebuie să îl asigure
beneficiarilor. Astfel, în Anexa 1, Modulul I - Managementul serviciului social, Standard 2 –
găzduire, prevede la pct. 11 că : ”fiecare dormitor asigură o suprafaţă de cel puţin 6 mp pentru
fiecare beneficiar, respectiv 8 mp pentru cel care utilizează fotoliu rulant” . Dormitorul permite
amplasarea a maxim 3 paturi.

Prin urmare, este necesară reducerea capacității centrului de la 50 la 44 de beneficiari astfel
încât se impune modificarea Anexei 33 a regulamentului de organizare și funcționare al DGASPC
Alba aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 273/2018, în sensul că : ”Serviciul social
Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Gîrbova are o capacitate
maximă de 44 beneficiari.”
La Locuința protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 10 Cricău.
În vederea eficientizării costurilor dar și disponibilitatea de spațiu pentru amenajarea unei
camere de locuit pentru încă un beneficiar în imobilul cu destinația locuință protejată, propunem
creșterea capacității locuinței de la 6 la 7 beneficiari astfel încât se impune modificarea Anexei 32 a
regulamentului de organizare și funcționare al DGASPC Alba aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 126/2018, în sensul că : ”Serviciul social Locuința Protejată pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități nr. 10 Cricău are o capacitate maximă de 7 beneficiari.”
La Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Baia de Arieș.
Desființarea postului vacant de asistent social debutant.
Înființarea unui post de maseur debutant, pentru a putea fi implicat în activitățile de abilitare
și reabilitare, de menținere/dezvoltare a deprinderilor de mobilitate, de dezvoltare/consolidare a
deprinderilor de autoîngrijire, pentru facilitarea independenței și dezvoltarea mobilității
beneficiarilor ocrotiți, potrivit Ordinului ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/2019 privind
aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate
persoanelor adulte cu dizabilități.
Desființarea postului vacant de psiholog stagiar, deoarece în Colegiul Psihologilor din
România care eliberează atestatele de competență profesională, competența de stagiar apare sub
denumirea de treaptă profesională de practicant în supervizare.
Înființarea postului de psiholog practicant pentru armonizarea treptelor de competență
stabilite de colegiul profesional al psihologilor și legea salarizării personalului plătit din fonduri
publice.
La Centrul de zi pentru copii cu dizabilități multiple ”Arnsberg” Alba Iulia
Desființarea postului vacant de psiholog stagiar, deoarece în Colegiul Psihologilor din
România care eliberează atestatele de competență profesională, competența de stagiar apare sub
denumirea de treaptă profesională de practicant în supervizare.
Înființarea postului de psiholog practicant pentru armonizarea treptelor de competență
stabilite de colegiul profesional al psihologilor și legea salarizării personalului plătit din fonduri
publice.
La Centrul de plasament Blaj
Desființarea postului vacant de muncitor calificat I (bucătar).
Înființarea unui post de muncitor calificat IV (bucătar).
Desființarea postului vacant de muncitor calificat II (bucătar).
Înființarea unui post de muncitor calificat IV (bucătar).
Propunem aceste două modificări, deoarece în prezent în cadrul centrului unde sunt ocrotiți
22 de copii sunt doar doi muncitori calificați (bucătar), echipa fiind incompletă, situație în care este
imperios necesar a recruta persoane calificate, fără vechime în profesie, pentru desfășurarea
normală a activității.
La Serviciul Management de caz pentru persoane adulte cu dizabilități și monitorizare
servicii sociale
Transformarea unei funcții publice de consilier, clasa I, gradul principal în funcție publică de
consilier, clasa I, gradul superior, ca urmare a promovării.
La Biroul evidență și plată beneficii de asistență socială
Transformarea funcției publice vacante de consilier, clasa I, gradul asistent în funcție
publică de consilier, clasa I, gradul profesional superior, în conformitate cu prevederile art. 409 alin.
(3), lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, pentru a se putea face demersurile
necesare și legale pentru recrutarea unei persoane cu experiență, dornică să-și pună în practică
cunoștințele dobândite și pregătită de a acumula experiență în acest domeniu complex în care ne
desfășurăm activitatea.

Se propune de asemenea modificarea denumirii locuinței protejate pentru persoane adulte cu
dizabilități în locuinţă maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități (LMP) deoarece
această unitate de asistență socială din structura DGASPC Alba asigură beneficiarilor cu handicap
psihic ocrotiți, servicii 24 din 24 ore în vederea dezvoltării deprinderilor de viaţă independentă.
Având în vedere modificările legislative apărute în ultima perioadă, respectiv Legea nr.
217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie republicată, cu modificările
ulterioare, inclusiv cele aduse prin Legea nr. 212/2019, O.U.G. nr. 24/2019 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor
infracţiunilor, precum şi a altor acte normative, H.G. nr. 476/2019 pentru modificarea şi
completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind
asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014,
şi a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale,
precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, Ordinul nr.
25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial
destinate copiilor din sistemul de protecţie special, Ordinul nr. 26/2019 privind aprobarea
Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din
sistemul de protecţie special, Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de
calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor, Ordinul nr. 81/2019 privind aprobarea
standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale, Ordinul
nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile
sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități și Ordinul nr. 1.218/2019 pentru aprobarea
Standardelor specifice minime obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului de
caz în protecţia persoanelor adulte cu dizabilităţi, se impune și modificarea Regulamentului de
organizare și funcționare al DGASPC Alba prin modificarea și/sau completarea atribuțiilor
specifice compartimentelor de specialitate din structura DGASPC Alba și a regulamentelor de
organizare și funcționare a serviciilor sociale, anexe la regulamentul aparatului propriu.
Facem mențiunea că Regulamentul de organizare și funcționare reprezintă o concentrare a
atribuțiilor și activităților funcțiilor de conducere și a structurilor funcționale, care, ulterior vor fi
detaliate în fișele de post precum și în procedurile formalizate pe procese și/sau activități elaborate
în cadrul sistemului de control intern managerial, în vederea îndeplinirii obiectivelor DGASPC
Alba în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență.
Dispoziţiile prezentului Regulament sunt elaborate în temeiul legislaţiei incidente cu privire
la organizarea, funcţionarea, atribuţiile, competențele și responsabilitățile DGASPC Alba, legislație
care are prioritate în aplicare.
Aceste modificări, atât pentru aparatul propriu cât şi cele de la nivelul unităţilor
subordonate, nu conduc la mărirea numărului total de posturi, acesta rămânând acelaşi din
structura aprobată în statul de funcții anterior. Modificările solicitate se vor face cu încadrarea
în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli.
Ţinând cont de argumentele prezentate mai sus, în temeiul dispozițiilor art. 15, alin. (4), lit.
”d” și ”g” din Anexa 1 la 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, se
eliberează avizul consultativ pentru propunerea de modificarea a structurii organizatorice, a statului
de funcții și ale regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență
socială și protecția copilului Alba.
DIRECTOR GENERAL
Frăcea Valentin Ioan
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Cujerean Dragoș Antoniu

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE
Popa Vasile

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei şi Regulamentului de organizare
şi funcţionare ale Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară”, în luna aprilie 2020;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Muzeului Naţional al Unirii
Alba Iulia;
- solicitarea nr. 1039/12 martie 2020 a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia înregistrată
la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 6321/12 martie 2020.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. a, art. 173 alin. 2 lit. c şi art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
- art. 13 alin. 2 și art. 25 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 şi art. 196 alin. 1 lit. a şi art. 243 alin.1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia,
urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului
Naţional al Unirii Alba Iulia, urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte
integrantă a prezentei hotărâri
Art. 3. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 149 din 28 iunie 2019 își încetează
aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și al Managerului Muzeului
Naţional al Unirii Alba Iulia, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Muzeului
Naţional al Unirii Alba Iulia, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Serviciului investiţii,
dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură şi Biroului resurse
umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 79
Alba Iulia, 7 aprilie 2020

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu art.
136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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:
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 modificările şi completările ulterioare;, către următoarele comisii
de specialitate:
Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisiei de specialitate nr. 4 Educaţie. cultură, tineret, ONG-uri şi sport

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean
Alba nr. 79 din 7 aprilie 2020

CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA
Total posturi, din
care:

87

• conducere
• execuţie

8
79

MUZEUL NAŢIONAL AL UNIRII ALBA

Director general -manager
CONSILIUL DE
ADMINISTRAŢIE

CENTRUL DE
FOTOGRAFIE VECHE
SAMOILĂ MÂRZA

EDITURA MUZEULUI
NAŢIONAL AL UNIRII

CONSILIUL
ŞTIINŢIFIC

REENACTMENT ISTORIC
"MUZEUL UNDE ISTORIA
PRINDE VIAŢĂ"

ANUARUL
APULUM

Director general adjunct

Contabil şef

Director general adjunct

SECŢIA RELAŢII PUBLICE ŞI MARKETING
CULTURAL

COMPARTIMENTUL RESTAURARE CARTE

COMPARTIMENTUL CERAMICĂ - METAL TEXTILE

COMPARTIMENTUL RESTAURARE PIATRĂ

COMPARTIMENTUL INVESTIGAŢII

COMPARTIMENTUL CONSERVARE

COMPARTIMENTUL GESTIUNEA
PATRIMONIULUI

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV

COMPARTIMENTUL PAZĂ

COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABILITATE

COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE

COMPARTIMENTUL JURIDIC ŞI RESURSE
UMANE

COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

Şef secţie

SECŢIA MUSEIKON

Şef secţie

COMPARTIMENTUL BIBLIOTECĂ ŞI
DOCUMENTARE

Şef secţie

COMPARTIMENTUL MUZEOLOGIE

CENTRUL NAŢIONAL DE CONSERVARE RESTAURARE CARTE VECHE

COMPARTIMENTUL CERCETARE
ARHEOLOGICĂ PREVENTIVĂ

SECŢIA
ISTORIE

COMPARTIMENTUL ARHEOLOGIE CERCETARE

SECŢIA
ARHEOLOGIE

GHIDAJ ÎN INIMA CETĂŢII

RO - CHER

10
10

6
6

6
6

3
3

5
1
4

7
1
6

4
4

4
4

1
1

1
1

3
3

10
10

8
8

5
5

4
4

1
1

2
2

1
1

PREŞEDINTE,
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Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 79/7 aprilie 2020
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
AL MUZEULUI NAŢIONAL AL UNIRII ALBA IULIA
TITLUL I.
DISPOZIŢII GENERALE
1. Dispoziții generale privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al Muzeului
Naţional al Unirii Alba Iulia
Art. 1. (1) MUZEUL NAŢIONAL AL UNIRII ALBA IULIA, este instituţie de cultură,
de drept public, de importanţă naţională, cu personalitate juridică, aflată în subordinea
Consiliului Judeţean Alba.
(2) Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al Muzeului Naţional al
Unirii Alba Iulia este întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi
colecţiilor publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare, activitatea sa fiind
finanţată din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul propriu al Județului Alba.
Art. 2. (1) Sediul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, denumit în continuare Muzeu,
este în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 12-14, judeţul Alba, cod 510010.
(2) Toate facturile vor conține denumirea completă a instituției, alături de
indicarea sediului. Toate actele oficiale, anunțurile, publicațiile etc. vor cuprinde denumirea
Consiliul Județean Alba - „Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia”, alături de indicarea sediului.
2. Scopul şi funcţiile principale ale Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia
Art. 3. Muzeul este instituţie de cultură, de drept public, aflată în serviciul societăţii,
având următoarele funcţii principale:
a.) constituirea ştiinţifică, administrarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului muzeal;
b.) cercetarea ştiinţifică, evidenţa, documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului
muzeal;
c.) punerea în valoare a patrimoniului muzeal în scopul cunoaşterii, educării şi recreării
prin:
 organizarea de expoziţii permanente şi temporare, la sediul Muzeului sau în săli
de expoziţie adecvate, în ţară şi străinătate;
 organizarea de manifestări ştiinţifice şi culturale, naţionale şi internaţionale;
 editarea de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare, în domeniul specific de
activitate;
 organizarea de servicii de documentare deschise pentru public, pentru folosirea
informaţiei despre patrimoniul cultural deţinut şi despre instituţie, potrivit legislaţiei în vigoare;
 oferte educaţionale pentru comunităţi destinate familiarizării cu istoria naţională
şi locală şi a formării unei atitudini „pro patrimoniu”;
 valorizarea patrimoniului muzeal prin mijloace clasice şi moderne şi promovarea
activităţii muzeale prin mass-media.
Art. 4. Potrivit naturii, competenţelor şi structurii sale organizatorice, Muzeul are
următoarele atribuţii principale:
a.) elaborarea de programe şi proiecte culturale proprii în domeniul cercetării, evidenţei
şi valorificării patrimoniului mobil şi imobil în concordanţă cu strategia culturală promovată la
nivel naţional şi obiectivele socio-culturale ale judeţului;
b.) stabilirea de măsuri tehnice, economice, organizatorice pentru aducerea la îndeplinire
a programelor culturale aprobate;
c.) cercetarea şi dezvoltarea colecţiilor muzeale şi a patrimoniului muzeal;
d.) realizarea lucrărilor de protejare, conservare şi restaurare a patrimoniului cultural
aflat în administrarea sa;
e.) colecţionarea de bunuri culturale, în vederea constituirii şi completării patrimoniului
muzeal, prin cercetări de teren, achiziţii şi donaţii;
f.) organizarea evidenţei patrimoniului cultural mobil deţinut în administrare;

g.) conservarea, restaurarea şi depozitarea patrimoniului mobil deţinut, în administrare,
în conformitate cu reglementările legale în vigoare şi potrivit standardelor europene generale;
h.) valorificarea patrimoniului cultural aflat în administrarea sa, prin proiectele culturale,
ca părţi componente ale Strategiei de dezvoltare a Judeţului Alba, inclusiv a turismului cultural.
Art. 5. (1) Principalele obiective ale Muzeului constau în:
a.) cercetarea fundamentală şi aplicată, pe baza programelor anuale şi de perspectivă, a
patrimoniului aflat în colecţiile sale, în alte colecţii de profil din ţară şi străinătate, sau pe teren
(cercetări cu profil arheologic, istoric, etnografic şi interdisciplinar), în vederea elaborării de
studii, achiziţionării de bunuri culturale pentru completarea colecţiilor proprii etc.;
b.) organizarea, informatizarea şi actualizarea evidenţei patrimoniului cultural şi a
fondurilor documentare deţinute, conform normelor legale în vigoare;
c.) cercetarea şi folosirea celor mai eficiente metode de conservare şi restaurare a
patrimoniului cultural, aflat în administrarea sa, potrivit normelor legale în vigoare;
d.) expunerea pentru public a patrimoniului cultural mobil aflat în colecţiile Muzeului, în
expoziţii permanente sau temporare, organizate la sediu, în ţară şi în străinătate;
e.) organizarea de manifestări culturale de profil, naţionale şi internaţionale;
f.) organizarea de manifestări ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, mese rotunde, dezbateri
pe aria sa de interes, singur sau în colaborare cu alte instituţii;
g.) editarea de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare, în domeniul specific de activitate şi
valorificarea lor prin vânzare sau schimb;
h.) realizarea de venituri proprii prin contracte de cercetare arheologică de salvare sau
preventive şi de conservare-restaurare a patrimoniului mobil, prin expertizarea de bunuri
culturale mobile, producerea şi vânzarea de replici, obiecte de artizanat, tipărituri şi alte
suporturi de popularizare, din taxe de vizitare, ghidaj, fotografiere, filmare sau alte mijloace;
i.) clasarea bunurilor culturale aflate în colecţiile muzeului.
(2) În vederea dezvoltării, protejării, conservării, restaurării, cercetării şi punerii în valoare
a patrimoniului muzeal, în interes ştiinţific sau cultural - turistic, muzeul poate coopera, după
caz, cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat şi organizaţii neguvernamentale, în
condiţiile legii.
3. Patrimoniul aflat în administrarea Muzeului
Art. 6. (1) Muzeul are în administrare:
a.) imobilul situat în Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 12, judeţul Alba („Sala Unirii”),
aparţinând domeniului public al statului, în care se află expoziţia permanentă din Sala Unirii,
standul cu vânzare de produse artizanale şi replici, secția Centrul Naţional de ConservareRestaurare Carte Veche, Săli de expoziții temporare şi conferințe;
b.) imobilul situat în Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 14, judeţul Alba (clădirea
„Babilon”), aparţinând domeniului public al statului în care se află expoziţia permanentă de
arheologie şi istorie, lapidarium-ul, săli pentru expoziţii temporare, biblioteca, birourile,
depozite pentru patrimoniul muzeal, centrala termică;
c.) imobilul situat în Alba Iulia, str. Unirii, nr. 1-3, judeţul Alba (clădirea „Museikon”),
aparținând domeniului public a Județului Alba în care se află expoziția permanenta de icoane şi
carte veche, standul cu vânzare de produse artizanale și replici, birouri, laboratorul de restaurare
pictura-tempera, depozite de carte şi de icoane, centrala termică, săli pentru expoziții temporare,
spaţiul de lucru cu publicul, spațiul de expunere în aer liber, cafetăria;
d.) bunuri culturale mobile, constituite în următoarele colecţii: arheologie, istorie,
numismatică, etnografie, carte veche, artă plastică, precum şi alte categorii de bunuri culturale:
documente, fotografii, clişee, hărţi etc.;
e.) aparatura, echipamentele, utilaje şi mobilierul expoziţiilor, depozitelor, birourilor,
bibliotecii, Centrului Naţional de Conservare-Restaurare Carte Veche, Laboratorul de
restaurare-conservare patrimoniu, mijloc de transport auto etc.;
(2) Bunurile culturale mobile şi imobile sunt înscrise în inventare pe baza cărora
compartimentele cu atribuţii în acest sens ţin evidenţa generală a întregului patrimoniu al
Muzeului.
(3) Patrimoniul poate fi îmbogăţit prin cercetări arheologice, achiziţii, donaţii,
sponsorizări, precum şi prin preluarea, prin comodat sau transfer, a unor bunuri materiale şi
culturale de la alte instituţii publice centrale şi locale, persoane juridice de drept privat sau
persoane fizice din ţară şi străinătate, în condiţiile legii.

(4) Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea Muzeului se gestionează potrivit
dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea Muzeului fiind obligată să aplice măsurile prevăzute
de lege, în vederea protejării acestora.
4. Conducerea Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia
Art. 7. (1) Conducerea executivă a Muzeului este exercitată de un director generalmanager şi de doi directori generali adjuncţi.
(2) Directorul general - manager este angajat prin concurs, organizat în
conformitate cu prevederile legale privind managementul instituţiilor publice de cultură, iar
eliberarea din funcţie a acestuia se face prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba, potrivit legii.
(3) Angajarea şi eliberarea din funcţie a directorilor generali adjuncţi se face de
către directorul general - manager, potrivit legii.
(4) Directorul general-manager şi cei doi directori generali adjuncţi conduc,
coordonează şi răspund de activitatea Muzeului în limitele stabilite prin contractul de
management, reglementările legale în vigoare şi prin prezentul regulament.
(5) În cadrul Muzeului se organizează şi funcţionează Consiliul de administraţie
ca organ deliberativ de conducere.
5. Componenţa, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea consiliului de administraţie
Art. 8. (1) Consiliul de administraţie este compus din 5 membri:
 Preşedinte: directorul general-manager al Muzeului
 Membri: contabilul șef, 1 reprezentant al Consiliului Județean Alba, șeful Centrului
Naţional de Conservare-Restaurare Carte Veche și șeful secției Museikon
(2) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea astfel:
a.) se întruneşte la sediul Muzeului trimestrial, în ședințe ordinare, sau ori de câte ori este
necesar, în şedinţe extraordinare, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul
membrilor săi;
b.) este legal întrunit în prezenţa a 2/3 din numărul total al membrilor săi şi ia hotărâri cu
majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor prezenţi;
c.) şedinţele sunt conduse de preşedintele consiliului de administraţie;
d.) dezbaterile au loc potrivit ordinii de zi, comunicată membrilor săi cu cel puţin două
zile înainte;
e.) la fiecare şedinţă se întocmeşte un proces-verbal de către secretarul consiliului de
administraţie, care va cuprinde ordinea de zi, problemele supuse la vot, numărul de voturi pro şi
contra, abţinerile şi opiniile separate; acesta este scris în registrul de şedinţe, numerotat, sigilat şi
parafat;
f.) procesul-verbal al şedinţei se semnează de către toţi participanţii;
g.) lucrările de secretariat ale consiliului de administraţie vor fi efectuate de către un
secretar numit prin Decizia directorului general-manager al Muzeului.
(3) În exercitarea atribuţiilor sale consiliul de administraţie adoptă hotărâri, cu
respectarea prevederilor prezentului regulament, a regulamentului de ordine interioară şi a
legislaţiei în vigoare.
Art. 9. Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale:
a.) avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, în vederea aprobării de către
Consiliul Judeţean Alba; după aprobare avizează defalcarea acestuia pe activităţi specifice;
b.) dezbate şi avizează Planul anual de activitate şi Raportul anual de activitate al
Muzeului;
c.) analizează organigrama şi statul de funcţii şi le supune spre aprobare Consiliului
Judeţean Alba;
d.) dezbate şi propune proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Muzeului, în vederea aprobării, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba, potrivit legii;
e.) analizează stadiul de realizare a lucrărilor majore întreprinse în cadrul Muzeului şi
propune măsuri în consecinţă;
f.) analizează şi avizează măsurile de formare şi specializare a personalului;
g.) avizează proiectul programului de investiţii şi reparaţii capitale; analizează modul de
îndeplinire a planului de investiţii, a planului de dotări generale şi a celui de reparaţii capitale,
de execuţie a bugetului;
h.) analizează şi aprobă măsuri de securitate, protecţie contra incendiilor, precum şi orice

alte măsuri de protejare a publicului vizitator şi a bunurilor instituţiei, avizează Planul de
protecţie împotriva incendiilor şi alte documente organizatorice specifice activităţii
administrative a Muzeului;
i.) aprobă programele de activitate curentă şi de perspectivă, programele şi proiectele
ştiinţifice, muzeale, educative şi culturale ale Muzeului, cu consultarea prealabilă, în cazul
documentelor cu caracter ştiinţific, a Consiliului ştiinţific;
j.) stabileşte planurile de management conţinând strategiile şi măsurile necesare pentru
punerea în practică a programelor şi proiectelor aferente strategiilor, responsabilităţile nominale,
mijloacele şi termenele de aplicare a lor;
k.) aprobă normativele specifice activităţii Muzeului;
l.) aprobă deplasările în străinătate, în interes de serviciu ale personalului Muzeului şi
rapoartele întocmite în urma efectuării acestora;
m.) aprobă scoaterea la concurs a posturilor vacante, avizează fişele posturilor
personalului de conducere în funcţie de reorganizări, restructurări şi promovări ale unor
persoane în funcţii de conducere - şefi de secţie; de serviciu, de birou sau de compartimente;
n.) analizează şi propune Consiliului Judeţean Alba modificarea prezentului Regulament
de Organizare şi Funcţionare, a Statului de funcţii, a Organigramei, a altor propuneri care sunt
de competenţa Consiliului Judeţean Alba;
o.) avizează Regulamentul de ordine interioară, în vederea aprobării lui de către
directorul general-manager;
p.) aprobă orarul de funcţionare al instituţiei şi a expoziţiilor pentru public şi avizează
propunerile de tarife pentru activităţile Muzeului;
q.) îndeplineşte şi alte atribuţii, potrivit legii.
6. Atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile directorului general-manager
Art. 10. (1) Directorul general-manager asigură conducerea executivă a Muzeului şi are
următoarele atribuţii principale:
a.) asigură gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului
instituţiei;
b.) este preşedintele Consiliului de Administraţie al Muzeului;
c.) numeşte prin decizie, membrii consiliului ştiinţific al Muzeului şi pe cei ai comisiei de
evaluare şi /sau comisie de achiziţii de bunuri culturale;
d.) răspunde pentru activitatea Muzeului, în condiţiile contractul de management încheiat
cu ordonatorul principal de credite şi pentru îndeplinirea planului propriu de management al
Muzeului;
e.) fundamentează propunerile, modificarea obiectivelor şi indicatorilor economici ai
instituţiei, precum şi a programelor culturale;
f.) elaborează, iar după aprobare, aplică strategia de dezvoltare a Muzeului, pe termen
scurt, mediu şi lung, în conformitate cu Strategia sectorială promovată de Ministerului Culturii
şi Cultelor şi corelată cu Strategia de dezvoltare a judeţului;
g.) angajează, promovează, sancţionează personalul şi dispune modificarea sau încetarea
raporturilor de muncă ale salariaţilor, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
h.) stabileşte atribuţiile de serviciu, pe compartimente, conform prezentului regulament,
precum şi obligaţiile individuale de muncă ale personalului de specialitate, în conformitate cu
fişele de post;
i.) angajează şi utilizează creditele bugetare în limita prevederilor şi destinaţiilor
aprobate;
j.) iniţiază programe pentru dezvoltarea şi diversificarea surselor de venituri
extrabugetare, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare;
k.) reprezintă instituţia în raporturile cu terţ;
l.) încheie acte juridice în numele şi pe seama Muzeului, conform competenţelor sale;
m.) întocmeşte fişele de evaluare a posturilor pentru şefii structurilor direct subordonate
şi urmăreşte desfăşurarea activităţii pentru tot personalul Muzeului;
n.) îndrumă, controlează şi răspunde de ansamblul activităţilor ştiinţifice, culturale,
educative, de protejare şi a celor administrative din cadrul Muzeului;
o.) coordonează şi verifică, la nivelul Muzeului, desfăşurarea activităţilor de audit public
intern, control financiar preventiv şi juridic;
p.) aprobă planurile antiefracţie şi antiincendiu;

q.) aprobă Regulamentul de ordine interioară al Muzeului;
r.) aprobă planul anual de achiziții publice conform bugetului aprobat;
s.) conduce activitatea de realizare şi menţinere a legăturilor Muzeului cu instituţii din
afara ţării;
ş.) ia orice măsuri, în limitele prevederilor legale în vigoare, pe care le consideră
necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor în Muzeu;
t.) asigură confidenţialitatea asupra datelor referitoare la activitatea Muzeului, în situaţia
în care acestea au un astfel de caracter;
ţ.) îndeplineşte orice alte atribuţii şi îşi asumă orice alte responsabilităţi de natură să
asigure buna funcţionare a Muzeului şi a fiecărui compartiment în parte;
u.) evaluează performanţele manageriale ale directorilor generali adjuncţi;
v.) exercită şi alte atribuţii, potrivit legii.
(2) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general-manager emite decizii.
(3) În absenţa directorului general-manager, instituţia este condusă de către un
director general adjunct, desemnat prin decizie de directorul general-manager. În cazul în care
unul dintre directorii generali adjuncți sau contabilul șef lipsește, atribuțiile acestora se exercită
de persoana desemnată prin decizia directorului general-manager.
(4) Directorul general-manager decide, în funcţie de necesităţi şi cu respectarea
prevederilor legale în vigoare, constituirea de comisii permanente sau temporare, pentru
desfăşurarea unor activităţi specifice.
7. Atribuţiile directorilor generali adjuncţi
Art. 11. (1) Directorul general adjunct - coordonator al proiectelor şi programelor
culturale de valorificare a patrimoniului cultural naţional, restaurarea și conservarea bunurilor
culturale proprietate publică şi aflate în administrarea Muzeului, are în subordine Secţia
arheologie, Secţia istorie, Secția Museikon și Secția relații publice și marketing cultural.
(2) Principalele atribuţii sunt:
a.) coordonarea elaborării proiectelor şi programelor culturale anuale şi de perspectivă
ale Muzeului, în concordanţă cu Strategia de dezvoltare a Judeţului Alba şi le prezintă spre
aprobare Directorului general-manager;
b.) coordonarea elaborării programelor de cercetare a patrimoniului, anual şi de
perspectivă, ale Muzeului şi le prezintă spre aprobare Directorului general-manager;
c.) coordonează întocmirea programelor de valorificare a patrimoniului mobil, aflat în
administrarea Muzeului şi întocmeşte pe baza acestora programul anual de activitate în domeniu,
şi îl supune spre avizare directorului general-manager şi spre aprobare Consiliului de
administraţie;
d.) coordonează proiectele de cercetare inter-instituţionale şi inter-disciplinare;
e.) urmărește îndeplinirea obiectivelor din proiectele de cercetare ale Muzeului;
f.) răspunde de îndeplinirea Programului de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare;
g.) coordonează și răspunde de activitatea de îmbogăţire a patrimoniului Muzeului prin
achiziții, donații, transferuri;
h.) coordonează și răspunde de clasarea eşalonată a patrimoniului cultural mobil;
i.) controlează și răspunde de realizarea bazei de date informatizate a bibliotecii;
j.) colaborează la întocmirea gestiunii informatizate a patrimoniului Muzeului;
k.) răspunde de întocmirea fișelor analitice ale patrimoniului muzeal;
l.) răspunde de expertizarea patrimoniului cultural naţional aflat în administrarea
Muzeului şi coordonează expertizarea patrimoniului cultural naţional la cererea persoanelor
fizice şi juridice de drept public sau privat;
m.) coordonează întocmirea rapoartelor de activitate în domeniul cercetării şi
valorificării patrimoniului mobil, aflat în administrarea Muzeului şi întocmeşte pe baza acestora,
raportul anual de activitate;
n.) asigură și răspunde de activitățile de realizare a veniturilor proprii, prin contracte de
cercetare;
o.) asigură desfășurarea în bune condiţii a manifestărilor ştiinţifice prevăzute în
programul anual al Muzeului;
p.) întocmește proiectul planului de management în domeniul cercetării;
q.) colaborează cu celălalt director general adjunct pentru îndeplinirea obiectivelor
Muzeului;

r.) îndeplinește atribuțiile directorului general-manager, în cazul absenţei acestuia din
instituţie;
s.) coordonează activitatea de organizare și funcționarea expozițiilor permanente și
temporare;
ş.) coordonează activitatea privind relația cu mass-media, asigurând popularizarea
patrimoniului și activității Muzeului;
t.) coordonează realizarea și actualizarea permanentă a paginii Web a Muzeului;
ţ.) coordonează realizarea unor materiale publicitare (ghiduri, pliante, ilustrate), artizanat,
realizarea de replici și valorificarea prin standurile proprii;
u.) coordonează și răspunde de păstrarea şi manipularea corectă a publicaţiilor din fondul
curent al bibliotecii, în conformitate cu reglementările legale;
v.) controlează și răspunde de efectuarea ritmică a evidenţei primare a patrimoniului
cultural mobil;
w.) răspunde de întocmirea gestiunii informatizate a patrimoniului cultural aflat în
administrarea Muzeului;
x.) îndeplinește orice alte atribuții, date în competenţa sa prin decizia directorului general
- manager.
Art. 12. Directorul general adjunct - coordonator al activităților privind păstrarea şi
securitatea bunurilor culturale proprietate publică, precum și a bunurilor mobile și imobile,
aflate în administrarea Muzeului, are în subordine Centrul Național de Conservare-Restaurare
carte veche, Compartimentele gestiunea patrimoniului, administrativ și pază, sens în care:
a.) coordonează aplicarea planului de pază a Muzeului şi luarea măsurilor operative;
b.) întocmește și prezintă propuneri pentru îmbunătăţirea planurilor de pază;
c.) coordonează, verifică de activitatea formaţiunii de pază a Muzeului;
d.) avizează necesarul de materiale pentru programul de aprovizionare cu materiale de
întreţinere;
e.) coordonează activitatea privind inventarierea obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe
şi casarea acestora;
f.) coordonează aplicarea Planului de prevenire și a Planului de protecție împotriva
incendiilor şi luarea măsurilor operative pentru respectarea acestuia;
g.) controlează și răspunde de asigurarea condiţiilor optime de depozitare şi păstrare a
fondului de carte şi periodice;
h.) coordonează activitățile privind asigurarea evidenţei şi integrităţii patrimoniului
mobil deţinut de Muzeu;
i.) coordonează întocmirea programelor de protejare, conservare şi restaurare a
patrimoniului mobil, aflat în administrarea Muzeului, întocmeşte pe baza acestora programul
anual de activitate în domeniu şi îl supune spre avizare directorului general-manager şi spre
aprobare Consiliului de Administraţie;
j.) răspunde de întocmirea gestiunii informatizate a patrimoniului cultural aflat în
administrarea Muzeului;
k.) coordonează întocmirea rapoartelor de activitate în domeniul conservării şi restaurării
patrimoniului mobil, aflat în administrarea Muzeului;
l.) coordonează programele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile,
altele decât cele aflate în administrarea Muzeului, în vederea atragerii de resurse extrabugetare;
m.) colaborează cu celălalt director general adjunct pentru îndeplinirea obiectivelor
Muzeului;
n.) îndeplineşte atribuţiile directorului general-manager, în cazul absenţei acestuia din
instituţie;
o.) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului
general - manager;
p.) actualizarea codului etic;
q.) acordarea de consultanță și asistență angajaților Muzeului cu privire la respectarea
normelor de conduită;
r.) monitorizarea aplicării prevederilor codului de conduită în cadrul Muzeului;
s.) organizarea de sesiuni de formare în domeniul eticii pentru angajații Muzeului;
ş.) aplicarea de chestionare personalului privind respectarea eticii și integrității în cadrul
instituției;
t.) întocmirea de rapoarte semestriale și anuale privind respectarea normelor de conduită

de către angajații din cadrul Muzeului.
8. Atribuţiile contabilului şef
Art. 13. Contabilul şef conduce Compartimentul financiar-contabil și Compartimentul
achiziții publice și îndeplinește următoarele atribuţii principale:
a.) prezintă proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli anual al Muzeului, în condiţiile
legii, pe baza propunerilor înaintate de șefii de secție, şi îl supune spre avizare Consiliului de
Administraţie;
b.) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii;
c.) răspunde de întocmirea balanţelor de verificarea şi a bilanţului contabil la timp şi de
exactitatea datelor contabile prezentate;
d.) identifică şi propune căi şi modalităţi de creştere a veniturilor extrabugetare;
e.) ia măsuri pentru executarea inventarierilor periodice, potrivit actelor normative în
vigoare şi controlează activitatea de inventariere;
f.) îşi însuşeşte actele juridice care angajează răspunderea patrimonială a Muzeului;
g.) răspunde de executarea calculelor de fundamentare a indicatorilor economicofinanciari şi întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pe an şi defalcat pe trimestre;
h.) vizează, în limitele bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, cheltuielile de
funcţionare şi de capital ale Muzeului, conform reglementărilor legale în vigoare;
i.) asigură prin măsuri concrete execuţia bugetară, efectuarea la termen şi cuantumul
stabilit a vărsămintelor cuvenite bugetului de stat;
j.) asigură organizarea evidenţei contabile a investiţiilor instituţiei de la elaborarea
proiectului de investiţii, la propunerea şefilor de secţii, întocmirea documentaţiei în vederea
deschiderii finanţării şi exercitarea supravegherii până la finalizarea lucrărilor;
k.) răspunde pentru respectarea normelor legale în vigoare cu privire la încadrarea
gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderile acestora;
l.) colaborează cu direcţia de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba, cu
Trezoreria şi instituţiile bancare, pentru rezolvarea problemelor curente;
m.) exercită controlul financiar preventiv propriu prin viza de control financiar preventiv
pentru proiectele de operaţiuni prevăzute în decizia directorului de organizare a acestei activităţi;
n.) răspunde de legalitatea, regularitatea şi încadrarea în limitele angajamentelor
bugetare aprobate, în privinţa operaţiunilor pentru care a acordat viza de control financiar
preventiv;
o.) avizează planul anual de achiziţii publice conform bugetului aprobat;
p.) alte atribuţii, potrivit legii.
9. Organisme colegiale consultative şi comisii de specialitate
Art. 14. Activitatea Muzeului este sprijinită de un Consiliu Ştiinţific, organism de
specialitate cu rol consultativ. Constituirea şi funcţionarea Consiliului Ştiinţific se face prin
decizia directorului general-manager, după consultarea Consiliului de Administraţie al
Muzeului.
Art. 15. (1) Consiliul Ştiinţific este alcătuit din 5 membri, membru de drept fiind
directorul general adjunct care coordonează proiectele şi programele culturale de valorificare a
patrimoniului cultural naţional, ceilalţi membrii fiind desemnaţi dintre cercetătorii, muzeografii
şi restauratorii din Muzeu, în funcţie de activitatea ştiinţifică.
(2) Preşedintele şi Secretarul ştiinţific sunt aleşi dintre membri.
(3) Consiliul ştiinţific se întruneşte trimestrial în şedinţe ordinare, pentru
analize şi lansarea activităţilor proiectate pentru trimestrul care urmează şi de câte ori este
nevoie la convocarea preşedintelui sau secretarului ştiinţific.
Art. 16. (1) Consiliului Ştiinţific are următoarele atribuţii principale:
a.) definitivează şi propune spre aprobare Consiliului de administraţie, proiectele şi
programele prioritare de cercetare;
b.) dezbate şi propune planul de săpături arheologice sistematice şi preventive, de
cercetări de teren, lucrări de identificare de bunuri de patrimoniu şi autentificare;
c.) propune distribuirea fondurilor destinate activităţilor de cercetare;
d.) sprijină valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice din Muzeu;
e.) propune spre aprobare Consiliului de administraţie, componenţa comitetului de
redacţie al revistei Apulum;

f.) discută si propune planul publicaţiilor, în limita resurselor financiare existente sau
care pot fi atrase din alte surse;
g.) dezbate şi propune tematicile de idei ale expoziţiilor permanente sau temporare, la
sediul Muzeului sau la care acesta colaborează cu alte instituţii;
h.) dezbate şi propune planul manifestărilor ştiinţifice ale instituţiei, respectiv
participarea reprezentanţilor acesteia la manifestări naţionale şi internaţionale;
i.) promovează realizarea unor programe de cercetare naţionale sau internaţionale;
j.) propune comisiile pentru concursurile de promovare a cercetătorilor.
(2) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Ştiinţific adoptă recomandări.
(3) În vederea adoptării recomandărilor, este necesar votul a cel puţin jumătate
plus unu din numărul membrilor prezenţi.
(4) Procesele verbale ale şedinţelor se consemnează într-un registru special şi
recomandările se comunică Consiliului de administraţie, sub semnătura preşedintelui.
Art. 17. (1) În cadrul Muzeului funcţionează comisii de specialitate, permanente sau
temporare, înfiinţate prin decizie a directorului general-manager.
(2) Obiectivele, durata, modul de funcţionare, termenele de realizare a
atribuţiilor şi competenţelor specifice se stabilesc de către directorul general-manager, cu avizul
Consiliului de Administraţie.
(3) La expirarea termenului pentru care au fost înfiinţate sau la datele stabilite
prin decizia directorului general-manager, comisiile întocmesc rapoarte sau elaborează
documentaţiile prevăzute în proiect.
(4) Comisiile de specialitate din cadrul Muzeului sunt:
 Comisia pentru achiziţionarea, recepţia şi evaluarea de bunuri culturale de patrimoniu;
 Comisia pentru avizarea dosarelor de clasare întocmite, în vederea transmiterii către
Ministerul Culturii a acestora;
 Comisia de casare;
 Comisia de restaurare-conservare bunuri culturale;
 Comisia de etică şi disciplină;
 Comitetul pentru Securitatea și sănătatea în muncă;
 Comisia pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a
implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial;
 Comisia de inventariere a patrimoniului Muzeului.
TITLUL II.
PERSONALUL ŞI STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
Art. 18. (1) Personalul este încadrat conform organigramei şi statului de funcţii ale
Muzeului, aprobate de Consiliul Judeţean Alba.
(2) Personalul Muzeului este structurat în personal cu funcţii de conducere şi
personal cu funcţii de execuţie. Personalul cu funcţii de execuţie este compus din personal
de specialitate şi personal de deservire, funcţionând în structuri - secții, servicii, birouri și
compartimente, conform organigramei aprobate de Consiliul Judeţean Alba.
(3) Personalul cu funcţii de specialitate este compus din cercetători ştiinţifici,
arheologi, muzeografi, restauratori, conservatori, bibliotecari, programatori, economişti,
consilier juridic, inspectori de specialitate, sociologi, traducători, desenatori, biolog, chimist si
alte functii specifice muzeelor ale căror atribuţii sunt cuprinse în fişele de post. Personalul cu
funcţii de deservire este compus din supraveghetori, paznici, referenți, casieri, secretari,
muncitori calificați, ale căror atribuţii sunt cuprinse în fişele de post.
(4) Ocuparea posturilor, modificarea sau încetarea raporturilor de muncă, se
realizează în condiţiile legii.
Art. 19. Pentru realizarea funcţiilor sale specifice, Muzeul are o structură
organizatorică specifică, în care sunt incluse secții, servicii, birouri și compartimente, care
îndeplinesc activităţile funcţionale specifice, precum şi activităţile auxiliare funcţiilor sale de
bază, după cum urmează:
 Secţia de arheologie care are în subordine Compartimentul arheologie - cercetare și
Compartimentul cercetarea arheologică preventivă;
 Secția de istorie care are în subordine Compartimentul muzeologie și
Compartimentul bibliotecă și documentare;

 Secția Museikon;
 Centrul Naţional de Conservare - Restaurare Carte Veche care are în subordine
Compartimentul restaurare carte, Compartimentul ceramică - metal - textile, Compartimentul
restaurare piatră, Compartimentul investigații și Compartimentul conservare;
 Secția relaţii publice şi marketing cultural;
 Compartimentul gestiunea patrimoniului;
 Compartimentul administrativ;
 Compartimentul pază;
 Compartimentul financiar - contabilitate;
 Compartimentul achiziții publice;
 Compartimentul juridic și resurse umane;
 Compartimentul audit public intern.
Art. 20. (1) Secţia arheologie este condusă de un şef de secţie, ce conduce activitatea
din domeniul arheologiei, cercetării, evidenţei şi valorificării patrimoniului arheologic, al
restaurării şi conservării patrimoniului.
(2) Secția are în componenţă următoarele compartimente:
 Compartimentul arheologie - cercetare;
 Compartimentul cercetarea arheologică preventivă
(3) Compartimentul arheologie - cercetare are următoarele atribuţii:
a.) realizarea de programe culturale privind patrimoniul arheologic;
b.) activitate de cercetare în teren, prin efectuarea de cercetări arheologice sistematice și
preventive, în conformitate cu programul propriu anual, cu solicitările beneficiarilor
(investitorilor) și cu resursele financiare disponibile;
c.) efectuarea unor lucrări de cercetare ştiinţifică a materialului rezultat din
investigaţiile arheologice şi a investigaţiilor de laborator în scopul întocmirii şi publicării unor
studii, comunicări, repertorii, monografii etc.;
d.) gestionează patrimoniul muzeal din depozitele de arheologie şi numismatică,
asigurând inventarierea, clasarea şi evidenţa ştiinţifică a acestuia, conform normelor în vigoare;
e.) participă la ședințele comisiei de achiziții (și dacă este cazul donații) în vederea
evaluării valorilor pieselor arheologice și numismatice (dacă există) puse în discuție;
f.) contribuie la elaborarea metodologiilor moderne de cercetare aplicată şi a proiectelor
de cercetare interdisciplinară, în funcţie de rezultatele proprii şi de cele internaţionale, în scopul
dezvoltării practicii în domeniu;
g.) conform programului anual al secţiei, propune şi participă la realizarea unor sesiuni
de comunicări ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, seri muzeale, urmărind valorificarea
ştiinţifică şi popularizarea patrimoniului muzeal;
h.) redactează ghiduri, pliante, ilustrate, casete video, CD-uri etc., în scopul promovării
patrimoniului muzeal şi a obţinerii de venituri extrabugetare;
i.) colaborează şi dezvoltă relaţii cu mass-media în vederea mediatizării rezultatelor
cercetărilor, a patrimoniului muzeal arheologic în colaborare cu Secția relaţii publice și
marketing cultural;
j.) propune și contribuie la materializarea unor acorduri de colaborare ştiinţifică cu alte
instituţii de profil din ţară şi străinătate, în vederea cercetării şi valorificării optime a
patrimoniului arheologic;
k.) participă la realizarea şi punerea în practică a programelor educaţionale ale
Muzeului;
l.) realizează expoziţii temporare şi colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la
acţiunile de protejare a patrimoniului propriu de reamenajare şi întreţinere a expoziţiei de bază şi
de organizare a expoziţiilor temporare;
m.) utilizarea eficientă a tehnicii şi a materialelor din dotare, în condiţii de perfectă
securitate;
n.) colaborează cu alte secţii ale Muzeului la acţiuni şi lucrări de interes general,
îndeplinind şi orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului generalmanager;
o.) răspunde de păstrarea tuturor documentelor întocmite în cadrul compartimentului și
le depune la arhivă, respectând prevederile legale.
Compartimentul cercetarea arheologică preventivă are următoarele atribuții
principale:

a.) realizează săpături arheologice sistematice și de tip contractual, acestea din urmă
pentru eliberarea de sarcină arheologică a terenurilor destinate unor lucrări edilitare sau de altă
natură, prilejuite de realizarea unor obiective de investiții private sau publice în zone cu
potențial arheologic (sit arheologic și zonele sale de protecție), prin efectuarea de studii sau
prospecții preliminare, săpături de salvare și preventive etc., elaborând raportul de specialitate,
în funcție de existenţa și importanța vestigiilor istorice identificate în zonele respective;
b.) efectuarea unor lucrări de cercetare științifică a materialului rezultat din
investigațiile arheologice și a investigațiilor de laborator în scopul întocmirii și publicării unor
studii, comunicări, repertorii, monografii etc.;
c.) colaborează și dezvoltă relații cu mass-media în vederea mediatizării rezultatelor
cercetărilor, a patrimoniului muzeal arheologic în colaborare cu Secția relații publice și
marketing cultural;
d.) propune și contribuie la materializarea unor acorduri de colaborare științifică cu alte
instituții de profil din țară și străinătate, în vederea cercetării și valorificării optime a
patrimoniului arheologic;
e.) utilizarea eficientă a tehnicii și a materialelor din dotare, în condiții de perfectă
securitate;
f.) colaborează cu alte secții ale Muzeului la acțiuni și lucrări de interes general,
îndeplinind și orice alte atribuții, date în competența sa, prin decizii ale directorului generalmanager;
g.) răspunde de păstrarea tuturor documentelor întocmite în cadrul compartimentului și
le depune la arhivă, respectând prevederile legale.
Art. 21. (1) Secţia istorie este condusă de un şef de secţie, ce conduce activitatea din
domeniul constituirii, dezvoltării, cercetării, evidenţei şi valorificării patrimoniului istoric (epoca
medievală, modernă și contemporană) și etnografic. Secția are în componenţă următoarele
compartimente:
 Compartimentul muzeologie;
 Compartimentul bibliotecă și documentare.
(2) Compartimentul muzeologie are următoarele atribuții principale:
a.) realizarea de programe şi proiecte culturale privind patrimoniul istoric, etnografic,
istoria artei şi bibliofil;
b.) desfăşoară activitate de cercetare ştiinţifică fundamentală, concretizată prin studii,
comunicări şi publicaţii;
c.) realizează tematici şi participă la acţiunile de reorganizare şi îmbogăţirea expoziţiei
de bază şi de organizare a unor expoziţii temporare;
d.) gestionează patrimoniul muzeal din depozitele de istorie și etnografie asigurând
inventarierea, clasarea şi evidenţa ştiinţifică a acestuia, conform normelor în vigoare;
e.) conform programului anual al secţiei, propune şi contribuie la realizarea unor
sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, seri muzeale, expuneri, urmărind
valorificarea ştiinţifică şi promovarea patrimoniului muzeal;
f.) redactează ghiduri, pliante, ilustrate, casete video, CD-uri etc., în scopul promovării
patrimoniului muzeal şi a obţinerii de venituri extrabugetare;
g.) organizează cercetări în teren pentru cunoaşterea patrimoniului etnografic şi
evidenţa acestuia;
h.) prezintă publicului vizitator produsele artei populare şi a creatorilor, cu garantarea
calităţii şi autenticităţii obiectelor valorificate în cadrul standurilor cu vânzare;
i.) actualizarea bazei de date a meşterilor populari şi elaborarea de repertorii tematice
categoriale, zonale prin colaborarea cu instituțiile de specialitate;
j.) asigură sporirea patrimoniului muzeal din domeniul istoriei și etnografiei prin
achiziţii şi donaţii;
k.) propune şi contribuie la acorduri de colaborare ştiinţifică cu alte instituţii de profil
din ţară şi străinătate, în vederea cercetării şi valorificării optime a patrimoniului din domeniul
istoriei și etnografiei;
l.) dezvoltă în colaborare cu Secția relaţii publice şi marketing cultural relaţii cu massmedia în vederea marcării aniversărilor istorice şi promovării patrimoniului muzeal şi a
acţiunilor organizate de Muzeu;
m.) elaborează în colaborare cu Secția relaţii publice şi marketing cultural, strategii
pentru creşterea numărului de vizitatori şi implicarea Muzeului în realizarea activităţilor

educaţionale;
n.) colaborează cu celelalte secții ale Muzeului, în vederea realizării unor acţiuni şi
lucrări de interes general pentru instituţie;
o.) dezvoltarea relaţiilor cu societatea civilă, fundaţii şi asociaţii şi antrenarea acestora
în sprijinirea activităţilor Muzeului;
p.) organizează expoziţii temporare de artă fotografică, artă plastică contemporană,
arhitectură şi altele, în raport direct cu necesităţile comunităţii, care pot atrage vizitatorii şi
creşte prestigiul Muzeului;
q.) organizează manifestări cultural - artistice în spaţiile Muzeului;
r.) participă la acţiunile Consiliului Judeţean Alba şi a altor instituţii sau organisme
pentru promovarea turistică a patrimoniului cultural naţional din Judeţul Alba;
s.) participă prin personalul de specialitate la înfiinţarea sau reorganizarea unor colecţii
muzeale sau muzee, în condiţiile legii;
ş.) studiază şi propune introducerea unor noi metode expoziţionale, de ghidaj şi
coordonează activităţile de ghidaj din Muzeu;
t.) răspunde de păstrarea tuturor documentelor întocmite în cadrul compartimentului și
le depune la arhivă, respectând prevederile legale.
(3) Compartimentul bibliotecă și documentare are următoarele atribuții
principale:
a.) stabileşte, în colaborare cu Centrul Naţional de Conservare - Restaurare Carte
Veche şi cu Secţiei arheologie, lista de obiecte de patrimoniu, propuse anual pentru conservare
şi restaurare, în ordinea priorităţilor impuse de starea de conservare a acestora;
b.) dezvoltarea, păstrarea și gestionarea fondurilor şi a bibliotecii documentare, potrivit
reglementărilor legale în vigoare;
c.) deservirea personalului Muzeului, precum şi a altor categorii de cititori;
d.) verificarea periodică a fondului bibliotecii şi creşterea acestuia prin achiziţii,
donaţii, schimb de publicații sau abonamente;
e.) asigurarea condiţiilor optime de depozitare şi păstrare a fondului de carte şi
periodice;
f.) realizează periodic fişe de clasare din fondul de carte românească şi străină a
Muzeului în funcţie de priorităţi cronologice, raritate, tiraj, etc. şi colaborează anual cu
Biblioteca Naţională a României Bucureşti la editarea lucrărilor de interes naţional: Repertoriul
periodicelor străine intrate în bibliotecile din România şi Catalogul cărţilor străine intrate în
bibliotecile din România;
g.) derulează pe tot parcursul anului schimbul intern şi extern de publicaţii de profil cu
muzee, biblioteci, alte instituţii de profil, prin expedierea anuarelor muzeului (Apulum,
Bibliotheca Musei Apulensis, Memoriale etc);
h.) colaborează cu celelalte secții ale Muzeului, în vederea realizării unor acţiuni şi
lucrări de interes general pentru instituţie;
i.) gestionează patrimoniul muzeal din depozitele de bibliotecă asigurând inventarierea,
clasarea și evidența științifică a acestuia, conform normelor în vigoare;
j.) conform programului anual al secției, propune și contribuie la realizarea unor sesiuni
de comunicări științifice, simpozioane, conferințe, seri muzeale, expuneri, urmărind
valorificarea științifică și promovarea patrimoniului muzeal;
k.) propune și contribuie la acorduri de colaborare științifică cu alte instituții de profil
din țară și străinătate, în vederea cercetării și valorificării optime a patrimoniului din domeniul
bibliologiei;
l.) participă la acțiunile Consiliului Județean Alba și a altor instituții sau organisme
pentru promovarea turistică a patrimoniului cultural național din județ;
m.) verifică și preia de la compartimente, pe bază de inventare, dosarele constituite;
n.) asigură evidența tuturor documentelor intrate și ieșite din depozitul de arhivă;
o.) pune la dispoziție documentele solicitate;
p.) ține legătura cu Serviciul Județean Alba al Arhivelor Naționale ale României.
Art. 22. Secţia Museikon este condusă de un şef de secţie, ce conduce activitatea din
domeniul constituirii, dezvoltării, cercetării, evidenţei şi valorificării patrimoniului de carte
veche religioasa și artă religioasă (epoca medievală, modernă şi contemporană), având
următoarele atribuţii principale:
a.) realizarea de programe şi proiecte culturale privind patrimoniul specific;

b.) desfăşoară activitate de cercetare ştiinţifică fundamentală, concretizată prin studii,
comunicări şi publicaţii;
c.) realizează tematici şi participă la acţiunile de reorganizare şi îmbogăţirea expoziţiei
de bază şi de organizare a unor expoziţii temporare;
d.) gestionează patrimoniul muzeal din depozitele aferente, asigurând inventarierea,
clasarea şi evidenţa ştiinţifică a acestuia, conform normelor în vigoare;
e.) conform programului anual al secţiei, propune şi contribuie la realizarea unor
sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, seri muzeale, expuneri, urmărind
valorificarea ştiinţifică şi promovarea patrimoniului specific și a patrimoniului muzeal în
general;
f.) redactează ghiduri, pliante, ilustrate, casete video, CD-uri etc., în scopul promovării
patrimoniului specific şi a obţinerii de venituri extrabugetare;
g.) organizează cercetări în teren pentru cunoaşterea patrimoniului specific şi evidenţa
acestuia;
h.) prezintă publicului vizitator produsele artei religioase contemporane, cu garantarea
calităţii şi autenticităţii obiectelor valorificate în cadrul standurilor cu vânzare;
i.) realizarea bazei de date a iconarilor contemporani şi elaborarea de repertorii tematice
categoriale, zonale;
j.) asigură sporirea patrimoniului muzeal din domeniul specific, prin achiziţii şi donaţii;
k.) propune şi contribuie la acorduri de colaborare ştiinţifică cu alte instituţii de profil
din ţară şi străinătate, în vederea cercetării şi valorificării optime a patrimoniului din domeniul
istoriei artei şi a patrimoniului bibliofil;
l.) dezvoltă în colaborare cu Secția relaţii publice şi marketing cultural relaţii cu massmedia în vederea marcării aniversărilor istorice şi promovării patrimoniului muzeal şi a
acţiunilor organizate de Muzeu;
m.) elaborează în colaborare cu Secția relaţii publice şi marketing cultural, strategii
pentru creşterea numărului de vizitatori şi implicarea Muzeului în realizarea activităţilor
educaţionale;
n.) colaborează cu serviciul de specialitate la organizarea activităţii de marketing
cultural;
o.) dezvoltarea relaţiilor cu societatea civilă, fundaţii şi asociaţii şi antrenarea acestora
în sprijinirea activităţilor Muzeului;
p.) organizează expoziţii temporare în raport direct cu necesităţile comunităţii, care pot
atrage vizitatorii şi creşte prestigiul Muzeului;
q.) organizează manifestări cultural - artistice în spaţiile Muzeului;
r.) participă la acţiunile Consiliului Judeţean Alba şi a altor instituţii sau organisme
pentru promovarea turistică a patrimoniului cultural naţional din judeţ;
s.) participă prin personalul de specialitate și know-how la înfiinţarea sau reorganizarea
unor colecţii muzeale sau muzee în condiţiile legii;
ş.) studiază şi propune introducerea unor noi metode expoziţionale, de ghidaj şi
coordonează activităţile de ghidaj din expoziția Museikon;
t.) stabileşte, în colaborare cu Centrul Naţional de Conservare - Restaurare Carte
Veche, cu Secţia arheologie și cu Secția istorie, lista de obiecte de patrimoniu, propuse anual
pentru conservare şi restaurare, în ordinea priorităţilor impuse de starea de conservare a acestora;
ţ.) dezvoltarea, păstrarea şi gestionarea fondurilor şi a bibliotecii documentare aferente,
potrivit reglementărilor legale în vigoare;
u.) deservirea personalului Muzeului, precum şi a altor categorii de cititori;
v.) asigurarea condiţiilor optime de depozitare şi păstrare a patrimoniului aferent;
w.) colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului, în vederea realizării unor acţiuni şi
lucrări de interes general pentru instituţie;
x.) răspunde de păstrarea tuturor documentelor întocmite în cadrul compartimentului și
le depune la arhivă, respectând prevederile legale.
Art. 23. (1) Centrul Național de Conservare-Restaurare Carte Veche este condus de
către un șef de secție, se ocupă de restaurarea şi conservarea bunurilor culturale, cărți,
documente, ceramică metal, textile, piatră din patrimoniul Muzeului Naţional al Unirii Alba
Iulia, a celorlalte muzee, biblioteci şi culte din ţară, precum a altor persoane juridice sau fizice,
la cererea acestora şi în conformitate cu normele legale. De asemenea există compartimentul de
investigații. În cadrul Centrului Naţional de Conservare - Restaurare Carte Veche funcționează

Compartimentul restaurare carte, Compartimentul restaurare ceramică-metal-textile,
Compartimentul restaurare piatră, Compartimentul conservare şi Compartimentul investigații.
(2) Compartimentul restaurare carte are următoarele atribuții principale:
a.) elaborarea programelor anuale de conservare-restaurare corp-carte veche, legăturăcarte veche şi documente, a tuturor materialelor componente: hârtie, pergament, piele, lemn,
conform normelor legale în vigoare;
b.) conservarea, restaurarea și investigarea prin metode şi tehnici științifice a
patrimoniului bibliofil (corp-carte veche, legătură carte veche, documente pe suport de hârtie,
pergament, piele, lemn), cuprinse în programele anuale potrivit prevederilor legale în vigoare;
c.) identificarea şi stoparea proceselor de degradare evolutive a bunurilor culturale
aflate în administrarea Muzeului sau pentru alte instituţii de profil din ţară, prin intervenţiile
specifice de laborator;
d.) întocmirea documentaţiei ştiinţifice de specialitate şi a dosarelor de restaurare;
e.) studierea şi perfecţionarea tehnologiilor de restaurare-conservare, în funcţie de
rezultatele proprii şi de cele internaţionale, în scopul dezvoltării practicii în domeniu;
f.) valorificarea ştiinţifică a rezultatelor cercetării structurii, compoziţiei şi tehnicilor de
restaurare-conservare, prin realizarea şi prezentarea de comunicări şi publicarea unor studii de
specialitate;
g.) cercetarea naturii proceselor de degradare, a mecanismului acestora şi a efectului lor
asupra patrimoniului, asupra patrimoniului mobil, aflat în aria sa de competenţă;
h.) iniţierea şi derularea unor proiecte de cercetare proprii şi în colaborare cu alte
instituţii naţionale de profil;
i.) consultanţă de specialitate şi intervenţii de prim ajutor în colecţii aparţinând altor
deţinători de bunuri culturale mobile;
j.) redactează cataloage de restaurare, pliante, ilustrate, casete video, CD-uri etc., în
scopul promovării patrimoniului muzeal şi a obţinerii de venituri extrabugetare, şi colaborează
cu Secția relaţii publice şi marketing cultural;
k.) organizează şi participă la manifestări ştiinţifice de profil;
l.) colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de protejare a patrimoniului
propriu, de reamenajare şi întreţinere a expoziţiei de bază şi de organizare a expoziţiilor
temporare;
m.) participă şi colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de identificare,
datare sau autentificare a obiectelor oferite spre achiziţionare sau din donaţii;
n.) realizează expoziţii temporare, în vederea valorificării activităţii specifice, a
educării publicului şi a promovării activităţii de ocrotire, conservare şi restaurare pentru
formarea unei atitudini „pro patrimoniu”;
o.) realizează tratamente de dezinfecţie şi dezinsecţie, a bunurilor culturale în limitele
sale de competenţă;
p.) utilizarea eficientă a tehnicii şi a materialelor din dotare, în condiţii de perfectă
securitate;
q.) identificarea factorilor de degradare şi a mijloacelor de prevenire şi stopare a
efectului acestora;
r.) întocmirea şi prezentarea periodică către conducerea Muzeului a necesarului de
aparatură, substanţe, soluţii etc., pentru buna funcţionare a secţiei, depistarea modalităţilor şi
surselor de procurare a acestora;
s.) stabileşte lista de obiecte de patrimoniu, propuse anual pentru conservare şi
restaurare, în ordinea priorităţilor impuse de starea de conservare a acestora;
ş.) colaborează şi dezvoltă relaţii cu mass-media în vederea mediatizării rezultatelor
cercetărilor, a patrimoniului muzeal şi a activităţii de conservare-restaurare în colaborare cu
Secția relaţii publice şi marketing cultural, propune şi contribuie la materializarea unor
acorduri de colaborare ştiinţifică cu alte instituţii de profil din ţară şi străinătate, în vederea
cercetării şi valorificării optime a patrimoniului arheologic;
t.) participă la realizarea şi punerea în practică a programelor educaţionale ale
Muzeului;
ţ.) identificarea şi stoparea proceselor de degradare prin intervenţii specifice de
laborator, sau „in situ” - atunci când natura sau starea obiectelor nu permit transportarea
imediată a acestora în laborator;
u.) întocmirea fişelor de conservare şi restaurare pentru patrimoniul Muzeului, în

limitele domeniilor sale de competenţă;
v.) urmărirea stării de conservare a patrimoniului din expoziţiile şi depozitele Muzeului,
identifică factorii de degradare şi a mijloacelor de prevenire şi stopare a efectului acestora;
w.) verificarea calităţii microclimatului din spaţiile muzeale şi adoptarea măsurilor
specifice de corecţie cu ajutorul aparaturii din dotare;
x.) asigură manipularea, ambalarea şi transportul obiectelor de patrimoniu itinerante la
expoziţii temporare în ţară şi/sau străinătate, conform normelor legale de conservare;
y.) determină condiţiile optime care să prevină deteriorarea bunurilor de patrimoniu în
cazul filmării/fotografierii cu scop documentar sau comercial pentru persoane juridice, altele
decât deţinătorul;
z.) prestarea de servicii de restaurare-conservare pentru beneficiari din afara Muzeului,
în scopul obţinerii unor venituri extrabugetare;
aa.) asigură pregătirea practică a studenților în cadrul parteneriatului cu Universitatea
„1 Decembrie 1918” Alba Iulia, precum și a altor instituții de învățământ superior;
bb.) răspunde de păstrarea tuturor documentelor întocmite în cadrul secției și le depune
la arhivă, respectând prevederile legale;
cc.) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului
general - manager.
(3) Compartimentul restaurare ceramică - metal - textile are următoarele
atribuții principale:
a.) elaborarea programelor anuale de conservare-restaurare, ceramică, metal, textile, os
conform normelor legale în vigoare;
b.) conservarea, restaurarea și investigarea prin metode şi tehnici ştiinţifice a
patrimoniului ceramică, metal, textile), cuprinse în programele anuale potrivit prevederilor
legale în vigoare;
c.) identificarea şi stoparea proceselor de degradare evolutive a bunurilor culturale
aflate în administrarea Muzeului sau pentru alte instituţii de profil din ţară, prin intervenţiile
specifice de laborator;
d.) întocmirea documentaţiei ştiinţifice de specialitate şi a dosarelor de restaurare;
e.) studierea şi perfecţionarea tehnologiilor de restaurare-conservare, în funcţie de
rezultatele proprii şi de cele internaţionale, în scopul dezvoltării practicii în domeniu;
f.) valorificarea ştiinţifică a rezultatelor cercetării structurii, compoziţiei şi tehnicilor de
restaurare-conservare, prin realizarea şi prezentarea de comunicări şi publicarea unor studii de
specialitate;
g.) cercetarea naturii proceselor de degradare, a mecanismului acestora şi a efectului lor
asupra patrimoniului, asupra patrimoniului mobil, aflat în aria sa de competenţă;
h.) iniţierea şi derularea unor proiecte de cercetare proprii şi în colaborare cu alte
instituţii naţionale de profil;
i.) consultanţă de specialitate şi intervenţii de prim ajutor în colecţii aparţinând altor
deţinători de bunuri culturale mobile;
j.) redactează cataloage de restaurare, pliante, ilustrate, casete video, CD-uri etc., în
scopul promovării patrimoniului muzeal şi a obţinerii de venituri extrabugetare, şi colaborează
cu Secția relaţii publice şi marketing cultural;
k.) organizează şi participă la manifestări ştiinţifice de profil;
l.) colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de protejare a patrimoniului
propriu, de reamenajare şi întreţinere a expoziţiei de bază şi de organizare a expoziţiilor
temporare;
m.) participă şi colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de identificare,
datare sau autentificare a obiectelor oferite spre achiziţionare sau din donaţii;
n.) realizează expoziţii temporare, în vederea valorificării activităţii specifice, a
educării publicului şi a promovării activităţii de ocrotire, conservare şi restaurare pentru
formarea unei atitudini „pro patrimoniu”;
o.) utilizarea eficientă a tehnicii şi a materialelor din dotare, în condiţii de perfectă
securitate;
p.) identificarea factorilor de degradare şi a mijloacelor de prevenire şi stopare a
efectului acestora;
q.) întocmirea şi prezentarea periodică către conducerea Muzeului a necesarului de
aparatură, substanţe, soluţii etc., pentru buna funcţionare a secţiei, depistarea modalităţilor şi

surselor de procurare a acestora;
r.) realizează replici în vederea valorificării acestora prin standurile de vânzare ale
Muzeului în scopul obţinerii unor venituri extrabugetare;
s.) stabileşte lista de obiecte de patrimoniu, propuse anual pentru conservare şi
restaurare, în ordinea priorităţilor impuse de starea de conservare a acestora;
ş.) colaborează şi dezvoltă relaţii cu mass-media în vederea mediatizării rezultatelor
cercetărilor, a patrimoniului muzeal şi a activităţii de conservare-restaurare în colaborare cu
Secția relaţii publice şi marketing cultural, propune şi contribuie la materializarea unor
acorduri de colaborare ştiinţifică cu alte instituţii de profil din ţară şi străinătate, în vederea
cercetării şi valorificării optime a patrimoniului arheologic;
t.) participă la realizarea şi punerea în practică a programelor educaţionale ale
Muzeului;
ţ.) identificarea şi stoparea proceselor de degradare prin intervenţii specifice de
laborator, sau „in situ” - atunci când natura sau starea obiectelor nu permit transportarea
imediată a acestora în laborator;
u.) întocmirea fişelor de conservare şi restaurare pentru patrimoniul Muzeului, în
limitele domeniilor sale de competenţă;
v.) urmărirea stării de conservare a patrimoniului din expoziţiile şi depozitele Muzeului,
identifică factorii de degradare şi a mijloacelor de prevenire şi stopare a efectului acestora;
w.) asigură manipularea, ambalarea şi transportul obiectelor de patrimoniu itinerante
la expoziţii temporare în ţară şi/sau străinătate, conform normelor legale de conservare;
x.) determină condiţiile optime care să prevină deteriorarea bunurilor de patrimoniu în
cazul filmării/fotografierii cu scop documentar sau comercial pentru persoane juridice, altele
decât deţinătorul;
y.) prestarea de servicii de restaurare-conservare pentru beneficiari din afara Muzeului,
în scopul obţinerii unor venituri extrabugetare;
z.) asigură pregătirea practică a studenților în cadrul parteneriatului cu Universitatea „1
Decembrie 1918” Alba Iulia precum și a altor instituții de învățământ superior;
aa.) răspunde de păstrarea tuturor documentelor întocmite în cadrul secției și le depune
la arhivă, respectând prevederile legale;
bb.) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului
general- manager.
(4) Compartimentul restaurare piatră are următoarele atribuții principale:
a.) elaborarea programelor anuale de conservare-restaurare piatră conform normelor
legale în vigoare;
b.) conservarea, restaurarea prin metode şi tehnici ştiinţifice a patrimoniului piatră,
cuprinse în programele anuale potrivit prevederilor legale în vigoare;
c.) identificarea şi stoparea proceselor de degradare evolutive a bunurilor culturale
aflate în administrarea Muzeului sau pentru alte instituţii de profil din ţară, prin intervenţiile
specifice de laborator;
d.) întocmirea documentaţiei ştiinţifice de specialitate şi a dosarelor de restaurare;
e.) studierea şi perfecţionarea tehnologiilor de restaurare-conservare, în funcţie de
rezultatele proprii şi de cele internaţionale, în scopul dezvoltării practicii în domeniu;
f.) valorificarea ştiinţifică a rezultatelor cercetării structurii, compoziţiei şi tehnicilor de
restaurare-conservare, prin realizarea şi prezentarea de comunicări şi publicarea unor studii de
specialitate;
g.) cercetarea naturii proceselor de degradare, a mecanismului acestora şi a efectului lor
asupra patrimoniului, asupra patrimoniului mobil, aflat în aria sa de competenţă;
h.) iniţierea şi derularea unor proiecte de cercetare proprii şi în colaborare cu alte
instituţii naţionale de profil;
i.) consultanţă de specialitate şi intervenţii de prim ajutor în colecţii aparţinând altor
deţinători de bunuri culturale mobile;
j.) redactează cataloage de restaurare, pliante, ilustrate, casete video, CD-uri etc., în
scopul promovării patrimoniului muzeal şi a obţinerii de venituri extrabugetare, şi colaborează
cu Secția relaţii publice şi marketing cultural;
k.) organizează şi participă la manifestări ştiinţifice de profil;
l.) colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de protejare a patrimoniului
propriu, de reamenajare şi întreţinere a expoziţiei de bază şi de organizare a expoziţiilor

temporare;
m.) participă şi colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de identificare,
datare sau autentificare a obiectelor oferite spre achiziţionare sau din donaţii;
n.) realizează expoziţii temporare, în vederea valorificării activităţii specifice, a
educării publicului şi a promovării activităţii de ocrotire, conservare şi restaurare pentru
formarea unei atitudini „pro patrimoniu”;
o.) realizează tratamente de dezinfecţie şi dezinsecţie, a bunurilor culturale în limitele
sale de competenţă;
p.) utilizarea eficientă a tehnicii şi a materialelor din dotare, în condiţii de perfectă
securitate;
q.) identificarea factorilor de degradare şi a mijloacelor de prevenire şi stopare a
efectului acestora;
r.) întocmirea şi prezentarea periodică către conducerea Muzeului a necesarului de
aparatură, substanţe, soluţii etc., pentru buna funcţionare a secţiei, depistarea modalităţilor şi
surselor de procurare a acestora;
s.) stabileşte lista de obiecte de patrimoniu, propuse anual pentru conservare şi
restaurare, în ordinea priorităţilor impuse de starea de conservare a acestora;
ş.) colaborează şi dezvoltă relaţii cu mass-media în vederea mediatizării rezultatelor
cercetărilor, a patrimoniului muzeal şi a activităţii de conservare-restaurare în colaborare cu
Secția relaţii publice şi marketing cultural, propune şi contribuie la materializarea unor
acorduri de colaborare ştiinţifică cu alte instituţii de profil din ţară şi străinătate, în vederea
cercetării şi valorificării optime a patrimoniului arheologic;
t.) participă la realizarea şi punerea în practică a programelor educaţionale ale
Muzeului;
ţ.) identificarea şi stoparea proceselor de degradare prin intervenţii specifice de
laborator, sau „in situ” - atunci când natura sau starea obiectelor nu permit transportarea
imediată a acestora în laborator;
u.) întocmirea fişelor de conservare şi restaurare pentru patrimoniul Muzeului, în
limitele domeniilor sale de competenţă;
v.) urmărirea stării de conservare a patrimoniului din expoziţiile şi depozitele Muzeului,
identifică factorii de degradare şi a mijloacelor de prevenire şi stopare a efectului acestora;
w.) asigură manipularea, ambalarea şi transportul obiectelor de patrimoniu itinerante
la expoziţii temporare în ţară şi/sau străinătate, conform normelor legale de conservare;
x.) determină condiţiile optime care să prevină deteriorarea bunurilor de patrimoniu în
cazul filmării/fotografierii cu scop documentar sau comercial pentru persoane juridice, altele
decât deţinătorul;
y.) prestarea de servicii de restaurare-conservare pentru beneficiari din afara Muzeului,
în scopul obţinerii unor venituri extrabugetare;
z.) asigură pregătirea practică a studenților în cadrul parteneriatului cu Universitatea „1
Decembrie 1918” Alba Iulia precum și a altor instituții de învățământ superior;
aa.) răspunde de păstrarea tuturor documentelor întocmite în cadrul secției și le depune
la arhivă, respectând prevederile legale;
bb.) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului
general - manager.
(5) Compartimentul conservare are următoarele atribuții principale:
a.) elaborarea programelor anuale de conservare conform normelor legale în vigoare;
b.) conservarea, prin metode şi tehnici ştiinţifice a patrimoniului bibliofil (corp-carte
veche, legătură carte veche, documente pe suport de hârtie, pergament, piele, lemn, ceramică,
metal, textile, piatră), cuprinse în programele anuale potrivit prevederilor legale în vigoare;
c.) identificarea şi stoparea proceselor de degradare evolutive a bunurilor culturale
aflate în administrarea Muzeului sau pentru alte instituţii de profil din ţară, prin intervenţiile
specifice de laborator;
d.) întocmirea documentaţiei ştiinţifice de specialitate;
e.) studierea şi perfecţionarea tehnologiilor de conservare, în funcţie de rezultatele
proprii şi de cele internaţionale, în scopul dezvoltării practicii în domeniu;
f.) valorificarea ştiinţifică a rezultatelor cercetării structurii, compoziţiei şi tehnicilor de
conservare, prin realizarea şi prezentarea de comunicări şi publicarea unor studii de
specialitate;

g.) cercetarea naturii proceselor de degradare, a mecanismului acestora şi a efectului lor
asupra patrimoniului, asupra patrimoniului mobil, aflat în aria sa de competenţă;
h.)iniţierea şi derularea unor proiecte de cercetare proprii şi în colaborare cu alte
instituţii naţionale de profil;
i.) consultanţă de specialitate şi intervenţii de prim ajutor în colecţii aparţinând altor
deţinători de bunuri culturale mobile;
j.) redactează cataloage de restaurare, pliante, ilustrate, casete video, CD-uri etc., în
scopul promovării patrimoniului muzeal şi a obţinerii de venituri extrabugetare, şi colaborează
cu Secția relaţii publice şi marketing cultural;
k.) organizează şi participă la manifestări ştiinţifice de profil;
l.) colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de protejare a patrimoniului
propriu, de reamenajare şi întreţinere a expoziţiei de bază şi de organizare a expoziţiilor
temporare;
m.) participă şi colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de identificare,
datare sau autentificare a obiectelor oferite spre achiziţionare sau din donaţii;
n.) realizează expoziţii temporare, în vederea valorificării activităţii specifice, a
educării publicului şi a promovării activităţii de ocrotire, conservare şi restaurare pentru
formarea unei atitudini „pro patrimoniu”;
o.) realizează tratamente de dezinfecţie şi dezinsecţie, a bunurilor culturale în limitele
sale de competenţă;
p.) utilizarea eficientă a tehnicii şi a materialelor din dotare, în condiţii de perfectă
securitate;
q.) identificarea factorilor de degradare şi a mijloacelor de prevenire şi stopare a
efectului acestora;
r.) întocmirea şi prezentarea periodică către conducerea Muzeului a necesarului de
aparatură, substanţe, soluţii etc., pentru buna funcţionare a secţiei, depistarea modalităţilor şi
surselor de procurare a acestora;
s.) stabileşte lista de obiecte de patrimoniu, propuse anual pentru conservare şi
restaurare, în ordinea priorităţilor impuse de starea de conservare a acestora;
ş.) colaborează şi dezvoltă relaţii cu mass-media în vederea mediatizării rezultatelor
cercetărilor, a patrimoniului muzeal şi a activităţii de conservare-restaurare în colaborare cu
Secția relaţii publice şi marketing cultural, propune şi contribuie la materializarea unor
acorduri de colaborare ştiinţifică cu alte instituţii de profil din ţară şi străinătate, în vederea
cercetării şi valorificării optime a patrimoniului arheologic;
t.) participă la realizarea şi punerea în practică a programelor educaţionale ale
Muzeului;
ţ.) identificarea şi stoparea proceselor de degradare prin intervenţii specifice de
laborator, sau „in situ” - atunci când natura sau starea obiectelor nu permit transportarea
imediată a acestora în laborator;
u.) întocmirea fişelor de conservare pentru patrimoniul Muzeului, în limitele domeniilor
sale de competenţă;
v.) urmărirea stării de conservare a patrimoniului din expoziţiile şi depozitele Muzeului,
identifică factorii de degradare şi a mijloacelor de prevenire şi stopare a efectului acestora;
w.) verificarea calităţii microclimatului din spaţiile muzeale şi adoptarea măsurilor
specifice de corecţie cu ajutorul aparaturii din dotare;
x.) asigură manipularea, ambalarea şi transportul obiectelor de patrimoniu itinerante la
expoziţii temporare în ţară şi/sau străinătate, conform normelor legale de conservare;
y.) determină condiţiile optime care să prevină deteriorarea bunurilor de patrimoniu în
cazul filmării/fotografierii cu scop documentar sau comercial pentru persoane juridice, altele
decât deţinătorul;
z.) prestarea de servicii de conservare pentru beneficiari din afara Muzeului, în scopul
obţinerii unor venituri extrabugetare;
aa.) asigură pregătirea practică a studenților în cadrul parteneriatului cu Universitatea
„1 Decembrie 1918” Alba Iulia precum și a altor instituții de învățământ superior;
bb.) răspunde de păstrarea tuturor documentelor întocmite în cadrul secției și le depune
la arhivă, respectând prevederile legale;
cc.) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului
general- manager.

(6) Compartimentul investigații are următoarele atribuții principale:
a.) elaborarea programelor anuale de investigații conform normelor legale în vigoare;
b.) investigarea prin metode şi tehnici ştiinţifice a patrimoniului bibliofil (corp-carte
veche, legătură carte veche, documente pe suport de hârtie, pergament, piele, lemn, ceramică,
metal, textile, piatră), cuprinse în programele anuale potrivit prevederilor legale în vigoare;
c.) identificarea proceselor de degradare evolutive a bunurilor culturale aflate în
administrarea Muzeului sau pentru alte instituţii de profil din ţară, prin intervenţiile specifice de
laborator;
d.) întocmirea documentaţiei ştiinţifice de specialitate;
e.) studierea şi perfecţionarea tehnologiilor de investigații, în funcţie de rezultatele
proprii şi de cele internaţionale, în scopul dezvoltării practicii în domeniu;
f.) valorificarea ştiinţifică a rezultatelor cercetării structurii, compoziţiei şi tehnicilor de
investigații, prin realizarea şi prezentarea de comunicări şi publicarea unor studii de
specialitate;
g.) cercetarea naturii proceselor de degradare, a mecanismului acestora şi a efectului lor
asupra patrimoniului, asupra patrimoniului mobil, aflat în aria sa de competenţă;
h.) iniţierea şi derularea unor proiecte de cercetare proprii şi în colaborare cu alte
instituţii naţionale de profil;
i.) consultanţă de specialitate şi intervenţii de prim ajutor în colecţii aparţinând altor
deţinători de bunuri culturale mobile;
j.) redactează cataloage de restaurare, pliante, ilustrate, casete video, CD-uri etc., în
scopul promovării patrimoniului muzeal şi a obţinerii de venituri extrabugetare, şi colaborează
cu Secția relaţii publice şi marketing cultural;
k.) organizează şi participă la manifestări ştiinţifice de profil;
l.) colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de protejare a patrimoniului
propriu, de reamenajare şi întreţinere a expoziţiei de bază şi de organizare a expoziţiilor
temporare;
m.) participă şi colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de identificare,
datare sau autentificare a obiectelor oferite spre achiziţionare sau din donaţii;
n.) realizează expoziţii temporare, în vederea valorificării activităţii specifice, a
educării publicului şi a promovării activităţii de ocrotire, conservare şi restaurare pentru
formarea unei atitudini „pro patrimoniu”;
o.) realizează tratamente de dezinfecţie şi dezinsecţie, a bunurilor culturale în limitele
sale de competenţă;
p.) utilizarea eficientă a tehnicii şi a materialelor din dotare, în condiţii de perfectă
securitate;
q.) identificarea factorilor de degradare;
r.) întocmirea şi prezentarea periodică către conducerea Muzeului a necesarului de
aparatură, substanţe, soluţii etc., pentru buna funcţionare a secţiei, depistarea modalităţilor şi
surselor de procurare a acestora;
s.) colaborează şi dezvoltă relaţii cu mass-media în vederea mediatizării rezultatelor
cercetărilor, a patrimoniului muzeal şi a activităţii de conservare-restaurare în colaborare cu
Secția Relaţii publice şi marketing cultural, propune şi contribuie la materializarea unor
acorduri de colaborare ştiinţifică cu alte instituţii de profil din ţară şi străinătate, în vederea
cercetării şi valorificării optime a patrimoniului arheologic;
ş.) participă la realizarea şi punerea în practică a programelor educaţionale ale
Muzeului;
t.) identificarea şi stoparea proceselor de degradare prin intervenţii specifice de
laborator, sau „in situ” - atunci când natura sau starea obiectelor nu permit transportarea
imediată a acestora în laborator;
ţ.) prestarea de servicii de investigații pentru beneficiari din afara Muzeului, în scopul
obţinerii unor venituri extrabugetare;
u.) asigură pregătirea practică a studenților în cadrul parteneriatului cu Universitatea „1
Decembrie 1918” Alba Iulia precum și a altor instituții de învățământ superior;
v.) răspunde de păstrarea tuturor documentelor întocmite în cadrul secției și le depune
la arhivă, respectând prevederile legale;
w.) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului
general - manager.

Art. 24. Secția relaţii publice şi marketing cultural este condus de un şef secţie şi are
următoarele atribuţii:
a.) organizarea de expoziţii permanente şi temporare, la sediul Muzeului sau săli de
expoziţie adecvate, în ţară şi străinătate;
b.) organizarea de manifestări ştiinţifice şi culturale, naţionale şi internaţionale;
c.) editarea de publicaţii de popularizare a patrimoniului muzeal;
d.) organizarea de servicii de documentare deschise pentru public, pentru folosirea
informaţiei despre patrimoniul cultural deţinut şi despre instituţie, potrivit normativelor în
vigoare;
e.) angrenarea
publicului,
prin mijloace
specifice,
într-un sistem
educaţional destinat familiarizării cu istoria naţională şi locală şi a formării unei atitudini „pro
patrimoniu”;
f.) prezentarea patrimoniului muzeal prin mijloace clasice şi moderne şi promovarea
activităţii muzeale prin mass-media;
g.) elaborarea unor strategii pe bază de chestionare pe categorii socio-profesionale şi de
vârstă;
h.) promovarea publicaţiilor editate de muzeu;
i.) asigurarea ghidajelor specializate în limbi de circulaţie internaţională;
j.) asigură traducerea publicaţiilor proprii în limbi de circulaţie;
k.) colaborează la traducerea corespondenţei cu străinătatea în vederea derulării
schimbului extern de publicaţii cu instituţii de profil din străinătate;
l.) prelucrează și realizează grafica computerizată pentru lucrările sau materialele
grafice avizate de directorul general, directorul general adjunct și șeful secției;
m.) realizează procesarea de texte şi grafică pe calculator, precum și introduce
corecturile de text, grafică şi machete;
n.) se ocupă de problemele de soft, internet, mandatat de șeful secției, cu avizul
directorului general sau directorului general adjunct;
o.) asigură utilizarea programelor doar cu licență pe calculatoarele din inventarul
instituției, impunând restricții pentru utilizatorii care nu respectă aceste standarde;
p.) întocmește și verifică respectarea fișelor de utilizare ale calculatorului pentru fiecare
angajat/utilizator din instituție;
q.) asigură realizarea unei arhive computerizate (foto-video, grafică și text) pentru toate
documentațiile și evenimentele desfășurate sau organizate în/de instituție;
r.) tehnoredactează documentațiile primite cu avizul directorului general, directorului
general adjunct și șefului secției;
s.) asigură concepţia artistică a tuturor manifestărilor temporare organizate de instituţie;
ş.) asigură prospectarea şi diversificarea produselor din standurile de vânzare ale
instituţiei în scopul obţinerii unor venituri extrabugetare;
t.) promovează turismul cultural împreună cu instituţiile abilitate;
ţ.) întreţine legături cu instituţii de profil la nivel naţional şi internaţional;
u.) colaborează cu celelalte secţii ale muzeului;
v.) gestionează pagina de web a Muzeului și a rețelelor de socializare, în colaborare cu
celelalte secţii;
w.) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului
general - manager;
x.) fotografiază/filmează și asigură documentația foto/video a obiectelor de patrimoniu
din colecțiile Muzeului Național al Unirii Alba Iulia în vederea întocmirii documentațiilor
șantierelor arheologice;
y.) colaborează la realizarea unor expoziții permanente sau temporare prin întocmirea
documentației foto/video necesară acestora;
z.) utilizează eficient și cu responsabilitate aparatele de fotografiat/filmat din dotare;
aa.) răspunde de păstrarea tuturor documentelor întocmite în cadrul compartimentului
și le depune la arhivă, respectând prevederile legale.
Art. 25. Compartimentul gestiunea patrimoniului are următoarele atribuţii:
a.) asigură securitatea şi integritatea bunurilor de patrimoniu din expoziţia de bază şi
expoziţiile temporare;
b.) asigură curăţenia în spaţiile expoziţionale şi în spaţiile anexe;
c.) asigură evidenţa patrimoniului cultural mobil constituit în colecţii şi păstrarea

acestuia în bune condiţii în depozite, în conformitate cu normele de conservare în vigoare;
d.) colaborează cu personalul ştiinţific şi cu Secţia de relaţii publice şi marketing
cultural în vederea organizării activităţilor înscrise în programele de activitate ale instituţiei;
e.) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului
general - manager.
Art. 26. Compartimentul financiar - contabil este condus de contabilul-şef şi are
următoarele atribuţii principale:
a.) organizarea şi realizarea evidenţelor financiar-contabile cerute de actele normative
în vigoare;
b.) răspunde de completarea, potrivit destinaţiei şi în mod ordonat, a registrelor de
contabilitate şi de păstrarea acestora şi a documentelor justificative care stau la baza
înregistrărilor în contabilitate;
c.) răspunde, potrivit legii, de reconstituirea în termenul legal, a documentelor contabile
pierdute, sustrase sau distruse;
d.) răspunde de corecta întocmire a documentelor primare şi contabile;
e.) întocmirea situaţiilor financiare cerute de actele normative în vigoare;
f.) transmiterea către instituţiile abilitate, a situaţiilor solicitate;
g.) confruntarea periodică a inventarelor scriptice cu cele din teren, la toate gestiunile;
h.) gestionarea fondurilor în numerar;
i.) calcularea drepturilor salariale, conform legii;
j.) aplicarea măsurilor financiare adecvate pentru salariaţii care au primit sancţiuni
disciplinare;
k.) aplicarea strictă a prevederilor legale privind salarizarea personalului Muzeului;
l.) verifică respectarea normelor legale, cu privire la existenţa, integritatea şi păstrarea
bunurilor de orice fel, utilizarea mijloacelor materiale şi băneşti, efectuarea recepţiilor şi
plăţilor, efectuarea inventarierilor băneşti, conducerea evidenţei contabile şi realizarea datelor
înscrise în bilanţurile şi conturile de execuţie;
m.) asigurarea respectării tuturor prevederilor legale în domeniul financiar-contabil;
n.) urmărirea eficientizării consumurilor de materiale şi a încadrării acestora în sumele
alocate prin buget;
o.) asigurarea organizării controlului gestiunii mijloacelor fixe, a materialelor şi a
obiectelor de inventar;
p.) întocmirea și fundamentarea propunerii bugetului de venituri și cheltuieli al
instituției pe baza propunerilor compartimentelor muzeului, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare;
q.) contribuie, împreună cu șefii de secție, la întocmirea programului de acțiuni
culturale, în vederea corelării prevederilor acestuia cu proiectul bugetului de venituri și
cheltuieli și cu bugetul aprobat;
r.) organizarea evidenței angajamentelor legale și bugetare, ordonanțărilor și plăților;
s.) verificarea modului de realizare și utilizare a veniturilor proprii;
ş.) verificarea documentelor justificative primite din partea compartimentelor pentru
fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli sau rectificarea acestuia;
t.) întocmirea lunară și trimestrială a raportările periodice față de consiliul judeţean;
ţ.) întocmirea lunară și trimestrială a raportărilor periodice față de Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală în aplicația FOREXEBUG;
u.) introducerea datelor pe platforma FOREXEBUG, buget, angajamente legale,
recepții, plăți și urmărirea utilizării acestora;
v.) întocmirea cererilor de deschidere de credite, însoțită de nota justificativă și
dispoziții bugetare, ori de câte ori sunt necesare;
w.) întocmirea și transmiterea notele contabile de corecție;
x.) informează conducerea Muzeului cu privire la situația debitorilor instituției și
colaborează cu Compartimentul juridic și resurse umane în vederea urmăririi și încasării
debitelor;
y.) colaborează cu Compartimentul achiziții publice;
z.) răspunde de păstrarea tuturor documentelor întocmite în cadrul compartimentului și
le depune la arhivă, respectând prevederile legale;
aa.) asigurarea activităţii specifice de secretariat;
bb.) asigurarea activităţilor de dactilografiere, multiplicare;

cc.) înregistrarea şi repartizarea corespondenţei Muzeului;
dd.) răspunde de organizarea audienţelor;
ee.) asigurarea organizării și gestionării arhivei administrativ-contabile a Muzeului;
ff.) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului
general-manager.
Art. 27. Compartimentul achiziții publice are următoarele atribuţii principale:
a.) întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea
înregistrării autorității contractante în SICAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este
cazul;
b.) elaborează și, după caz, actualizează, pe baza necesităților transmise de celelalte
compartimente ale autorității contractante, Programul anual al achizițiilor publice și, dacă este
cazul, strategia anuală de achiziții;
c.) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de
atribuire și a strategiei de contractare, în cazul organizării unui concurs de soluții, a
documentației de concurs și a strategiei de contractare, pe baza necesităților transmise de
compartimentele de specialitate;
d.) îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute
de legislaţia în domeniul achizițiilor publice;
e.) colaborează cu compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate
de procedura de atribuire și pentru urmărirea contractelor încheiate;
f.) elaborează proiectele de dispoziții ce reglementează activitatea de achiziții,
rapoartele și situațiile informative privind activitatea de achiziții;
g.) verifică documentele de livrare și se asigură că facturile sunt operate conform
specificațiilor de comandă lansate;
h.) analizează statusul comenzilor emise, urmărește derularea în bune condiții a
comenzilor/contractelor și intervine pentru accelerarea livrărilor atunci când este cazul;
i.) întocmește periodic rapoarte de achiziții;
j.) aplică și finalizează procedurile de atribuire;
k.) realizează achizițiile directe;
l.) constituie și păstrează dosarul achiziției publice;
m.) răspunde de păstrarea tuturor documentelor întocmite în cadrul compartimentului
și le depune la arhivă, respectând prevederile legale.
Art. 28. Compartimentul pază are următoarele atribuţii principale:
a.) redactează Planul de pază, pe care îl prezintă spre avizare Consiliului de
Administraţie şi spre aprobare, directorului general-manager;
b.) prezentarea de propuneri pentru îmbunătăţirea Planului de pază;
c.) organizează şi răspunde de aplicarea Planului de pază al Muzeului pe timp de
noapte şi de zi şi luarea măsurilor operative;
d.) coordonează, verifică şi răspunde de activitatea formaţiunii de pază a Muzeului.
Art. 29. Compartimentul administrativ asigură ducerea la îndeplinire a sarcinilor
privind aprovizionarea tehnico-materială şi are următoarele atribuţii principale:
a.) centralizarea necesarului de materiale şi întocmirea de propuneri pentru programul
de aprovizionare cu materiale de întreţinere;
b.) asigurarea aprovizionării cu materiale de întreţinere şi de consum, necesare
desfăşurării activităţii specifice Muzeului; asigurarea materialelor necesare funcţionării tuturor
secţiilor şi compartimentelor;
c.) efectuează, în colaborare cu serviciul financiar, inventarierea obiectelor de inventar
şi mijloacelor fixe şi casarea acestora;
d.) ia măsuri pentru gospodărirea raţională a combustibilului, apei, materialelor de
curăţenie şi salubrizare, colectarea selectivă a deșeurilor;
e.) participă și urmăreşte permanent, modul în care se aplică regulile privind protecţia
muncii în Muzeu şi propune măsurile care se impun;
f.) prezentarea de propuneri pentru îmbunătăţirea planurilor de protecţie împotriva
incendiilor;
g.) asigură gestionarea bunurilor administrative;
h.) asigură suportul administrativ pentru serviciile operaționale (lucrări de amenajări,
contracte de întreținere, etc.);
i.) asigură contractul, diagnosticarea și repararea instalațiilor sanitare;

j.) asigură contractul, diagnosticarea și repararea instalațiilor electrice ale clădirilor
aparținând Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia;
k.) asigură contractul, diagnosticarea și repararea instalațiilor de încălzire;
l.) asigură organizarea activităților parcului auto aparținând Muzeului Naţional al Unirii
Alba Iulia cu respectarea tuturor reglementărilor în vigoare privind circulația pe drumurile
publice;
m.) organizarea activităţii de transport intern şi internaţional;
n.) asigură organizarea activităților de transportare și distribuire a documentelor,
corespondenței în cadrul instituției și între alte instituții;
o.) asigură curățenia în spațiile administrative;
p.) răspunde de păstrarea tuturor documentelor întocmite în cadrul compartimentului și
le depune la arhivă, respectând prevederile legale;
q.) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului
general - manager.
Art. 30. Compartimentul juridic și resurse umane
(1) Compartimentul juridic are următoarele atribuții principale:
a.) întocmirea înscrisurilor cu caracter juridic;
b.) avizarea documentelor care angajează răspunderea patrimonială a Muzeului;
c.) informarea conducerii Muzeului cu privire la actele normative nou apărute, cu
relevanţă pentru activitatea instituţiei;
d.) realizarea evidenţei materialului legislativ referitor la activităţile specifice
Muzeului;
e.) reprezentarea Muzeului, în condiţiile legii, în faţa instanţelor de judecată;
f.) întocmirea proiectelor de contracte, definitivarea lor, după consultarea conducerii
Muzeului şi urmărirea realizării lor;
g.) ia măsurile necesare pentru urmărirea şi încasarea debitelor, face demersuri pentru
primirea titlurilor executorii şi solicită luarea de măsuri asiguratorii asupra bunurilor celor care
au prejudiciat Muzeul;
h.) colaborează cu personalul celorlalte secții și compartimente ale instituției;
i.) răspunde de păstrarea tuturor documentelor întocmite în cadrul compartimentului și
le depune la arhivă, respectând prevederile legale;
j.) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege şi prin decizia
directorului general-manager.
(2) În ceea ce priveşte resursele umane în cadrul compartimentului sunt îndeplinite
următoarele:
a.) colaborează la întocmirea corectă a pontajelor de către cei desemnați să le execute;
b.) centralizarea pe calculator a datelor necesare întocmirii raportului statistic periodic
și ale altor raportări statistice solicitate;
c.) evidența lunară a numărului de salariați pe instituție, categorii de personal,
obiective;
d.) evidența concediilor de odihnă, concediilor medicale, învoirilor, nemotivatelor;
e.) evidența tuturor salariaților din instituție, a angajărilor, a desfacerilor de contracte
individuale de muncă conform prevederilor legale în vigoare, a pensionărilor;
f.) asigurarea respectării prevederilor legale privind organizarea concursurilor de
ocupare a posturilor vacante şi promovare a personalului;
g.) elaborarea proiectului Regulamentului de organizare și funcționare, proiectului
Statului de funcții și al Organigramei Muzeului la propunerea structurilor din cadrul Muzeului
în vederea avizării acestora de către Consiliul de Administraţie şi apoi aprobării prin hotărâre
de către Consiliul Județean Alba;
h.) elaborarea proiectul regulamentului de ordine interioară, cu consultarea tuturor
factorilor interesați;
i.) transmiterea la Compartimentul financiar-contabil a modificărilor ce apar la
salarizare (încadrări, desfaceri de contracte individuale de muncă, etc.);
j.) asigurarea aplicării prevederilor legale privind acordarea sporurilor şi a altor drepturi
salariale;
k.) întocmește situația privind transparența veniturilor salariale, la termen, conform
legislației în vigoare;
l.) urmărește și coordonează realizarea procesului de evaluare a performanțelor

profesionale individuale pentru personalul muzeului;
m.) întocmirea şi modificarea contractelor individuale de muncă ale angajaţilor,
conform dispoziţiilor legale și transmiterea acestora Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba
prin aplicația REVISAL (Registrul general de evidență a salariaților);
n.) colaborează la întocmirea fișelor de post pentru toate funcțiile din instituție;
o.) întocmește și supune aprobării programul anual de perfecționare profesională a
personalului contractual din cadrul Muzeului;
p.) propune și colaborează la întocmirea şi eliberarea legitimaţiilor de serviciu;
q.) întocmirea adeverințelor de sănătate, de venit, de salariat, etc, actualizări norme,
diverse formulare, tabele, adrese necesare în cadrul biroului și instituției;
r.) întocmirea și gestionarea dosarelor personale ale angajaților;
s.) evidența activitățiilor privind efectuarea stagiilor de practică;
ş.) întocmirea documentelor cu privire la munca necalificată cu caracter ocazional,
evidența și transmiterea acestora Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba;
t.) colaborează cu responsabilii de medicina muncii, securitatea și sănătatea în muncă,
prevenirea situațiilor de urgență, dar și cu personalul celorlalte secții și compartimente ale
instituției;
ţ.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse și gestionate, conform actelor
normative în vigoare.
Art. 31. Compartimentul Audit public intern are următoarele atribuţii principale:
a.) elaborează norme metodologice specifice entității publice în care își desfășoară
activitatea, cu avizul structurii de audit de la nivelul Consiliului Județean Alba;
b.) elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o
perioadă de 3 ani;
c.) elaborează proiectul planului anual de audit intern și planul anual de audit intern pe
care îl supune spre aprobare directorului general-manager;
d.) efectuează toate activitățile de audit doar în baza unui ordin de serviciu emis de
conducătorul muzeului;
e.) la solicitarea conducătorului unității, efectuează misiuni de audit ad-hoc, cu caracter
excepțional;
f.) prezintă constatările, propunerile şi recomandările în urma misiunilor de audit, sub
forma unui Raport de Audit Public Intern, pe care îl va înainta directorului general-manager,
spre analiză și avizare;
g.) în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat
directorului general-manager;
h.) în situaţia în care, în timpul misiunilor de audit public intern, se constată abateri de
la regulile procedurale şi metodologice, respectiv de la prevederile legale aplicabile structurii
auditate, auditorul intern trebuie să înştiinţeze directorul general manager al instituției în
termen de 3 zile. În cazul identificării unor iregularităţi majore, auditorul intern poate continua
misiunea sau poate să o suspende cu acordul directorului general-manager, dacă din rezultatele
preliminare ale verificării se estimează că prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele
stabilite;
i.) informează structura de audit de la nivelul ierarhic superior despre recomandările
neînsușite de către conducatorul entității publice auditate, precum și despre consecințele
acestora;
j.) elaborează raportul anual al activității de audit public intern și comunica raportul
anual de audit structurii de audit din cadrul Consiliului Județean Alba în termenul legal de
raportare;
k.) respectă normele, instrucțiunile, precum și Codul privind conduita etică a
auditorilor interni;
l.) elaborează obiectivele specifice ale compartimentului de audit intern;
m.) identifică activitățile procedurabile de la nivelul compartimentului de audit intern;
n.) identifică riscurile de la nivelul compartimentului de audit intern și întocmește
registrul de riscuri la nivelul compartimentului de audit intern;
o.) realizează proceduri operaționale pentru activitățile procedurabile de la nivelul
compartimentului de audit și proceduri de sistem în colaborare cu celelalte structuri din cadrul
entității publice;
p.) răspunde de păstrarea tuturor documentelor întocmite în cadrul compartimentului și

le depune la arhivă, respectând prevederile legale.
Art. 32. În cadrul Muzeului mai funcţionează şi următoarele structuri:
a.) Editura Muzeului Național al Unirii Alba Iulia este o structură funcțională din
cadrul instituției care promovează activitatea științifică și turismul istoric din Județul Alba.
Investește resurse financiare în producția de carte, își promovează și distribuie produsele pentru
a se adresa unui număr cât mai mare de beneficiari direcți și indirecți. Muzeul Național al
Unirii Alba Iulia va edita seriile proprii de monografii istorice sau anuare: Biblioteca Musei
Apulensis, Memoriale, Acta Musei Apulensis, Museikon, Museikon Studi. Editura îndeplinește
următoarele funcții: de marketing (cunoașterea pieții de carte, achiziția manuscriselor,
promovarea aparițiilor), de producție (redactare, tehnoredactare, design, pregătirea pentru tipar
sau pregătirea edițiilor digitale), comercială (difuzare, schimb de carte și vânzare), economică
(finanțarea activității). La atingerea scopului și obiectivelor propuse în cadrul editurii vor
contribui angajații instituției, conform atribuțiilor specificate în fișele postului.
b.) Centrul de fotografie veche ,,Samoilă Mârza” este o structură funcțională
înființată cu scopul colecționării, conservării, restaurării, cercetării și valorificării fotografiilor
vechi, pentru a promova valorile materiale și spirituale ale Județului Alba surprinse de
imaginea fotografică. Centrul de fotografie veche ,,Samoilă Mârza” pentru atingerea scopului
propus: depozitează în siguranță colecția de fotografie veche deținută, atât pe suport de hârtie,
cât și pe sticlă, identifică și achiziționează fotografii vechi de pe piaţă cu respectarea legislației
în domeniu, conservă și restaurează cercetează din punct de vedere istoric și al contextului
istoric fotografia veche, asigură suportul ilustrativ pentru redactarea de lucrări de promovare
turistică a Județului Alba și organizează manifestări culturale și științifice specifice. La
atingerea scopului și obiectivelor propuse în cadrul Centrului de fotografie veche ,,Samoilă
Mârza” vor contribui specialiștii instituției, conform atribuțiilor specificate în fișele postului,
precum și specialiști colaboratori, din domeniul restaurării și valorificării fotografiei vechi și a
aparaturii specifice realizării și imprimării imaginilor vechi pe diferite suporturi existente în
epocă.
c.) Reenactment istoric „Muzeul unde istoria prinde viață” este o structură
funcțională înființată cu scopul de a prezenta istoria altfel, mult mai plastic și pe înțelesul
tuturor prin intermediul reconstituirilor istorice. Acesta presupune punerea în scenă a unor
momente istorice definitorii pentru Județul Alba, prin intermediul unor personaje costumate
adecvat momentului, demonstrații practice a unor îndeletniciri practice: ateliere de confecționat
diferite obiecte după tipicul celor din trecut, gastronomie, scris etc. Muzeul deține costume,
arme, unelte, ustensile și accesorii vestimentare din toate epocile istoriei și are mai multe trupe
de reconstituiri istorice a căror identitate artistică și istorică sunt protejate la OSIM: Garda
Apulum, Legiunea a XIII-a Gemina, Magna Nemesis, Ludus Apulensis. La atingerea scopului
și obiectivelor propuse în cadrul Reenactment istoric „Muzeul unde istoria prinde viață” vor
contribui specialiștii instituției, conform atribuțiilor specificate în fișele postului, voluntarii
Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, precum și asociații de profil.
d.) Anuarul Apulum – Acta Musei Apulensis este unul dintre cele mai vechi anuare de
istorie și arheologie din România. Apulum apare începând din anul 1942, iar în prezent are cea
mai bună circulație internațională fiind cotat în bazele de date internaționale (B.D.I.). Studiile
care apar în anuar sunt de o înaltă ținută științifică care îi conferă valoare astfel încât este dorit
în bibliotecile, atât din țară cât și peste hotare. În prezent Anuarul Apulum se găsește în peste
200 biblioteci publice internaționale. Scopul anuarului este de a face cunoscut cele mai recente
cercetări științifice din domeniile: arheologie, istorie, muzeologie și conservare-restaurare,
autori fiind specialiști ai Muzeului Național al Unirii, de la alte instituții de profil, de cercetare
și universități din România, dar și din străinătate. Un scop secundar este obținerea de anuare
similare din România și din străinătate prin schimbul interinstituțional de carte. La atingerea
scopului și obiectivelor propuse în cadrul Anuarului Apulum vor contribui specialiștii
instituției, conform atribuțiilor specificate în fișele postului, Colegiul de redacție și Colegiul
editorial format din specialiști și profesori universitari din România și din străinătate.
e.) Ghidaj în inima cetății este o structură funcțională înființată cu scopul de a
familiariza publicul vizitator cu istoria României, în general și cu monumentele și istoria
Județului Alba, în particular. Ghidajele se realizează în Muzeul Național al Unirii Alba Iulia:
Muzeul de istorie și arheologie, Sala Unirii, Museikon, dar și în Cetatea Alba Iulia în limba
română sau în limbile de circulație internațională. Scopul „Ghidaj în inima cetății” este de a
furniza date istorice reale, prezentate într-un limbaj atractiv și accesibil, de promovare a

patrimoniului Muzeului Național al Unirii și al Județului Alba și de a obține venituri
extrabugetare.
La atingerea scopului și obiectivelor propuse în cadrul „Ghidaj în inima cetății” vor
contribui specialiștii instituției, conform atribuțiilor specificate în fișele postului, precum și
voluntari instruiți în prealabil de muzeografii Muzeului Național al Unirii Alba Iulia.
TITLUL III.
VOLUNTARIATUL
Art. 33. (1) Activitățile de voluntariat în interesul Muzeului se desfășoară de către
persoane fizice, pe baza consimțământului liber exprimat.
(2) Domeniile prioritare în care se pot încheia contracte de voluntariat sunt:
cercetare, bibliotecă, arhivă, șantiere arheologice, reenactment, precum și cele ale popularizării
patrimoniului muzeal și al activităților cu publicul vizitator.
(3) Activitățile de voluntariat se propun de către managerul Muzeului, în
funcție de nevoile identificate în activitatea Muzeului, se aprobă de către Consiliul de
administrație și se aduc la cunoștință printr-un anunț public.
(4) Persoanele fizice interesate depun în scris oferta de voluntariat ce
cuprinde natura activităților și durata de desfășurare a acestora.
(5) Solicitarea se evaluează de către director general-manager, în funcție de
aptitudinile sau competențele personale, propunând un contract de voluntariat, în condițiile legii.
(6) Pe durata perioadei activității de voluntariat, precum și la încheierea
activității de voluntariat, la cererea voluntarului se eliberează un certificat de voluntariat la care
este anexat raportul de activitate.
(7) Realizarea activităților de voluntariat se face cu respectarea regulilor
generale și specifice de funcționare ale Muzeului, sau locațiilor din afara muzeului.
(8) Voluntarii care prestează activități în domeniul relații cu publicul, vor
purta ecusoane de identificare.
TITLUL IV.
DISPOZIŢII FINALE
Art. 34. (1) Prevederile prezentului Regulament se completează, de drept, cu
dispoziţiile legale în vigoare.
(2) Prevederile prezentului regulament intră în vigoare la data aprobării lui
prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba.
(3) Prezentul regulament poate fi completat şi modificat la propunerea
Consiliului de Administraţie, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba.
(4) Pe baza şi cu respectarea dispoziţiilor legale şi ale prezentului
Regulament, directorul general-manager va aproba Regulamentul intern.
(5) Fişa postului cu atribuţii şi responsabilităţi nominalizate se va întocmi
pentru fiecare angajat în conformitate cu prezentul Regulament.
(6) După aprobarea sa, prevederile prezentului Regulament vor fi aduse la
cunoştinţa salariaţilor Muzeului.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 8650/7 aprilie 2020

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei
şi Regulamentului de organizare şi funcţionare
ale Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia

I. Expunere de motive
Prin adresa nr. 1039/12 martie 2020 înregistrată cu nr. 6321/12 martie 2020 la registratura
Consiliului Județean Alba, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia a solicitat modificarea
Organigramei în sensul modificării denumirii Editurii Muzeului Naţional al Unirii „Sala Unirii”
în Editura Muzeului Naţional al Unirii şi modificarea subordonării Secţiei relaţii publice şi
marketing cultural. De asemenea se solicită modificarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al muzeului.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 149 din 28 iunie 2019 s-a aprobat
modificarea Organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Muzeului
Naţional al Unirii Alba Iulia.
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 149 din 28 iunie 2019 s-a aprobat modificarea
Organigramei, a Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Muzeului
Naţional al Unirii Alba Iulia.
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. a, art. 173 alin. 2 lit. c şi art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 13 alin. 2 și art. 25 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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, 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, a fost iniţiat proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 79 din 7 aprilie 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 şi 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
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 8651/7 aprilie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
BIROUL RESURSE UMANE
Domnului Horaţiu Zaharie SUCIU – şef birou
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei şi a
Regulamentului de organizare şi funcţionare
ale Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 16 aprilie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 23 aprilie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 79/7 aprilie 2020 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Muzeului Naţional al Unirii
Alba Iulia
- solicitarea nr. 1039/12 martie 2020 a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia înregistrată
la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 24744/11 noiembrie.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Biroul resurse umane
Nr. 9249/15 aprilie 2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigrame şi a
Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Muzeului Naţional al Unirii 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 şi completările
ulterioare, consiliul județean are “atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes
judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”, respectiv “aprobă, în
condiţiile legii, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de
organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii,
regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al consiliului
judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor
autonome de interes judeţean”.
Prin adresa nr. 1039/12 martie 2020 înregistrată la registratura Consiliului Județean
Alba cu nr. 6321/12 martie 2020, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia a solicitat
modificarea Organigramei în sensul modificării denumirii Editurii Muzeului Naţional al
Unirii „Sala Unirii” în Editura Muzeului Naţional al Unirii şi modificării subordonării
Secţiei relaţii publice şi marketing cultural. De asemenea prin aceeaşi adresă se solicită
modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al muzeului ca urmare a
reorganizării activităţilor instituţiei.
Art. 13 alin. 2 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevede: „Muzeele şi colecţiile aflate
în proprietate publică se înfiinţează şi se organizează în subordinea autorităţilor
administraţiei publice centrale sau locale, a altor autorităţi publice ori instituţii şi
funcţionează potrivit regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare, aprobate de
autorităţile sau instituţiile tutelare.”
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 şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale
Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia.

ŞEF BIROU,
Horaţiu Suciu

Întocmit,
Niculina Haţegan

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Acordului de cooperare pentru implementarea Proiectului
de interes public judeţean „Creşterea capacităţii operaţionale la solicitările
cetăţenilor precum şi a capacităţii de investigare a structurilor
Inspectoratului de Poliție Județean Alba” încheiat între
UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba
şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna aprilie 2020;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare
pentru implementarea Proiectului de interes public judeţean „Creşterea capacităţii operaţionale la
solicitările cetăţenilor precum şi a capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de
Poliție Județean Alba” încheiat între UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba;
- Hotărârea nr. 2 din 20 martie 2020 a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba
privind aprobarea Proiectului pentru creşterea capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor şi
pentru creşterea capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba.
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;
- art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 2144-2157 din Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 18 lit. b, art. 22 alin. 1 și art. 44 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române, republicată 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 implementarea Proiectului „Creşterea capacităţii operaţionale la
solicitările cetăţenilor precum şi a capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de
Poliție Județean Alba” - conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă încheierea Acordului de cooperare între UAT - Judeţul Alba prin
Consiliul Judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba pentru implementarea
Proiectului „Creşterea capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor precum şi a capacităţii
de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliție Județean Alba” - conform anexei nr. 2 parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 3. Se aprobă modelul Contractului de împrumut de folosinţă (Comodat) şi anexa
acestuia, conform anexelor nr. 3 și nr. 4 - părți integrante ale prezentei hotărâri.
Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi
Serviciului administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. 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,
Inspectoratului de Poliţie Județean Alba, Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, Direcției
juridică și administraţie publică,
Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcției gestionarea
patrimoniului şi Serviciului administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 80
Alba Iulia, 7 aprilie 2020
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu
art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Direcţiei juridică și administraţie publică 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. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 80/7 aprilie 2020
INSPECTORATUL DE POLIŢIE
JUDEŢEAN ALBA

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

PROIECT
PENTRU CREŞTEREA CAPACITĂȚII OPERAȚIONALE LA SOLICITĂRILE
CETĂŢENILOR ŞI PENTRU CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE INVESTIGARE A
STRUCTURILOR INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN ALBA
ARGUMENTE:
Asigurarea climatului de normalitate civică, de ordine şi siguranţă publică, a reprezentat
permanent o prioritate pentru instituţia noastră, care, prin structurile sale a căutat să identifice
cele mai eficiente forme şi modalităţi de realizare a acestui obiectiv.
I. În cursul anului 2020 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba va continua acţiunile
pentru creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţenilor, menţinerea sub control a
fenomenului infracţional, prevenirea şi combaterea acestuia şi va urmări realizarea reformelor
instituţionale şi intensificarea acţiunilor poliţieneşti, în colaborare şi cu sprijinul partenerilor
sociali.
Având în vedere modificările actuale referitoare la fluxul de resurse umane existente la
nivelul unităţii, cerinţa de securitate și protecție a datelor nu poate fi dusă la îndeplinire fără
mijloacele tehnice adecvate, în măsură să asigure o mai mare versatibilitate în asigurarea
managementul subunităţilor teritoriale.
Dezvoltarea şi menţinerea acestei caracteristici a managementului, în cazul acestor
structuri teritoriale, este interdependentă şi de asigurarea unor măsuri ridicate de securitate si
protecție, având în vedere deţinerea şi folosirea unor bunuri, valori, documente privind
gestionarea patrimoniului, suporturi de stocare a datelor, informaţiilor clasificate.
Astfel, este imperios necesară creşterea cantitativă şi calitativă a echipamentelor tehnice,
pentru componenta de procesare IT profesională şi folosirea acestora în activităţile specifice, la
nivelul tuturor structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, aceasta urmând a conduce la
eficientizarea serviciului poliţienesc.
Un obiectiv important al Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba îl reprezintă şi
îmbunătăţirea imaginii poliţiei, prin adoptarea unei atitudini adecvate, achiziționarea unor staţii
de lucru performante, care să sporească operativitatea şi prin asigurarea unei intervenţii prompte
la evenimentele semnalate.
Ne-am propus ca, în anul 2020 să continuăm reformele instituţionale, în interesul
cetăţenilor şi vom acţiona, cu prioritate, pentru:
- creşterea gradului de siguranţă publică a cetăţeanului prin prezenţa activă, în stradă, a
poliţiştilor.
- asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale cetăţenilor;
- prevenirea şi combaterea infracţiunilor, îndeosebi a celor cu violenţă;
- apărarea integrităţii proprietăţii publice şi private;
- prevenirea şi combaterea criminalităţii economico-financiară şi, în special, a corupţiei;
- intervenţia cu operativitate la semnalările prin Serviciul Naţional Unic pentru Apeluri de
Urgenţă „112” şi reducerea timpilor de intervenţie;

- asigurarea protecției datelor cu caracter personal la nivelul structurilor inspectoratului;
- îmbunătăţirea parteneriatului cu societatea civilă;
În general, eficienţa acţiunilor desfăşurate este condiţionată de realizarea unor
parteneriate, care să asigure furnizarea sprijinului, ajutorului şi încurajarea pentru o
participare activă a tuturor factorilor responsabili.
Participarea autorităţilor publice locale oferă un suport important, atât pentru
profesioniştii implicaţi în combaterea criminalităţii, cât şi pentru cetăţeni în calitate de
beneficiari ai serviciilor oferite de instituţiile statului.
În acest context, se impune intensificarea acţiunilor Inspectoratului de Poliţie al
Judeţului Alba în colaborare şi cu sprijinul partenerilor sociali, în scopul îmbunătăţirii
serviciilor publice de interes local privind ordinea şi siguranţa publică şi situaţiile de urgenţă.
În vederea asigurării coordonatelor menţionate, este necesară achiziţionarea de tehnică
IT, echipamente foto-video, instrumente optice, aparate de spalat cu presiune și sisteme de
ventilare de tip HVAC .
SCOP:
1. Asigurarea unui serviciu poliţienesc de calitate şi creşterea capacităţii operaționale la
nivelul structurilor inspectoratului.
2. Creşterea nivelului de siguranţă a cetăţeanului prin intensificarea măsurilor pentru
prevenirea, descoperirea şi combaterea fenomenului infracţional.
3. Asigurarea transparenței modului de intervenție al polițiștilor la evenimentele.
OBIECTIVE:
1. Eliminarea unor neconformităţi şi neajunsuri privind dotarea cu tehnică IT, astfel încât
să se realizeze creşterea calităţii şi eficienţei activităţilor polițienești.
ACTIVITĂŢI:
1. Achiziţionarea de către Consiliul Judeţean Alba - Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică a următoarelor bunuri materiale:
a. Stații de lucru MF stocare
b. Multifuncțională A3 color
c. Stații de lucru MF
d. Laptopuri
e. Aparatură foto
f. Echipamente video
g. Instrumente optice
h. Aparate de spalat cu presiune
i. sisteme de ventilare de tip HVAC

BENEFICIARI:
Beneficiari direcți ai proiectului:
• Structurile din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba.
• Polițiștii și personalul contractual din cadrul structurilor inspectoratului
Beneficiari indirecți:
• Cetățenii
• Societatea civilă
ECHIPA DE COORDONARE A PROIECTULUI
• Conducerea inspectoratului
• Serviciul Cabinet
• Serviciul Logistic
• Serviciul Comunicații și Informatică

GRUP ŢINTĂ
• Cetăţenii judeţului Alba care vor beneficia de un serviciu poliţienesc de calitate şi
operativitate crescută.
PARTENERI
• Consiliul Judeţean Alba prin Autoritatea Teritorială de Ordine Publică
• Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba
LOC DE IMPLEMENTARE:
Județul Alba
REZULTATE AŞTEPTATE:
• Creşterea dotării cu tehnică IT, astfel încât să se realizeze creşterea calităţii şi eficienţei
activităţilor polițienești.
• Scăderea numărului de ultraje asupra polițiștilor
INDICATORI DE EVALUARE:
CANTITATIVI:
• Numărul de documente procesate.
• Numărul de analize proiectate.
CALITATIVI:
• Creşterea eficienţei activităţilor polițienești.
• Creşterea gradului de siguranţă a cetățenilor.
ANEXA 1
BUGET ESTIMATIV

Echipamente IT&C

UM

Stații de lucru MF stocare
Multifuncțională A3 color(subunităţi,servicii)
Stații de lucru MF (Politiile 1-11, Servicii operative)
Laptop
Kit aparat foto
Camera video
Telemetru
Binoclu cu filmare
Aparat de spalat cu presiune
Sistem ventilare al spațiilor de tip HVAC

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

Preț/Buc
Cantitate cu TVA
12
1
30
20
10
2
1
1
12
3

12000
15000
4100
3000
5663
4119
2849
2937
2740
4980
Total

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ALBA
Şeful inspectoratului
Comisar șef de poliţie
DOGARU FLORIN CONSTANTIN

Valoare
144000
15000
123000
60000
56630
8238
2849
2937
32880
14940
458.004,00

CONSILIUL JUDEŢEAN
ALBA
Preşedinte
ION DUMITREL

ANEXA 2
SCURTĂ PREZENTARE A ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE LA NIVELUL
INSPECTORATULUI ÎN ANUL 2019
În anul 2019 infracționalitatea judiciară și-a menținut trendul descendent. În județul Alba a
crescut siguranța stradală și au fost înregistrate mai puţine accidente rutiere grave.
În anul 2019, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba a avut ca şi obiectiv prioritar creșterea
gradului de siguranță şi protecție al cetățenilor, iar acţiunile desfăşurate au fost, în permanenţă,
dedicate îndeplinirii acestui obiectiv.
În domeniul prevenirii criminalităţii: în anul trecut au fost iniţiate şi implementate 22 de
proiecte și campanii de informare şi prevenire şi s-au desfăşurat activităţi punctuale pe diferite
segmente ale criminalităţii, în parteneriat cu instituţii, autorităţi publice locale şi ONG-uri.
În ceea ce priveşte combaterea criminalităţii - din analiza datelor statistice rezultă că în anul
2019, la nivelul structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba au fost înregistrate cu 2,7 %
mai multe sesizări de infracţiuni decât în anul 2018. Infracționalitatea judiciară a scăzut cu 2 %,,
infracţionalitatea economică a crescut cu 24 %, iar cea de altă natură a crescut cu 6 % .
Ponderea semnificativă este deţinută de infracţionalitatea judiciară care reprezintă 58,7% din
totalul infracţionalităţii sesizate, urmată de infracţionalitatea de altă natură cu 32,3% şi
infracţionalitatea economico – financiară cu 9 %.
În funcţie de mediul în care au fost comise se constată că din totalul infracţiunilor sesizate,
65,7% au fost înregistrate în mediul urban, indicator care a crescut faţă de anul 2018 cu 2,8%, iar
34,3% au fost înregistrate în mediul rural (indicator care a scăzut faţă de 2018 cu 1,9 % ).
Criminalitatea stradală: În anul 2019 au fost înregistrate 181 de infracțiuni stradale, cu 16,2%
mai puține față de anul 2018, respectiv 169 în mediul urban şi 12 în mediul rural.
Din totalul infracţiunilor stradale sesizate, 85 % sunt infracţiuni de furt, 25 % dintre acestea fiind
furturi din auto, iar 29 % sunt furturi din buzunare. Din analiza acestor fapte rezultă că furturile
din auto au scăzut de la 49 la 39 de infracţiuni, furturile de componente din exteriorul auto au
scăzut de la 9 la 8 infracţiuni, iar furturile din societăţi comerciale au scăzut de la 13 la 5
infracţiuni;
În cursul anului 2019, au fost înregistrate 27 de infracţiuni stradale comise cu violenţă.
În anul 2019, poliţiştii au descoperit în flagrant 1.295 de infracţiuni, cu 12 % mai multe decât în
anul 2018.
Managementul integrat al ordinii şi siguranţei publice: Activitatea şi rezultatele obţinute pe
linia menţinerii ordinii şi siguranţei publice a fost analizată permanent, inclusiv în cadrul
şedinţelor săptămânale la care au participat şi reprezentanţii Inspectoratului Județean de
Jandarmi.
Constituirea patrulelor de ordine şi siguranţă publică s-a realizat în conformitate cu prevederile
dispoziţiilor din domeniu, patrulele fiind de poliţie, mixte poliţie - jandarmi, independente de
jandarmi şi în unele cazuri au fost realizate și în colaborare cu poliţia locală.
Media zilnică a dispozitivelor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice urban-rural a fost de
125 de polițiști și 46 de jandarmi.
În mediul urban au fost distribuiți zilnic în medie 42 de polițiști și 42 de jandarmi, iar în mediul
rural 83 de polițiști și 6 jandarmi.

Poliţia de proximitate şi siguranţa comunităţii în mediul urban: În anul 2019 s-a intensificat
activitatea de patrulare pentru sporirea gradului de siguranță a cetățenilor prin creșterea
vizibilității şi a capacităţii de intervenţie, realizându-se dispozitive viabile şi flexibile care să
poată fi uşor adaptate sau reorientate pentru îndeplinirea unor misiuni neprevăzute ori rezolvarea
situaţiilor deosebite.
Polițiștii din structurile de ordine publică, din mediul urban, au constatat 443 de infracţiuni
flagrante, au intervenit la 6.696 de evenimente, au aplicat 11.239 de sancţiuni contravenţionale,
au soluţionat 595 de sesizări și au aplanat 76 de stări conflictuale.
Criminalitatea în mediul rural: În mediul rural a fost înregistrată 25% din totalul criminalităţii
sesizate.
Infracţiunea de furt în mediului rural a înregistrat o scădere față de anul 2018, de la 467 la 432
infracțiuni (-35).
Furturile din locuinţe, în mediul rural au scăzut de la 102 la 98, iar furturile din societăţi
comerciale au crescut de la 28 la 35 infracţiuni (+7)
Infracţiunile de tâlhărie sesizate au scăzut de la 3 la 2 în 2019 .
Siguranţa în şcoli: În anul 2019, prioritatea inspectoratului a fost creşterea siguranţiei în
unităţile de învăţământ. Astfel, a fost pus în aplicare Planul Teritorial Comun de Acţiune pentru
creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei
juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Alba.
Infracţionalitatea sesizată în mediul şcolar s-a menținut la același nivel ca şi în anul 2018,
respectiv 18 infracţiuni.
Majoritatea infracţiunilor sesizate în mediul şcolar au fost furturi şi loviri. Toate infracțiunile sau comis in interiorul unităților de învățământ și nu în proximitatea acestora.
În judeţul Alba nu au fost înregistrate evenimente deosebite sau infracţiuni grave în care să fie
implicaţi elevi sau fapte prin care să fi fost afectat procesul de învăţământ ori să fi fost
primejduită grav viaţa, integritatea corporală ori sănătatea elevilor sau cadrelor didactice.
Criminalitatea gravă, comisă cu violenţă: În anul 2019 au fost înregistrate 11 infracţiuni comise
cu mare violenţă, cu 5 mai puține decât în anul 2018.
Astfel, infracţiunile de omor au scăzut cu două fapte față de anul 2018, (3 fapte), iar cele de
tentativă de omor au scăzut cu 5 fapte, de la 6 la 1.
Nu a fost înregistrată nicio infracțiune de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, iar
infracțiunile de vătămare corporală au înregistrat o creştere cu 3 fapte faţă de anul 2018, de la 4
la 7 fapte.
Criminalitatea contra patrimoniului : Au fost sesizate 3.365 de infracţiuni contra patrimoniului
(70.3% din totalul infracțiunilor judiciare) infracţionalitate care a scăzut cu 0,62 % faţă de anul
2018.
Furturile, cel mai important segment infracţional al acestei categorii, reprezintă 59,16%, procent
ce a scăzut cu 3,2% față de anul 2018.
În 2019 au fost sesizate 22 infracțiuni de tâlhărie, cele mai multe (7), prin smulgere de obiecte.
Protejarea patrimoniului cultural naţional:

În cadrul activităţilor de urmărire penală a fost întocmită şi trimisă autorităţilor judiciare
competente o comisie rogatorie autorităţilor competente din Monaco. În urma efectuării de
investigații au fost identificate monede Koson exportate ilegal din România, precum și
colecționarii români care au cumpărat astfel de monede.
Au fost identificate alte 43 bunuri de provenienţă arheologică (monede, podoabe, obiecte de
cult), date în urmărire, solicitate prin comisie rogatorie internațională pentru indisponibilizare,
recuperare/repatriere (Germania, Monaco etc.)
Au fost confiscate 7 detectoare de metale deținute ilegal. Au fost aplicate 7 sancțiuni
contravenționale, din care două cu aplicarea amenzii de câte 25.000 de lei.
Infracţionalitatea în domeniul silviculturii și pisciculturii: Pentru prevenirea şi combaterea
tăierilor ilegale şi sustragerii de arbori din fondul forestier naţional la nivelul IPJ ALBA, s-a
acționat conform Planului Cadru de Acţiune ”SCUTUL PĂDURII 2019”
În anul 2019, în urma activităţilor şi acţiunilor desfăşurate au fost înregistrate 267 dosare penale
și soluţionate 262, au fost aplicate 556 de sancţiuni contravenţionale, şi a fost confiscată
cantitatea de 5.356 metri cubi de material lemnos, mai mult cu 1.494 metri cubi decât în anul
2018.
Pe linia prevenirii şi combaterii braconajului piscicol, au fost constatate 17 infracţiuni, fiind
aplicate 75 de sancţiuni contravenţionale.
Urmărire şi extrădare:
La începutul anului 2019 se aflau în evidenţa inspectoratului 110 persoane urmărite naţional (66
cu mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, 3 cu mandate de arestare preventivă, 1 cu
mandat european de arestare emise de alte state, unul pentru sentinţe de internare în centre
educative şi 44 de persoane dispărute) din care 73 persoane urmărite şi la nivel internaţional.
În cursul anului 2019, a fost dispusă măsura urmăririi naţionale faţă de 147 de persoane, dintre
care : 41 pentru sustragerea de la executarea pedepsei cu închisoarea şi 106 persoane dispărute.
Măsura urmăririi internaţionale a fost solicitată faţă de 31 de persoane despre care se deţin date
şi informaţii că au părăsit România, acestea posedând mandate de executare a pedepsei cu
închisoarea;
A fost revocată urmărirea naţională faţă de 156 de persoane
În ceea ce priveşte persoanele dispărute/ plecate voluntar, la începutul anului 2019, Inspectoratul
de Poliţie Judeţean Alba avea în evidenţă 44 de astfel de persoane, din care 7 minori.
Pe parcursul anului 2019 s-au înregistrat 106 de dispariţii / plecări voluntare şi au fost soluţionate
115 cazuri de dispariţii / plecări voluntare. La finalul anului 2019 nu a rămas nesoluționată nicio
dispariție de minori, dintre cele semnalate în cursul anului.
Criminalitatea transfrontalieră
În perioada analizată s-a reușit identificarea a unui număr de 19 autovehicule de lux, an
fabricație 2006-2018, căutate de autoritățile germane, britanice franceze, austriece și italiene.
Aceste autovehicule fac parte din mărcile Alfa Romeo, Porche, Ferrari, Mercedes-Benz, BMW,
AUDI, Volkswagen, Peugeot, Ford, Cooper, Hyundai.
Pe linia armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase au fost sesizate un număr de 143 de
infracţiuni și constatate prin începerea urmăririi penale in personam, un număr de 88 de
infracțiuni.
Pe linie de braconaj cinegetic au fost constatate 7 infracțiuni prevăzute de Legea 407/2006
privind vânătoarea şi protecţia fondului cinegetic;
Au fost ridicate în vederea confiscării 23 de arme, 58 de bucăţi de muniţie, 389 kg carne vânat,
188 de tone îngrășăminte chimice și 184 kg articole pirotehnice şi au fost indisponibilizat un
autoturism.
Au fost emise 40 de dispoziţii de suspendare sau anulare a dreptului de port şi folosire a armelor.

Criminalitatea economico – financiară: În 2019 au fost constatate 1.647 de infracţiuni de natură
economico-financiară. Pentru infracţiunile constatate “in personam” şi declinate au fost sau sunt
în curs de cercetare 690 de persoane.
Au fost constatate 33 de infracţiuni de evaziune fiscală și au fost luate 32 de măsuri preventive.
Activităţile desfăşurate sub coordonarea Grupului de Lucru Operaţional Alba, s-au concretizat în
începerea urmăririi penale “in personam”, în 18 de dosare penale, pentru un număr de 33 de
fapte.
În domeniul infracţiunilor contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii au fost constatate 629
infracţiuni de înșelăciune, cu 391 mai multe decât în anul 2018.
În cursul anului 2019, s-au organizat 15 acțiuni de amploare, în domeniul produselor accizabile,
construcțiilor, proprietate intelectuală, transporturi, asigurări și prestări servicii;
Acțiunile s-au desfășurat pe raza a 10 județe (Alba, Arad, Bihor, Cluj, Mureș, Maramureș, Sibiu,
Constanța, Călărași și București),
Au fost efectuate 91 de percheziții
Dosarele au avut ca obiect cercetarea unui număr de 63 persoane bănuite de fapte de evaziune
fiscală, abuz în serviciu, delapidare, deținere în afara antrepozitului fiscal de produse accizabile,
înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătura privată care au avut ca scop prejudicierea bugetului
de stat.
În urma activităţilor desfăşurate au fost reţinuți 32 de suspecți.
Siguranţa traficului rutier: Principalul obiectiv al polițiștilor rutieri din cadrul I.P.J. Alba a fost
siguranța traficului rutier pe drumurile publice, asigurându-se continuitatea dispozitivului rutier,
precum şi reorientarea unor elemente de dispozitiv pentru realizarea unei prezenţe active pe
principalele drumuri naţionale, în punctele cu risc ridicat de accidente şi la orele cu trafic intens,
în vederea fluidizării circulaţiei şi prevenirii evenimentelor rutiere.
În anul 2019 s-a înregistrat reducerea numărului accidentelor grave de circulație, cu 7, faţă de
anul 2018 și a persoanelor rănite grav cu 8.
În cadrul acțiunilor punctuale, polițiștii rutieri au constatat, anul 2019, un număr de 784 de
infracțiuni la regimul rutier, cele mai multe (201) fiind infracţiuni de conducere cu o alcoolemie
peste limita legală, urmate de infracțiunile de conducere fără permis şi de conducere a unui
autovehicul neînmatriculat.
De asemenea au fost aplicate un număr de 37.971 de sancţiuni contravenţionale, cele mai multe
(17.853) pentru nerespectarea regimului legal de viteză, din care 200 celor care au depăşit viteza
cu peste 50 km/h.
Au fost reţinute în vederea suspendării 1.974 permise de conducere şi au fost retrase 796 de
certificate de înmatriculare pentru diferite defecţiuni tehnice, lipsa inspecţiei tehnice periodice
sau lipsa RCA.
Principalele cauze ale producerii accidentelor grave de circulaţie au fost viteza neadaptată la
condițiile de drum, neacordarea de prioritate, traversarea neregulamentară, pietoni pe partea
carosabilă, neacordarea de prioritate pietoni și abateri bicicliști;
Apeluri de urgenţă 112: În anul 2019, au fost înregistrate 21.523 de apeluri de urgenţă, cu 1.136
mai multe decât în anul 2018. Din totalul evenimentelor semnalate, s-a impus intervenţia de
urgenţă a poliţiştilor în 13.600 (63,1%) de cazuri. Dintre acestea, în mediul urban au fost
semnalate 8.155 (59.9%), iar în mediul rural au fost semnalate 5.445 (40,4%).
Obiectivele anului 2020: Pentru anul 2020, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba va continua
acţiunile ce vizează creşterea gradului de siguranţă al cetăţenilor, reducerea infracţionalităţii
stradale, reducerea riscului rutier şi asigurarea climatului de legalitate pentru mediul de afaceri.
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba este pregătit, atât din punct de vedere profesional cât şi
logistic, pentru a-şi îndeplini cu succes misiunile şi pentru a pune în aplicare prevederile legale,
astfel încât siguranţa cetăţenilor din judeţul nostru să nu fie afectată.

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 80/7 aprilie 2020
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN
ALBA

Nr. ________ din ________

Nr. ________ din ___________

ACORD DE COOPERARE
pentru implementarea Proiectului pentru creşterea capacităţii operaţionale la solicitările
cetăţenilor şi pentru creşterea capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Alba
I. Părţile
JUDEŢUL ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul
Alba Iulia, Piața Ion. I. C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, reprezentat legal prin domnul Ion
DUMITREL - Preşedinte şi
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba
Iulia, str. Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 2, județul Alba, CUI 4331058, reprezentat legal prin domnul
Comisar şef de poliţie, Florin Constantin DOGARU - Şeful inspectoratului,
au convenit la încheierea prezentului acord.
II. Scopul acordului
Art. 1. Asigurarea unui serviciu poliţienesc de calitate şi creşterea capacităţii operaționale
la nivelul structurilor inspectoratului.
Art. 2. Creşterea nivelului de siguranţă a cetăţeanului prin intensificarea măsurilor pentru
prevenirea, descoperirea şi combaterea fenomenului infracţional.
III. Obiectul acordului
Art. 3. Implementarea Proiectului pentru creşterea capacităţii operaţionale la solicitările
cetăţenilor şi pentru creşterea capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Alba.
Art. 4. Eliminarea unor neconformităţi şi neajunsuri privind dotarea cu tehnică IT, astfel
încât să se realizeze creşterea calităţii şi eficienţei activităţilor polițienești.
IV. Durata acordului
Art. 5. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţi şi va avea o
durată de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire.
V. Obligaţiile părţilor
Art. 6. În îndeplinirea atribuţiilor şi competenţelor care le revin conform legii, părţile vor
avea următoarele obligaţii:
JUDEŢUL ALBA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA
a.) asigurarea sumei de 458.004,00 lei, din bugetul local al Judeţului Alba, reprezentând
valoarea estimată pentru achiziţionarea echipamentelor IT&C şi a bunurilor necesare
implementării proiectului, după cum urmează:
Preț/Buc.
Echipamente IT&C
UM Cantitate
cu TVA
Valoare
Stații de lucru MF stocare
Multifuncțională A3 color(subunităţi,servicii)
Stații de lucru MF (Politiile 1-11, Servicii operative)
Laptop
Kit aparat foto
Camera video
Telemetru
Binoclu cu filmare
Aparat de spalat cu presiune
Sistem ventilare al spațiilor de tip HVAC

Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.

12
1
30
20
10
2
1
1
12
3

12000
15000
4100
3000
5663
4119
2849
2937
2740
4980
Total

144000
15000
123000
60000
56630
8238
2849
2937
32880
14940
458.004,00

b.) derularea procedurilor de achiziţii publice a echipamentelor IT&C şi a bunurilor
necesare impementării proiectului;
c.) transmiterea în folosinţă gratuită pentru dotarea structurilor Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Alba, a echipamentelor IT&C şi a bunurilor achiziţionate de Consiliul Judeţean Alba în
cadrul proiectului.
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ALBA
a.) preluarea în folosinţă gratuită a echipamentelor IT&C şi a bunurilor achiziţionate de
Consiliul Judeţean Alba în cadrul proiectului;
b.) asigurarea personalului de specialitate necesar pentru punerea în funcţiune a bunurilor
preluate în folosinţă gratuită;
c.) asigurarea unei bune întreţineri şi exploatare corespunzătoare a echipamentelor IT&C
şi a bunurilor preluate;
d.) folosirea echipamentelor IT&C şi a bunurilor preluate în folosinţă gratuită exclusiv
pentru realizarea scopului prezentului acord de cooperare;
e.) prezentarea trimestrială către Consiliului Judeţean Alba şi Autoritatea Teritorială de
Ordine Publică Alba a unui raport privind activitatea desfăşurată în cadrul proiectului şi
rezultatele obţinute în urma implementării acestuia.
Art. 7. Părţile au dreptul oricând de a propune şi alte activităţi considerate necesare în
atingerea scopului comun şi realizarea activităţilor propuse în proiect.
Art. 8. Părţile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea
acestui acord.
VI. Comunicări
Art. 9. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord, trebuie
să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât
şi în momentul primirii. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax
sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
Prezentul Acord a fost încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
UAT - JUDEȚUL ALBA,
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA,
PREȘEDINTE,
ION DUMITREL

INSPECTORATUL DE POLIŢIE
JUDEŢEAN ALBA
INSPECTOR ŞEF,
Comisar şef de poliţie
FLORIN CONSTANTIN DOGARU

DIRECTOR EXECUTIV,
Direcţia dezvoltare şi bugete
Marian Florin AITAI

CONTABIL ŞEF,
Comisar şef de poliţie
HOREA COTEŢ

DIRECTOR EXECUTIV,
Direcţia gestionarea patrimoniului
Ioan BODEA

ŞEF SERVICIU
COMUNICAȚII ȘI INFORMATICĂ,
Comisar de poliţie
AVRAM AUREL COSMIN

Vizat,
CFP
DIRECTOR EXECUTIV,
Direcţia juridică şi administraţie publică
Liliana NEGRUȚ
Vizat,
CONSILIER JURIDIC
ŞEF SERVICIU,
Serviciul administrativ
Paul Marius HAŢEGAN

Vizat,
CONSILIER JURIDIC
Comisar de poliţie
IOANA MUNTEAN

Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 80/7 aprilie 2020
JUDEŢUL ALBA

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA
Nr. .... din .........2020

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL DE POLIŢIE
AL JUDEŢULUI ALBA
Nr. .... din .........2020

CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE FOLOSINȚĂ
(COMODAT)
Art. 1. Părțile contractului
JUDEŢUL ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul
Alba Iulia, B-dul Ion. I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, reprezentat legal prin domnul ION
DUMITREL - Preşedinte, în calitate de comodant,şi
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba
Iulia, str. Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 2, județul Alba, CUI 4331058, reprezentat legal prin domnul
Comisar şef de poliţie, Florin Constantin DOGARU - Şeful inspectoratului, în calitate de
comodatar;
În temeiul prevederilor art. 2144 – 2157 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu
modificările și completările ulterioare şi al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. ... din ....
aprilie 2020 privind aprobarea Acordului de cooperare pentru implementarea proiectului de
interes public judeţean „Creşterea capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor precum şi a
capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliție Județean Alba” încheiat între
UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba,
părţile au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosință (comodat), cu
respectarea următoarelor clauze:
Art. 2. Obiectul contractului
Comodantul remite comodatarului, prin împrumut de folosință gratuită (pe o perioadă
de 5 ani, cu posibilitate de prelungire) următoarele mijloacele fixe:
Echipamente IT&C
UM Cantitate
Stații de lucru MF stocare
Buc.
12
Multifuncțională A3 color(subunităţi,servicii)
Buc.
1
Stații de lucru MF (Politiile 1-11, Servicii operative) Buc.
30
Laptop
Buc.
20
Kit aparat foto
Buc.
10
Camera video
Buc.
2
Telemetru
Buc.
1
Binoclu cu filmare
Buc.
1
Aparat de spalat cu presiune
Buc.
12
Sistem ventilare al spațiilor de tip HVAC
Buc.
3
în vederea implementării Proiectului pentru creşterea capacităţii operaţionale la
solicitările cetăţenilor şi pentru creşterea capacităţii de investigare a structurilor
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba.
Bunurile vor fi predate pe bază de proces verbal de predare-primire, care va cuprinde
toate accesoriile acestuia și care constituie anexă la prezentul contract.
Art. 3. Durata contractului
(1) Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 5 ani, începând cu data la care bunurile
vor fi predate comodatarului pe bază de proces verbal. Pe durata de valabilitate a contractului
bunurile predate se vor afla sub răspunderea juridică a comodatarului.

(2) Prin acordul părților, prezentul contract poate să înceteze și înainte de termen.
(3) Prezentul contract de prelungește de drept, fără alte formalități, pe aceiași perioadă
menționată la alin. 1, dacă niciuna din părțile semnatare nu notifică cu 30 zile înainte de
expirarea termenului contractului.
Art. 4. Drepturile și obligațiile părților
4.1. Comodantul are dreptul:
a.) de a preda bunurile menţionate art. 2;
b.) de a i se restitui bunurile la încetarea contractului;
c.) de a fi informat anual sau ori de câte ori i se cere despre starea în care se găsesc
bunurile predate.
4.2. Comodatarul are dreptul:
a.) de a folosi bunurile pe perioada contractului în scopul realizării activităţilor propuse în
cadrul proiectului.
4.3. Comodantul se obligă:
a.) să remită cu titlu gratuit bunurile la data încheierii contractului și să nu-l împiedice pe
comodatar să le folosească pe perioada convenită;
b.) să dea comodatarului un preaviz de 15 zile calendaristice dacă înțelege să denunțe
unilateral contractul.
4.4. Comodatarul se obligă:
a.) să se îngrijească ca un bun proprietar de folosirea bunurilor remise în comodat;
b.) să folosească bunurile conform destinației lor;
c.) să predea bunurile în stare de funcționare la data încetării contractului;
d.) să respecte legislația în vigoare privind folosința bunurilor;
e.) să răspundă pentru prejudiciile aduse terţilor prin folosirea bunurilor, pe întreaga
durată a contractului.
Art. 5. Încetarea contractului
Prezentul contract încetează:
a.) prin denunțarea unilaterală a contractului, cu preaviz de 15 zile calendaristice;
b.) prin restituirea bunurilor de către comodatar înaintea termenului prevăzut în contract;
c.) prin reziliere, dacă una dintre părți nu își execută una din obligațiile enumerate în
prezentul contract;
d.) dacă o parte cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute în prezentul contract
fără acordul celeilalte părți sau nu își execută una din obligațiile sale, după ce a fost avertizată,
printr-o notificare scrisă de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la
rezilierea prezentului contract;
e.) prin expirarea termenului prevăzut în contract.
Art. 6. Riscuri
6.1. Comodatarul va suporta riscurile deteriorării sau pieirii bunurilor în următoarele
cazuri:
 întrebuințarea contrar destinației lor;
 folosirea bunurilor după încetarea prezentului contract;
 neasigurarea gradului de siguranţă la utilizare a bunurilor;
 folosirea lor în neconcordanţa cu specificaţiile şi caracteristicile tehnice ale acestora.
6.2. În toate celelalte cazuri riscul deteriorării sau pieirii bunurilor este suportat de
comodant.
Art. 7. Cazul fortuit și forța majoră
Nici una din părțile contractului nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executare
în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revin în baza prezentului
contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost
cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.
Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 48
(patruzecișiopt) de ore, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea
limitării consecințelor lui. Ulterior acestui moment, părțile sau un reprezentant al acestora vor
confirma printr-un înscris realitatea și exactitatea cauzei de forță majoră.
Dacă în termen de 10 (zece) zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează,
părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre
ele să pretindă daune-interese.

Cazul fortuit exclude răspunderea comodatarului dacă acesta nu a putut prevedea
pericolul, dacă nu a folosit bunul contrar destinaţiei şi dacă l-a restituit comodantului la termenul
prevăzut de prezentul contract.
Art. 8. Notificări
În accepţiunea prezentului contract, orice notificare adresată de una dintre acestea
celeilalte este valabil îndeplinită daca va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a
prezentului contract.
În cazul în care notificarea se face prin poştă, ea va fi transmisă, prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de
oficiul poştal primitor pe această confirmare.
Dacă notificarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi
lucrătoare după cea în care a fost expediată.
Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una din părţi, dacă nu sunt confirmate
în scris.
Art. 9. Litigii
Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de
reprezentanţii lor.
În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile contractante
se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.
Art. 10. Amendamente
Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului de a conveni
modificarea clauzelor contractului prin act adițional semnat de reprezentanții legali ai acestora.
Art. 11. Clauze finale
Prevederilor prezentului contract îi sunt aplicabile prevederile Codului Civil, precum și
celelalte reglementări în vigoare în materie.
Contractul însoțit de Procesul verbal de predare-primire, care este anexă și face parte
integrantă din prezentul contract, s-a încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare
parte contractantă, toate având aceeași valoare juridică.
Prezentul contract s-a încheiat azi................
UAT - JUDEȚUL ALBA,
INSPECTORATUL DE POLIŢIE
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA,
JUDEŢEAN ALBA
PREȘEDINTE,
INSPECTOR ŞEF,
Comisar şef de poliţie
ION DUMITREL
FLORIN CONSTANTIN DOGARU
DIRECTOR EXECUTIV,
Direcţia dezvoltare şi bugete
Marian Florin AITAI
DIRECTOR EXECUTIV,
Direcţia gestionarea patrimoniului
Ioan BODEA

CONTABIL ŞEF,
Comisar şef de poliţie
HOREA COTEŢ
ŞEF SERVICIU
COMUNICAȚII ȘI INFORMATICĂ,
Comisar de poliţie
AVRAM AUREL COSMIN

Vizat,
CFP
DIRECTOR EXECUTIV,
Direcţia juridică şi administraţie publică
Liliana NEGRUȚ
Vizat,
CONSILIER JURIDIC
ŞEF SERVICIU,
Serviciul administrativ
Paul Marius HAŢEGAN

Vizat,
CONSILIER JURIDIC
Comisar de poliţie
IOANA MUNTEAN

Anexa nr. 4 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 80/7 aprilie 2020
Anexa
la Contractul de împrumut de folosinţă (comodat)
Nr. ...../2020
PROCES-VERBAL DE PREDARE PRIMIRE
a bunurilor care fac obiectul Contractului de împrumut de folosinţă (comodat)
nr. ....../2020
Art. 1. Prezentul document constituie Anexa la Contractul de împrumut de folosinţă
(comodat)
nr. ......../2020.
Art. 2. Judeţul Alba prin Consiliul Județean Alba predă, iar Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Alba primește și recepţionează următoarele bunuri:

Echipamente IT&C

UM

Cantitate

Stații de lucru MF stocare
Multifuncțională A3 color(subunităţi,servicii)
Stații de lucru MF (Politiile 1-11, Servicii operative)
Laptop
Kit aparat foto
Camera video
Telemetru
Binoclu cu filmare
Aparat de spalat cu presiune
Sistem ventilare al spațiilor de tip HVAC

Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.

12
1
30
20
10
2
1
1
12
3

Preț/Buc.
cu TVA

Valoare

Total

Am predat:

Am primit:

JUDEȚUL ALBA,
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA,
PREȘEDINTE,

INSPECTORATUL DE POLIŢIE
JUDEŢEAN ALBA
INSPECTOR ŞEF,
Comisar şef de poliţie
FLORIN CONSTANTIN DOGARU

ION DUMITREL

ROMÂNIA
AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ
ALBA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Proiectului pentru creşterea capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor şi
pentru creşterea capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba, întrunită în şedinţă extraordinară de plen în data de
20 martie 2020;
Luând în dezbatere :
 Proiectul de hotărâre pentru creşterea capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor şi pentru
creşterea capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba,
înregistrat sub nr. 2/16.03.2020;
 Raportul de specialitate nr. 2/16 martie 2020 al Președintelui Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică Alba privind aprobarea Proiectului pentru creşterea capacităţii operaţionale la
solicitările cetăţenilor şi pentru creşterea capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului
de Poliţie Judeţean Alba.
Având în vedere prevederile:
- art. 44 alin. (1) și art. 44 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei
Române, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 18 lit. a) şi art. 19 alin. (3) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRÂȘTE:
Art. 1. Se aprobă Proiectul pentru creşterea capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor şi
pentru creşterea capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba,
prezentat în Anexa – parte integrantă a acestui proiect de hotărâre.
Art. 2. Se recomandă Consiliului Judeţean Alba, cuprinderea sumei de 458.004,00 lei – inclusiv
TVA, estimată prin Proiectul prezentat la art. 1, în bugetul iniţial pe anul 2020 al Judeţului Alba şi
alocarea acestei sume, printr-o convenţie de interes public judeţean încheiată între Consiliul Judeţean
Alba şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba, pentru dotarea acestei instituţii cu bunuri şi tehnică IT, în
scopul creşterii capacităţii operaţionale la nivelul structurilor sale şi a creşterii nivelului de siguranţă al
cetăţenilor din judeţul Alba.
Prezenta hotărâre se comunică:
- Consiliului Judeţean Alba;
- Inspectoratului de Poliție Judeţean Alba.
Preşedinte,
Simone ALBANI - ROCCHETTI

Nr. 2
Alba Iulia, 20 martie 2020
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ......... voturi „pentru”.
Număr de membri ATOP Alba în funcţie: ........
Număr de membri ATOP Alba prezenţi: ........
Număr voturi împotrivă: .......
Abţineri de la vot: .......

ROMÂNIA
AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ
ALBA
Anexa
la Hotărâre a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba
nr. 2 din 20 martie 2020

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

INSPECTORATUL DE POLIŢIE
JUDEŢEAN ALBA

Nr.

/____________

Nr. _________/____________

PROIECT
PENTRU CREŞTEREA CAPACITĂȚII OPERAȚIONALE LA
SOLICITĂRILE CETĂŢENILOR ŞI
PENTRU CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE INVESTIGARE A
STRUCTURILOR INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN ALBA
ARGUMENTE:
Asigurarea climatului de normalitate civică, de ordine şi siguranţă publică, a reprezentat
permanent o prioritate pentru instituţia noastră, care, prin structurile sale a căutat să identifice cele mai
eficiente forme şi modalităţi de realizare a acestui obiectiv.
I. În cursul anului 2020 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba va continua acţiunile pentru
creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţenilor, menţinerea sub control a fenomenului
infracţional, prevenirea şi combaterea acestuia şi va urmări realizarea reformelor instituţionale şi
intensificarea acţiunilor poliţieneşti, în colaborare şi cu sprijinul partenerilor sociali.
Având în vedere modificările actuale referitoare la fluxul de resurse umane existente la nivelul
unităţii, cerinţa de securitate și protecție a datelor nu poate fi dusă la îndeplinire fără mijloacele tehnice
adecvate, în măsură să asigure o mai mare versatibilitate în asigurarea managementul subunităţilor
teritoriale.
Dezvoltarea şi menţinerea acestei caracteristici a managementului, în cazul acestor structuri
teritoriale, este interdependentă şi de asigurarea unor măsuri ridicate de securitate si protecție, având în
vedere deţinerea şi folosirea unor bunuri, valori, documente privind gestionarea patrimoniului,
suporturi de stocare a datelor, informaţiilor clasificate.
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Astfel, este imperios necesară creşterea cantitativă şi calitativă a echipamentelor tehnice, pentru
componenta de procesare IT profesională şi folosirea acestora în activităţile specifice, la nivelul tuturor
structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, aceasta urmând a conduce la eficientizarea
serviciului poliţienesc.
Un obiectiv important al Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba îl reprezintă şi îmbunătăţirea
imaginii poliţiei, prin adoptarea unei atitudini adecvate, achiziționarea unor staţii de lucru performante,
care să sporească operativitatea şi prin asigurarea unei intervenţii prompte la evenimentele semnalate.
Ne-am propus ca, în anul 2020 să continuăm reformele instituţionale, în interesul cetăţenilor şi
vom acţiona, cu prioritate, pentru:
- creşterea gradului de siguranţă publică a cetăţeanului prin prezenţa activă, în stradă, a
poliţiştilor.
- asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale cetăţenilor;
- prevenirea şi combaterea infracţiunilor, îndeosebi a celor cu violenţă;
- apărarea integrităţii proprietăţii publice şi private;
- prevenirea şi combaterea criminalităţii economico-financiară şi, în special, a corupţiei;
- intervenţia cu operativitate la semnalările prin Serviciul Naţional Unic pentru Apeluri de
Urgenţă “112” şi reducerea timpilor de intervenţie;
- asigurarea protecției datelor cu caracter personal la nivelul structurilor inspectoratului;
- îmbunătăţirea parteneriatului cu societatea civilă;
În general, eficienţa acţiunilor desfăşurate este condiţionată de realizarea unor parteneriate,
care să asigure furnizarea sprijinului, ajutorului şi încurajarea pentru o participare activă a tuturor
factorilor responsabili.
Participarea autorităţilor publice locale oferă un suport important, atât pentru profesioniştii
implicaţi în combaterea criminalităţii, cât şi pentru cetăţeni în calitate de beneficiari ai serviciilor
oferite de instituţiile statului.
În acest context, se impune intensificarea acţiunilor Inspectoratului de Poliţie al Judeţului
Alba în colaborare şi cu sprijinul partenerilor sociali, în scopul îmbunătăţirii serviciilor publice de
interes local privind ordinea şi siguranţa publică şi situaţiile de urgenţă.
În vederea asigurării coordonatelor menţionate, este necesară achiziţionarea de tehnică IT,
echipamente foto-video, instrumente optice, aparate de spalat cu presiune și sisteme de ventilare de
tip HVAC .
SCOP:
1. Asigurarea unui serviciu poliţienesc de calitate şi creşterea capacităţii operaționale la nivelul
structurilor inspectoratului.
2. Creşterea nivelului de siguranţă a cetăţeanului prin intensificarea măsurilor pentru
prevenirea, descoperirea şi combaterea fenomenului infracţional.
3. Asigurarea transparenței modului de intervenție al polițiștilor la evenimentele.
OBIECTIVE:
1. Eliminarea unor neconformităţi şi neajunsuri privind dotarea cu tehnică IT, astfel încât să se
realizeze creşterea calităţii şi eficienţei activităţilor polițienești.
ACTIVITĂŢI:
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1. Achiziţionarea de către Consiliul Judeţean Alba - Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică a următoarelor bunuri materiale:
a. Stații de lucru MF stocare
b. Multifuncțională A3 color
c. Stații de lucru MF
d. Laptopuri
e. Aparatură foto
f. Echipamente video
g. Instrumente optice
h. Aparate de spalat cu presiune
i. sisteme de ventilare de tip HVAC

BENEFICIARII:
Beneficiari direcți ai proiectului:
• Structurile din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba.
• Polițiștii și personalul contractual din cadrul structurilor inspectoratului
Beneficiari indirecți:
• Cetățenii
• Societatea civilă
ECHIPA DE COORDONARE A PROIECTULUI
•
•
•
•

Conducerea inspectoratului
Serviciul Cabinet
Serviciul Logistic
Serviciul Comunicații și Informatică

GRUP ŢINTĂ
•

Cetăţenii judeţului Alba care vor beneficia de un serviciu poliţienesc de calitate şi operativitate
crescută.

PARTENERI
•
•

Consiliul Judeţean Alba prin Autoritatea Teritorială de Ordine Publică
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba

LOC DE IMPLEMENTARE: Județul Alba
REZULTATE AŞTEPTATE:
•
•

Creşterea dotării cu tehnică IT, astfel încât să se realizeze creşterea calităţii şi eficienţei
activităţilor polițienești.
Scăderea numărului de ultraje asupra polițiștilor

INDICATORI DE EVALUARE:
CANTITATIVI:
•
•

Numărul de documente procesate.
Numărul de analize proiectate.
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CALITATIVI:
•
•

Creşterea eficienţei activităţilor polițienești.
Creşterea gradului de siguranţă a cetățenilor.

ANEXA 1:
BUGET ESTIMATIV

Echipamente IT&C

UM

Stații de lucru MF stocare
Multifuncțională A3 color(subunităţi,servicii)
Stații de lucru MF (Politiile 1-11, Servicii operative)
Laptop
Kit aparat foto
Camera video
Telemetru
Binoclu cu filmare
Aparat de spalat cu presiune
Sistem ventilare al spațiilor de tip HVAC

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

Preț/Buc
Cantitate cu TVA
12
1
30
20
10
2
1
1
12
3

Valoare

12000
15000
4100
3000
5663
4119
2849
2937
2740
4980
Total

144000
15000
123000
60000
56630
8238
2849
2937
32880
14940
458.004,00

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ALBA

CONSILIUL JUDEŢEAN

Şeful inspectoratului
Comisar șef de poliţie

ALBA
Preşedinte

DOGARU FLORIN CONSTANTIN
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ION DUMITREL

ANEXA 2

SCURTĂ PREZENTARE A ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE LA NIVELUL
INSPECTORATULUI ÎN ANUL 2019
În anul 2019 infracționalitatea judiciară și-a menținut trendul descendent. În județul Alba a crescut
siguranța stradală și au fost înregistrate mai puţine accidente rutiere grave.
În anul 2019, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba a avut ca şi obiectiv prioritar creșterea gradului de
siguranță şi protecție al cetățenilor, iar acţiunile desfăşurate au fost, în permanenţă, dedicate
îndeplinirii acestui obiectiv.
În domeniul prevenirii criminalităţii: în anul trecut au fost iniţiate şi implementate 22 de proiecte și
campanii de informare şi prevenire şi s-au desfăşurat activităţi punctuale pe diferite segmente ale
criminalităţii, în parteneriat cu instituţii, autorităţi publice locale şi ONG-uri.
În ceea ce priveşte combaterea criminalităţii - din analiza datelor statistice rezultă că în anul 2019, la
nivelul structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba au fost înregistrate cu 2,7 % mai multe
sesizări de infracţiuni decât în anul 2018. Infracționalitatea judiciară a scăzut cu 2 %,, infracţionalitatea
economică a crescut cu 24 %, iar cea de altă natură a crescut cu 6 % .
Ponderea semnificativă este deţinută de infracţionalitatea judiciară care reprezintă 58,7% din totalul
infracţionalităţii sesizate, urmată de infracţionalitatea de altă natură cu 32,3% şi infracţionalitatea
economico – financiară cu 9 %.
În funcţie de mediul în care au fost comise se constată că din totalul infracţiunilor sesizate, 65,7% au
fost înregistrate în mediul urban, indicator care a crescut faţă de anul 2018 cu 2,8%, iar 34,3% au fost
înregistrate în mediul rural (indicator care a scăzut faţă de 2018 cu 1,9 % ).
Criminalitatea stradală: În anul 2019 au fost înregistrate 181 de infracțiuni stradale, cu 16,2% mai
puține față de anul 2018, respectiv 169 în mediul urban şi 12 în mediul rural.
Din totalul infracţiunilor stradale sesizate, 85 % sunt infracţiuni de furt, 25 % dintre acestea fiind
furturi din auto, iar 29 % sunt furturi din buzunare. Din analiza acestor fapte rezultă că furturile din
auto au scăzut de la 49 la 39 de infracţiuni, furturile de componente din exteriorul auto au scăzut de la
9 la 8 infracţiuni, iar furturile din societăţi comerciale au scăzut de la 13 la 5 infracţiuni;
În cursul anului 2019, au fost înregistrate 27 de infracţiuni stradale comise cu violenţă.
În anul 2019, poliţiştii au descoperit în flagrant 1.295 de infracţiuni, cu 12 % mai multe decât în anul
2018.
Managementul integrat al ordinii şi siguranţei publice: Activitatea şi rezultatele obţinute pe linia
menţinerii ordinii şi siguranţei publice a fost analizată permanent, inclusiv în cadrul şedinţelor
săptămânale la care au participat şi reprezentanţii Inspectoratului Județean de Jandarmi.
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Constituirea patrulelor de ordine şi siguranţă publică s-a realizat în conformitate cu prevederile
dispoziţiilor din domeniu, patrulele fiind de poliţie, mixte poliţie - jandarmi, independente de jandarmi
şi în unele cazuri au fost realizate și în colaborare cu poliţia locală.
Media zilnică a dispozitivelor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice urban-rural a fost de 125 de
polițiști și 46 de jandarmi.
În mediul urban au fost distribuiți zilnic în medie 42 de polițiști și 42 de jandarmi, iar în mediul rural
83 de polițiști și 6 jandarmi.
Poliţia de proximitate şi siguranţa comunităţii în mediul urban: În anul 2019 s-a intensificat
activitatea de patrulare pentru sporirea gradului de siguranță a cetățenilor prin creșterea vizibilității şi a
capacităţii de intervenţie, realizându-se dispozitive viabile şi flexibile care să poată fi uşor adaptate sau
reorientate pentru îndeplinirea unor misiuni neprevăzute ori rezolvarea situaţiilor deosebite.
Polițiștii din structurile de ordine publică, din mediul urban, au constatat 443 de infracţiuni flagrante,
au intervenit la 6.696 de evenimente, au aplicat 11.239 de sancţiuni contravenţionale, au soluţionat 595
de sesizări și au aplanat 76 de stări conflictuale.
Criminalitatea în mediul rural: În mediul rural a fost înregistrată 25% din totalul criminalităţii
sesizate.
Infracţiunea de furt în mediului rural a înregistrat o scădere față de anul 2018, de la 467 la 432
infracțiuni (-35).
Furturile din locuinţe, în mediul rural au scăzut de la 102 la 98, iar furturile din societăţi comerciale au
crescut de la 28 la 35 infracţiuni (+7)
Infracţiunile de tâlhărie sesizate au scăzut de la 3 la 2 în 2019 .
Siguranţa în şcoli: În anul 2019, prioritatea inspectoratului a fost creşterea siguranţiei în unităţile de
învăţământ. Astfel, a fost pus în aplicare Planul Teritorial Comun de Acţiune pentru creşterea gradului
de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în
zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Alba.
Infracţionalitatea sesizată în mediul şcolar s-a menținut la același nivel ca şi în anul 2018, respectiv 18
infracţiuni.
Majoritatea infracţiunilor sesizate în mediul şcolar au fost furturi şi loviri. Toate infracțiunile s-au
comis in interiorul unităților de învățământ și nu în proximitatea acestora.
În judeţul Alba nu au fost înregistrate evenimente deosebite sau infracţiuni grave în care să fie
implicaţi elevi sau fapte prin care să fi fost afectat procesul de învăţământ ori să fi fost primejduită
grav viaţa, integritatea corporală ori sănătatea elevilor sau cadrelor didactice.
Criminalitatea gravă, comisă cu violenţă: În anul 2019 au fost înregistrate 11 infracţiuni comise cu
mare violenţă, cu 5 mai puține decât în anul 2018.
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Astfel, infracţiunile de omor au scăzut cu două fapte față de anul 2018, (3 fapte), iar cele de tentativă
de omor au scăzut cu 5 fapte, de la 6 la 1.
Nu a fost înregistrată nicio infracțiune de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, iar infracțiunile de
vătămare corporală au înregistrat o creştere cu 3 fapte faţă de anul 2018, de la 4 la 7 fapte.
Criminalitatea contra patrimoniului : Au fost sesizate 3.365 de infracţiuni contra patrimoniului
(70.3% din totalul infracțiunilor judiciare) infracţionalitate care a scăzut cu 0,62 % faţă de anul 2018.
Furturile, cel mai important segment infracţional al acestei categorii, reprezintă 59,16%, procent ce a
scăzut cu 3,2% față de anul 2018.
În 2019 au fost sesizate 22 infracțiuni de tâlhărie, cele mai multe (7), prin smulgere de obiecte.
Protejarea patrimoniului cultural naţional:
În cadrul activităţilor de urmărire penală a fost întocmită şi trimisă autorităţilor judiciare competente o
comisie rogatorie autorităţilor competente din Monaco. În urma efectuării de investigații au fost
identificate monede Koson exportate ilegal din România, precum și colecționarii români care au
cumpărat astfel de monede.
Au fost identificate alte 43 bunuri de provenienţă arheologică (monede, podoabe, obiecte de cult), date
în urmărire, solicitate prin comisie rogatorie internațională pentru indisponibilizare,
recuperare/repatriere (Germania, Monaco etc.)
Au fost confiscate 7 detectoare de metale deținute ilegal. Au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale,
din care două cu aplicarea amenzii de câte 25.000 de lei.
Infracţionalitatea în domeniul silviculturii și pisciculturii: Pentru prevenirea şi combaterea tăierilor
ilegale şi sustragerii de arbori din fondul forestier naţional la nivelul IPJ ALBA, s-a acționat conform
Planului Cadru de Acţiune ”SCUTUL PĂDURII 2019”
În anul 2019, în urma activităţilor şi acţiunilor desfăşurate au fost înregistrate 267 dosare penale și
soluţionate 262, au fost aplicate 556 de sancţiuni contravenţionale, şi a fost confiscată cantitatea de
5.356 metri cubi de material lemnos, mai mult cu 1.494 metri cubi decât în anul 2018.
Pe linia prevenirii şi combaterii braconajului piscicol, au fost constatate 17 infracţiuni, fiind aplicate
75 de sancţiuni contravenţionale.
Urmărire şi extrădare:
La începutul anului 2019 se aflau în evidenţa inspectoratului 110 persoane urmărite naţional (66 cu
mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, 3 cu mandate de arestare preventivă, 1 cu mandat
european de arestare emise de alte state, unul pentru sentinţe de internare în centre educative şi 44 de
persoane dispărute) din care 73 persoane urmărite şi la nivel internaţional.
În cursul anului 2019, a fost dispusă măsura urmăririi naţionale faţă de 147 de persoane, dintre care :
41 pentru sustragerea de la executarea pedepsei cu închisoarea şi 106 persoane dispărute.
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Măsura urmăririi internaţionale a fost solicitată faţă de 31 de persoane despre care se deţin date şi
informaţii că au părăsit România, acestea posedând mandate de executare a pedepsei cu închisoarea;
A fost revocată urmărirea naţională faţă de 156 de persoane
În ceea ce priveşte persoanele dispărute/ plecate voluntar, la începutul anului 2019, Inspectoratul de
Poliţie Judeţean Alba avea în evidenţă 44 de astfel de persoane, din care 7 minori.
Pe parcursul anului 2019 s-au înregistrat 106 de dispariţii / plecări voluntare şi au fost soluţionate 115
cazuri de dispariţii / plecări voluntare. La finalul anului 2019 nu a rămas nesoluționată nicio dispariție
de minori, dintre cele semnalate în cursul anului.
Criminalitatea transfrontalieră
În perioada analizată s-a reușit identificarea a unui număr de 19 autovehicule de lux, an fabricație
2006-2018, căutate de autoritățile germane, britanice franceze, austriece și italiene. Aceste
autovehicule fac parte din mărcile Alfa Romeo, Porche, Ferrari, Mercedes-Benz, BMW, AUDI,
Volkswagen, Peugeot, Ford, Cooper, Hyundai.
Pe linia armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase au fost sesizate un număr de 143 de
infracţiuni și constatate prin începerea urmăririi penale in personam, un număr de 88 de infracțiuni.
Pe linie de braconaj cinegetic au fost constatate 7 infracțiuni prevăzute de Legea 407/2006 privind
vânătoarea şi protecţia fondului cinegetic;
Au fost ridicate în vederea confiscării 23 de arme, 58 de bucăţi de muniţie, 389 kg carne vânat, 188 de
tone îngrășăminte chimice și 184 kg articole pirotehnice şi au fost indisponibilizat un autoturism.
Au fost emise 40 de dispoziţii de suspendare sau anulare a dreptului de port şi folosire a armelor.
Criminalitatea economico – financiară: În 2019 au fost constatate 1.647 de infracţiuni de natură
economico-financiară. Pentru infracţiunile constatate “in personam” şi declinate au fost sau sunt în
curs de cercetare 690 de persoane.
Au fost constatate 33 de infracţiuni de evaziune fiscală și au fost luate 32 de măsuri preventive.
Activităţile desfăşurate sub coordonarea Grupului de Lucru Operaţional Alba, s-au concretizat în
începerea urmăririi penale “in personam”, în 18 de dosare penale, pentru un număr de 33 de fapte.
În domeniul infracţiunilor contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii au fost constatate 629
infracţiuni de înșelăciune, cu 391 mai multe decât în anul 2018.
În cursul anului 2019, s-au organizat 15 acțiuni de amploare, în domeniul produselor accizabile,
construcțiilor, proprietate intelectuală, transporturi, asigurări și prestări servicii;
Acțiunile s-au desfășurat pe raza a 10 județe (Alba, Arad, Bihor, Cluj, Mureș, Maramureș, Sibiu,
Constanța, Călărași și București),
Au fost efectuate 91 de percheziții
Dosarele au avut ca obiect cercetarea unui număr de 63 persoane bănuite de fapte de evaziune fiscală,
abuz în serviciu, delapidare, deținere în afara antrepozitului fiscal de produse accizabile, înșelăciune și
fals în înscrisuri sub semnătura privată care au avut ca scop prejudicierea bugetului de stat.
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În urma activităţilor desfăşurate au fost reţinuți 32 de suspecți.
Siguranţa traficului rutier: Principalul obiectiv al polițiștilor rutieri din cadrul I.P.J. Alba a fost
siguranța traficului rutier pe drumurile publice, asigurându-se continuitatea dispozitivului rutier,
precum şi reorientarea unor elemente de dispozitiv pentru realizarea unei prezenţe active pe
principalele drumuri naţionale, în punctele cu risc ridicat de accidente şi la orele cu trafic intens, în
vederea fluidizării circulaţiei şi prevenirii evenimentelor rutiere.
În anul 2019 s-a înregistrat reducerea numărului accidentelor grave de circulație, cu 7, faţă de anul
2018 și a persoanelor rănite grav cu 8.
În cadrul acțiunilor punctuale, polițiștii rutieri au constatat, anul 2019, un număr de 784 de infracțiuni
la regimul rutier, cele mai multe (201) fiind infracţiuni de conducere cu o alcoolemie peste limita
legală, urmate de infracțiunile de conducere fără permis şi de conducere a unui autovehicul
neînmatriculat.
De asemenea au fost aplicate un număr de 37.971 de sancţiuni contravenţionale, cele mai multe
(17.853) pentru nerespectarea regimului legal de viteză, din care 200 celor care au depăşit viteza cu
peste 50 km/h.
Au fost reţinute în vederea suspendării 1.974 permise de conducere şi au fost retrase 796 de certificate
de înmatriculare pentru diferite defecţiuni tehnice, lipsa inspecţiei tehnice periodice sau lipsa RCA.
Principalele cauze ale producerii accidentelor grave de circulaţie au fost viteza neadaptată la
condițiile de drum, neacordarea de prioritate, traversarea neregulamentară, pietoni pe partea carosabilă,
neacordarea de prioritate pietoni și abateri bicicliști;
Apeluri de urgenţă 112: În anul 2019, au fost înregistrate 21.523 de apeluri de urgenţă, cu 1.136 mai
multe decât în anul 2018. Din totalul evenimentelor semnalate, s-a impus intervenţia de urgenţă a
poliţiştilor în 13.600 (63,1%) de cazuri. Dintre acestea, în mediul urban au fost semnalate 8.155
(59.9%), iar în mediul rural au fost semnalate 5.445 (40,4%).
Obiectivele anului 2020: Pentru anul 2020, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba va continua
acţiunile ce vizează creşterea gradului de siguranţă al cetăţenilor, reducerea infracţionalităţii stradale,
reducerea riscului rutier şi asigurarea climatului de legalitate pentru mediul de afaceri.
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba este pregătit, atât din punct de vedere profesional cât şi logistic,
pentru a-şi îndeplini cu succes misiunile şi pentru a pune în aplicare prevederile legale, astfel încât
siguranţa cetăţenilor din judeţul nostru să nu fie afectată.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 8652/7 aprilie 2020

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare pentru implementarea
proiectului de interes public judeţean „Creşterea capacităţii operaţionale la solicitările
cetăţenilor precum şi a capacităţii de investigare a structurilor
Inspectoratului de Poliție Județean Alba” încheiat între
UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba
şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba

Planul Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba pentru anul 2020, a fost
aprobat prin Hotărârea ATOP Alba nr. 1 din 23 ianuarie 2020 şi prezentat de către Președintele
ATOP Alba în plenul ședinței Consiliului Judeţean Alba din 14 februarie 2020.
La Capitolul IV al Planului Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba
pentru anul 2020 se prevede că în anul 2020, din bugetul Consiliului Judeţean Alba vor fi alocate
resurse financiare pe bază de proiecte pentru convenţiile de interes public judeţean încheiate de
către Consiliul Judeţean Alba şi unele instituţii de ordine şi siguranţa publică din judeţul Alba,
cum ar fi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Unirea” al Județului Alba sau Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Avran Iancu” Alba.
În acest sens, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba a elaborat Proiectul pentru creşterea
capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor şi pentru creşterea capacităţii de investigare a
structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, având ca scop – asigurarea unui serviciu
poliţienesc de calitate, creşterea capacităţii operaţionale la nivelul structurilor inspectoratului şi
creşterea nivelului de siguranţă a cetăţeanului prin intensificarea măsurilor pentru prevenirea,
descoperirea şi combaterea fenomenului infracţional şi ca obiectiv – eliminarea unor
neconformităţi şi neajunsuri privind dotarea cu tehnică IT, astfel încât să se realizeze creşterea
calităţii şi eficienţei activităţilor poliţieneşti.
Proiectul a fost aprobat prin Hotărârea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba nr.
2/20 martie 2020 şi prin acesta se are în vedere dotarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba
cu echipamente IT&C şi bunuri a căror achiziţie se estimează la suma de 458.004,00 lei inclusiv
TVA.
Suma de 458.004,00 lei inclusiv TVA, reprezintă valoarea estimată pentru achiziţionarea
unor echipamente IT&C şi bunuri necesare impementării proiectului, după cum urmează:

Echipamente IT&C

UM

Cantitate

Stații de lucru MF stocare
Multifuncțională A3 color(subunităţi,servicii)
Stații de lucru MF (Politiile 1-11, Servicii operative)
Laptop
Kit aparat foto
Camera video
Telemetru
Binoclu cu filmare
Aparat de spalat cu presiune
Sistem ventilare al spațiilor de tip HVAC

Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.

12
1
30
20
10
2
1
1
12
3

Preț/Buc.
cu TVA
12000
15000
4100
3000
5663
4119
2849
2937
2740
4980
Total

Valoare
144000
15000
123000
60000
56630
8238
2849
2937
32880
14940
458.004,00

Pentru ca echipamentele IT&C şi bunurile de mai sus să între în dotarea structurilor
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, se propune aprobarea de către Consiliul Judeţean Alba
a proiectului inspectoratului, precum şi aprobarea încheierii unui acord de cooperare între Judeţul
Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba pentru
implementarea acestui proiect, pe o durată de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia.
Consiliul Judeţean Alba va avea obligaţia prin acest acord, de a asigura suma de
458.004,00 lei, de a derula procedurile de achiziţii publice a echipamentelor IT&C şi bunurilor
necesare impementării proiectului, bunurile achiziţionate de Consiliul Judeţean Alba în cadrul
proiectului, fiind transmise în folosinţă gratuită Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba pentru
dotarea structurilor acestuia.
Prin acest acord, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba va prelua în folosinţă gratuită
bunurile achiziţionate de Consiliul Judeţean Alba în cadrul proiectului, va asigura personalul de
specialitate necesar pentru punerea în funcţiune a bunurilor preluate în folosinţă gratuită, va
asigura buna întreţinere şi exploatarea corespunzătoare a bunurilor preluate, iar trimestrial – va
prezenta Consiliului Judeţean Alba şi Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba câte un
raport privind activitatea desfăşurată în cadrul proiectului şi rezultatele obţinute în urma
implementării acestuia.
Predarea-preluarea bunurilor achiziţionate de Consiliul Judeţean Alba pentru
implementarea proiectului, se face prin proces verbal de predare-primire care va constitui Anexa
la Contractul de împrumut de folosinţă (Comodat) încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul
Judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de
prelungire a duratei.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art.182 alin. 2 din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilierii județeni,
de președintele consiliului județean, de vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni, în
condițiile legii, a fost inițiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 80/7 aprilie 2020.
Ținând cont de prevederile legale mai sus menționate, propun analizarea Proiectului de
hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare pentru implementarea proiectului de interes
public judeţean „Creşterea capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor precum şi a
capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliție Județean Alba” încheiat între
UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba în
vederea supunerii lui spre dezbatere și aprobare în ședința ordinară a Consiliului Județean Alba
din luna aprilie 2020.
La redactarea prezentului referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 8653/7 aprilie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Doamnei director executiv Liliana NEGRUŢ
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 Acordului de cooperare pentru implementarea proiectului de interes
public judeţean „Creşterea capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor precum şi a
capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliție Județean Alba” încheiat
între UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba
şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba
Raportul de specialitate comun va fi redactat şi comunicat Secretarului general al
judeţului Alba până în data de 23 aprilie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a
şedinţei „ordinară” estimată a avea loc în data de 30 aprilie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 80/7 aprilie 2020 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare
pentru implementarea Proiectului de interes public judeţean „Creşterea capacităţii operaţionale la
solicitările cetăţenilor precum şi a capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de
Poliție Județean Alba” încheiat între UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba;
- Hotărârea nr. 2 din 20 martie 2020 a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba
privind aprobarea Proiectului pentru creşterea capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor şi
pentru creşterea capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
DIRECŢIA DEZVOLTARE BUGETE
Nr. 9559/23 aprilie 2020

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea Acordului de cooperare pentru implementarea proiectului de interes
public judeţean „Creşterea capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor precum şi a
capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliție Județean Alba” încheiat
între
UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba
şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba
În conformitate cu art. 18 lit. a) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și
funcționarea Poliției Române care prevede că Autoritatea Teritorială de Ordine Publică
“contribuie la elaborarea planului de activități și la fixarea obiectivelor și indicatorilor de
performanță minimali, având ca scop protejarea intereselor comunității și asigurarea climatului
de siguranță publică” și ale art. 20 din Hotărârea Guvernului României nr. 787/2002, privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al ATOP, care prevede că “anual, în
cursul lunii decembrie, pe baza concluziilor desprinse în urma consultării populației și acelor
rezultate din analiza situației operative la nivelul unităților administrativ - teritoriale, se
întocmește un plan strategic pentru anul următor, cuprinzând principalele obiective ce trebuie
îndeplinite de unitățile de poliție și indicatorii de performanță minimali”.
Planul Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba pentru anul 2020, a fost
aprobat prin Hotărârea ATOP Alba nr. 1 din 23 ianuarie 2020 şi prezentat de către Președintele
ATOP Alba în plenul ședinței Consiliului Judeţean Alba din 14 februarie 2020.
La Capitolul IV al Planului Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba
pentru anul 2020 se prevede că în anul 2020, din bugetul Consiliului Judeţean Alba vor fi alocate
resurse financiare pe bază de proiecte pentru convenţiile de interes public judeţean încheiate de
către Consiliul Judeţean Alba şi unele instituţii de ordine şi siguranţa publică din judeţul Alba,
cum ar fi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Unirea” al Județului Alba sau Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Avran Iancu” Alba.
În acest sens, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba a elaborat Proiectul pentru creşterea
capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor şi pentru creşterea capacităţii de investigare a
structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, având ca scop – asigurarea unui serviciu
poliţienesc de calitate, creşterea capacităţii operaţionale la nivelul structurilor inspectoratului şi
creşterea nivelului de siguranţă a cetăţeanului prin intensificarea măsurilor pentru prevenirea,
descoperirea şi combaterea fenomenului infracţional şi ca obiectiv – eliminarea unor
neconformităţi şi neajunsuri privind dotarea cu tehnică IT, astfel încât să se realizeze creşterea
calităţii şi eficienţei activităţilor poliţieneşti.
Proiectul a fost aprobat prin Hotărârea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba
nr. 2/20 martie 2019 şi prin acesta se are în vedere dotarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Alba cu echipamente IT&C şi bunuri a căror achiziţie se estimează la suma de 458.004,00 lei
inclusiv TVA.
Suma de 458.004,00 lei inclusiv TVA, reprezintă valoarea estimată pentru achiziţionarea
unor echipamente IT&C şi bunuri necesare impementării proiectului, după cum urmează:

Echipamente IT&C

UM

Cantitate

Preț/Buc.
cu TVA

Valoare

Stații de lucru MF stocare
Multifuncțională A3 color(subunităţi,servicii)
Stații de lucru MF (Politiile 1-11, Servicii operative)
Laptop
Echipamente IT&C

Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
UM

12
1
30
20
Cantitate

12000
15000
4100
3000
Preț/Buc.

144000
15000
123000
60000
Valoare

Kit aparat foto
Camera video
Telemetru
Binoclu cu filmare
Aparat de spalat cu presiune
Sistem ventilare al spațiilor de tip HVAC

Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.

10
2
1
1
12
3

cu TVA
5663
4119
2849
2937
2740
4980
Total

56630
8238
2849
2937
32880
14940
458.004,00

Pentru ca echipamentele IT&C şi bunurile de mai sus să între în dotarea structurilor
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, se propune aprobarea de către Consiliul Judeţean Alba
a proiectului inspectoratului, precum şi aprobarea încheierii unui acord de cooperare între Judeţul
Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba pentru
implementarea acestui proiect, pe o durată de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia.
Consiliul Judeţean Alba va avea obligaţia prin acest acord, de a asigura suma de
458.004,00 lei, de a derula procedurile de achiziţii publice a echipamentelor IT&C şi bunurilor
necesare impementării proiectului, bunurile achiziţionate de Consiliul Judeţean Alba în cadrul
proiectului, fiind transmise în folosinţă gratuită Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba pentru
dotarea structurilor acestuia.
Prin acest acord, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba va prelua în folosinţă gratuită
bunurile achiziţionate de Consiliul Judeţean Alba în cadrul proiectului, va asigura personalul de
specialitate necesar pentru punerea în funcţiune a bunurilor preluate în folosinţă gratuită, va
asigura buna întreţinere şi exploatarea corespunzătoare a bunurilor preluate, iar trimestrial – va
prezenta Consiliului Judeţean Alba şi Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba câte un
raport privind activitatea desfăşurată în cadrul proiectului şi rezultatele obţinute în urma
implementării acestuia.
Predarea-preluarea bunurilor achiziţionate de Consiliul Judeţean Alba pentru
implementarea proiectului, se face prin proces verbal de predare-primire care va constitui Anexa
la Contractul de împrumut de folosinţă (Comodat) încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul
Judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de
prelungire a duratei.
Art. 182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin dispozițiile art. 136
alin. 3 lit. a, precizează că proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului
județean însoţite de referatele de aprobare ale acestora şi de alte documente de prezentare şi de
motivare se înregistrează şi se transmit de secretarul general al unităţii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate în
vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), art. 182 alin.(1),
alin. (4) şi art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, prin proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Alba va fi
încheiat un Acord de cooperare pentru implementarea proiectului de interes public judeţean
„Creşterea capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor precum şi a capacităţii de
investigare a structurilor Inspectoratului de Poliție Județean Alba” între UAT - Judeţul Alba
prin Consiliul Judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba, având ca obiectiv
principal - creșterea continuă a gradului de siguranță al cetățeanului, atât în mediul rural cât și
în mediul urban, prin creşterea calităţii şi eficienţei activităţii Poliţiei în menţinerea şi asigurarea
liniştii şi siguranţei publice.
DIRECTOR EXECUTIV DJAP
Liliana NEGRUŢ

Întocmit,
Viorel LUCULESCU
Comp. Administraţie Publică

DIRECTOR EXECUTIV DDB
Marian-Florin AITAI

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 situat administrativ în comuna Bucium, sat Bucium,
judeţul Alba, înscris în CF 71276, Bucium sub nr. topo. 2797/1, 2803/1

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna aprilie 2020;
Luând în dezbatere:
- referatul 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 situat administrativ în comuna Bucium, sat
Bucium, judeţul Alba, înscris în CF 71276 Bucium sub nr. topo. 2797/1, 2803/1;
- solicitarea beneficiarei Farcaş Iuliana-Livia, prin mandatar ing. Bar Ioan. privind
semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, fâneaţă, respectiv curţi-construcţii,
situat în comuna Bucium, sat Bucium, județul Alba care se învecinează la nord cu drumul
judeţean DJ 107I proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6578/16 martie 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, 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 107I - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu
imobilul în suprafaţă totală de 2911 mp., din care fâneaţă în suprafaţă de 2511 mp., respectiv
curţi-construcţii în suprafaţă de 400 mp., extravilan, situat administrativ în comuna Bucium, sat
Bucium, judeţul Alba, înscris în CF 71276 Bucium sub nr. topo. 2797/1, 2803/1, solicitat în
vederea întocmirii documentaţiei tehnice topo - cadastrale pentru eliberarea Titlului de
proprietate asupra imobilului, 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 Farcaş Iuliana-Livia, 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.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 86
Alba Iulia, 13 aprilie 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. 9066/13 aprilie 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 situat administrativ în comuna Bucium, sat Bucium,
judeţul Alba, înscris în CF 71276, Bucium sub nr. topo. 2797/1, 2803/1

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, respectiv curţi-construcţii, extravilan, în suprafaţă totală de
2911 mp., 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. 6578/16 martie
2020, beneficiara Farcaş Iuliana Livia 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 2511 mp.,
respectiv curţi-construcţii în suprafaţă de 400 mp., situat în comuna Bucium, sat Bucium, judeţul
Alba, în scopul întocmirii documentaţiei tehnice topo - cadastrale pentru eliberarea Titlului de
proprietate asupra imobilului.
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. 86 din 13 aprilie 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
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 9067/13 aprilie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

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 situat administrativ în comuna Bucium, sat Bucium,
judeţul Alba, înscris în CF 71276, Bucium sub nr. topo. 2797/1, 2803/1
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 16 aprilie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei
„ordinare” estimată a avea loc în data de 23 aprilie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 86/13 aprilie 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 situat administrativ în comuna Bucium, sat Bucium, judeţul Alba,
înscris în CF 71276 Bucium sub nr. topo. 2797/1, 2803/1;
- solicitarea beneficiarei Farcaş Iuliana-Livia, prin mandatar ing. Bar Ioan, privind
semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, fânaţ, respectiv curţi-construcţii,
situat în comuna Bucium, sat Bucium, județul Alba care se învecinează la nord cu drumul
judeţean DJ 107I - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6578/16 martie 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. 9224 din 15 aprilie 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 situat administrativ în comuna Bucium, sat Bucium,
judeţul Alba, înscris în CF 71276, Bucium sub nr. topo. 2797/1, 2803/1

Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 6578/16.03.2020, d-na Farcaş
Iuliana-Livia, prin mandatar ing. Bar Ioan, transmite spre aprobare procesul verbal de vecinătate
asupra imobilului fânaţ, respectiv curţi-construcţii, situat extravilan, care se învecinează la nord
cu DJ 107I în scopul întocmirii documentaţiei tehnice topo - cadastrale pentru eliberarea Titlului
de proprietate 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., respectiv curţiconstrucţii în suprafaţă totală de 2911 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
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statului de funcții
al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna aprilie 2020;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea
modificării Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. a și art. 173 alin. 2 lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare;
- art. 407, art. 478 alin. 2 şi art. 554 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu completările ulterioare;
- art. 31 alin. 2 şi art. 31 alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 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 Statului de funcții al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 2. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 255/12 decembrie 2019 își încetează
aplicabilitatea începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, direcţiilor,
serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Nr. 87
Alba Iulia, 15 aprilie 2020

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 87/15 aprilie 2020

STATUL DE FUNCȚII
AL APARATULUI DE SPECIALITATE
AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA

Nr. crt.
1
2-3
4

Denumirea funcţiei

Număr posturi
1
2
1

Preşedinte
Vicepreşedinte
Administrator public
CABINETUL PREȘEDINTELUI
5-8
Consilier
4
APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA
9
Secretar general al judeţului
1
BIROUL RESURSE UMANE
10
Şef birou
1
11-14
Consilier, grad profesional superior
4
15
Inspector, grad profesional superior
1
BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN
16
Șef birou
1
17-21
Auditor, grad profesional superior
5
SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL
22-23
2
Consilier, grad profesional superior
SERVICIUL ADMINISTRATIV
24
Şef serviciu
1
25
Inspector de specialitate gradul I A
1
26
Inspector de specialitate gradul I
1
27
Referent IA
1
28-30
Îngrijitor
3
Îngrijitor (Sâncrai)
1
31
Şofer I (din care un post cu ½ normă)
10
32-41
42
Muncitor calificat I
1
43
Muncitor calificat I (Sâncrai)
1
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
44
Director executiv
1
SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS
45
Şef serviciu
1
46-50
Consilier juridic, grad profesional superior
5
51
Consilier juridic, grad profesional principal
1
52
Consilier juridic, grad profesional debutant
1
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
53-57
Consilier, grad profesional superior
5
REGISTRATURĂ, ARHIVĂ, MONITORUL OFICIAL
58
1
Consilier, grad profesional superior
59
1
Inspector de specialitate gradul IA
AUTORITATEA JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT
60-61
2
Consilier, grad profesional superior

UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ, SOCIALĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL
62-63
2
Consilier, grad profesional superior
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
64
Director executiv
1
65
Director executiv adjunct
1
Contabilitate-financiar
66-71
Consilier, grad profesional superior
6
SERVICIUL DEZVOLTARE, PROGRAME ȘI GUVERNANȚA CORPORATIVĂ
72
Şef serviciu
1
Dezvoltare economică și rurală
73
Inspector, grad profesional superior
1
74-75
Consilier, grad profesional superior
2
Programe şi guvernanţa corporativă
76-78
Consilier, grad profesional superior
3
79
Consilier, grad profesional principal
1
SERVICIUL ACCESARE ȘI COORDONARE PROIECTE
80
Şef serviciu
1
81-86
Consilier, grad profesional superior
6
87
Consilier, grad profesional principal
1
SERVICIUL BUGET VENITURI
88
Şef serviciu
1
Buget
89-91
Consilier, grad profesional superior
3
Urmărire, încasare venituri şi executare silită
92-94
Consilier, grad profesional superior
3
95
Consilier juridic, grad profesional principal
1
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
ȘI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII CONTRACTELOR
96
Şef serviciu
1
97-101
Consilier achiziţii publice, grad profesional superior
5
102-103
Consilier achiziţii publice, grad profesional principal
2
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
104
Director executiv
1
SERVICIUL PROGRAME, LUCRĂRI, ÎNTREȚINERE DRUMURI
105
Şef serviciu
1
Administrare drumuri judeţene
106-110
Consilier, grad profesional superior
5
111
Consilier, grad profesional principal
1
112-113
Consilier, grad profesional asistent
2
114
Referent IA
1
Siguranţa circulaţiei pe drumurile judeţene
115-116
Consilier, grad profesional superior
2
117-118
Referent IA
2
Întreţinere drumuri judeţene
119
Inspector de specialitate debutant
1
120-123
Muncitor calificat I
4
SERVICIUL ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT, INFORMATICĂ
124
Şef serviciu
1
125-131
Consilier, grad profesional superior
7
Tineret, învățământ, sport și relaţii interinstituţionale

132-133

Consilier, grad profesional superior
2
DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM
134
Arhitect şef
1
Amenajarea teritoriului, urbanism
135-138
Consilier, grad profesional superior
4
139
Consilier, grad profesional asistent
1
140
Consilier, grad profesional debutant
1
Autorizare, disciplina în construcţii, cadastru, GIS
141-143
Consilier, grad profesional superior
3
144-145
Consilier, grad profesional asistent
2
146
Inspector de specialitate gradul I
1
Gestiunea patrimoniului construit şi a peisajului cultural
147-148
Consilier, grad profesional superior
2
149
Consilier, grad profesional debutant
1
SERVICIUL INVESTIŢII, DEZVOLTARE, PROMOVARE PATRIMONIALĂ ŞI
MANAGEMENTUL UNITĂŢILOR DE CULTURĂ
150
Şef serviciu
1
Investiţii
151-153
Consilier, grad profesional superior
3
Dezvoltare promovare patrimonială şi Managementul unităţilor de cultură
154-155
Consilier, grad profesional superior
2
156
Inspector, grad profesional superior
1
157
Consilier, grad profesional principal
1
BIROUL RELAŢII INTERNAŢIONALE, DIASPORA, RELAŢII PUBLICE ŞI
COMUNICARE
158
Şef birou
1
159-161
Consilier, grad profesional superior
3
162
Consilier, grad profesional superior (Câmpeni)
1
163
Inspector de specialitate debutant
1
BIROUL TURISM
164
Şef birou
1
165
Consilier, grad profesional superior
1
166
Inspector, grad profesional superior
1
167
Consilier, grad profesional asistent
1
168
Inspector, grad profesional asistent
1
169
Inspector de specialitate gradul IA
1
SERVICIUL MEDIU
170
Șef serviciu
1
Strategii, programe, proiecte mediu
Consilier,
grad profesional principal
171
1
Consilier, grad profesional asistent
172
1
Sistem de management integrat al deşeurilor
Consilier, grad profesional superior
173-175
3
Consilier, grad profesional asistent
176
1
Consilier, grad profesional debutant
177
1
Arii protejate
Inspector de specialitate gradul IA
178
1
Inspector de specialitate gradul I
179-180
2
Inspector de specialitate gradul II
180
1
TOTAL
180

1-3
4

MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE CULTURĂ
Director–manager gradul II
Director general–manager gradul II
TOTAL
TOTAL GENERAL

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

3
1
4
184

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 9278/15 aprilie 2020

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba

I. Expunere de motive
Prin proiectul de hotărâre iniţiat se propune modificarea Statului de funcţii al aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Alba în sensul transformării unei funcţii publice ca urmare
a promovării în grad profesional a unui funcţionar public şi transformării unui post de natură
contractuală ca urmare a finalizării examenului de promovare în grad profesional imediat
superior a unei persoane încadrate cu contract individual de muncă.
Potrivit prevederilor art. 191 alin. 2 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi 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. 255 din 12 decembrie 2019 a fost aprobat
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 255 din 12 decembrie 2019 privind aprobarea
modificării Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. a și art. 173 alin. 2 lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare;
- art. 407, art. 478 alin. 2 şi art. 554 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu completările ulterioare;
- art. 31 alin. 2 şi art. 31 alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 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, cu modificările şi completările
ulterioare
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 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, a fost iniţiat proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 87 din 15 aprilie 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
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 9280/15 aprilie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
BIROUL RESURSE UMANE
Domnului Horaţiu Zaharia SUCIU – şef birou
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statului de funcții
al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 16 aprilie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 23 aprilie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 87/15 aprilie 2020 şi are ataşat următorul
document: referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Biroul resurse umane
Nr. 9279/15 aprilie 2020

Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții
al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
Conform art. 173 alin. 1 lit. a şi art. 173 alin. 2 lit. c din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 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”.
Prin Proiectul de hotărâre iniţiat s-au propus modificări la Statul de funcţii al aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, astfel:
I. Transformarea funcției publice de execuţie de consilier achiziţii publice, gradul
profesional asistent de la Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor
din cadrul Direcţiei dezvoltare şi bugete în consilier achiziţii publice, gradul profesional
principal, ca urmare a susținerii şi promovării examenului de promovare în grad profesional, a
unui funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
În conformitate cu prevederile art. 478 alin. 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, „Promovarea în grad
profesional se face prin concurs sau examen, organizat de către autorităţile şi instituţiile
publice, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, prin transformarea postului ocupat de
funcţionarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului.”
II. Transformarea postului de natură contractuală de inspector de specialitate gradul II de
la Compartimentul arii protejate în inspector de specialitate gradul I, ca urmare a susținerii şi
promovării examenului de promovare în grad profesional, a unei persoane încadrate cu contract
individual de muncă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
Art. 41 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentuluicadru 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”.
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”.

Luând în considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul raport de
specialitate, propun aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării Statului de
funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Şef birou,
Horaţiu Zaharia SUCIU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind prelungirea perioadei de închiriere pentru spaţiul în suprafaţă utilă
totală de 40 mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul Alba Iulia,
str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a UAT - Judeţul Alba

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna aprilie 2020;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind prelungirea perioadei de
închiriere pentru spaţiul în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situat la etajul doi al imobilului din
municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a UAT - Judeţul
Alba;
- solicitarea doamnei Cornelia Popa, în calitate de reprezentant al Convenţiei de grupare
a cabinetelor de tehnică dentară, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A,
judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 8700/7 aprilie 2020;
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 70/2013 privind aprobarea închirierii unor
bunuri-spaţii, în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situate la etajul doi al imobilului din municipiul
Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, proprietate privată a Judeţului Alba, cu modificările
ulterioare aduse prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 83/2014, Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr. 82/2015, Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 65/2016, Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 139/2017, Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 110/2018,
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 136/2018 și Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.
78/2019;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 16/23 ianuarie 2020 privind aprobarea
Regulamentului de închiriere prin licitaţie publică a bunurilor imobile aflate în domeniul public
sau privat al UAT- Judeţul Alba;
- Contractului de închiriere nr. 6369/30 aprilie 2013 încheiat între Judeţul Alba prin
Consiliul Judeţean Alba şi doamna Cornelia POPA, în calitate de reprezentant al Convenţiei de
grupare a cabinetelor de tehnică dentară, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5,
judeţul Alba, precum şi Actul adiţional nr. 1/29 aprilie 2014, Actul adțional nr. 2/28 aprilie
2015, Actul adiţional nr. 3/5 mai 2016, Actul adiţional nr. 4/20 aprilie 2017, Actul adiţional nr.
5/27 aprilie 2018, Act adiţional nr. 6/31 mai 2018, Act adiţional nr. 7/22 aprilie 2019.
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 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările
ulterioare;
- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi 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, cu completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă prelungirea perioadei de închiriere până la data de 30 aprilie 2021
pentru spaţiul în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul
Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, județul Alba - proprietate privată a UAT - Judeţul Alba.

Art. 2. Se aprobă încheierea Actul Adiţional nr. 8 la Contractul de închiriere nr. 6369/30
aprilie 2013 cu privire la prelungirea perioadei de închiriere conform prevederilor art. 1, pentru
spaţiul în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul Alba
Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, județul Alba - proprietate privată a UAT - Judeţul Alba.
Art. 3. Celelalte prevederi al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 70/2013, cu
modificările ulterioare, rămân neschimbate.
Art. 4. 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. 5. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Președintele Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică şi
administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei gestionarea patrimoniului din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 88
Alba Iulia, 15 aprilie 2020
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu 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 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, 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. 9283/15 aprilie 2020

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre privind prelungirea perioadei de închiriere pentru spaţiul în
suprafaţă utilă totală de 40 mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul Alba Iulia,
str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a UAT - Judeţul Alba

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea prelungirii perioadei de închiriere
pentru un spațiu imobil, proprietate privată a Județului Alba.
Închirierea se face în baza unui contract de închiriere, prin care UAT - Județul Alba, în
calitate de locator, transmite pentru o perioadă determinată, unei alte persoane (fizică sau
juridică), anume Convenţia de grupare a cabinetelor de tehnică dentară - numită locatar, dreptul
și obligația de folosință a unui bun imobil, în schimbul unei chirii. Calitatea de locatar (chiriaș) o
poate avea orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, în condițiile legislației naționale
și ale prezentului regulament.
Sumele obținute prin închirierea bunurilor imobile proprietate publică sau privată a UAT Județul Alba se vor face venit la bugetul Județului Alba. Închirierea bunurilor imobile proprietate
publică a UAT - Judeţul Alba, este realizată de către titularii dreptului de administrare asupra
acestora, în funcţie de situațiile pe care le consideră oportune și în interesul realizării unei
eficiente administrări a imobilelor respective.
II. Descrierea situaţiei actuale
Spaţiul situat la etajul doi al imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A,
judeţul Alba, proprietate privată a UAT - Judeţul Alba, în suprafaţă utilă totală de 40 mp, spaţiu
conex actului medical stomatologic, a fost închiriat Convenţiei de grupare a cabinetelor de
tehnică dentară, cu sediul în acelaşi imobil, convenţie reprezentată de doamna Popa Cornelia,
conform Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.70/2013. În acest sens, între cele două părţi a
fost încheiat Contractul de închiriere nr. 6369/30 aprilie 2013, pentru un an de zile.
Prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 83/16 aprilie 2014, nr. 82/28 aprilie 2015,
nr. 65/28 aprilie 2016, nr. 139/14 aprilie 2017, nr. 110/2018, nr. 136/2018 și nr. 78/2019 a fost
prelungită perioada de închiriere a spaţiului până la data de 30 aprilie 2020.
Prin solicitarea înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 8700/7 aprilie
2020, doamna Cornelia Popa, în calitate de reprezentant al Convenţiei de grupare a cabinetelor
de tehnică dentară, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba,
solicită aprobarea prelungirii perioadei de închiriere până la data de 30 aprilie 2021, urmând a fi
încheiat un nou act adiţional la Contractul de închiriere nr. 6369/30 aprilie 2013.
III. Reglementări anterioare
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 70/2013 privind aprobarea închirierii unor
bunuri-spaţii, în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situate la etajul doi al imobilului din municipiul
Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, proprietate privată a Judeţului Alba, cu modificările
ulterioare aduse prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 83/2014, Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr. 82/2015, Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 65/2016, Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 139/2017, Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 110 şi
136/2018 și Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 78/2019;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 16/23 ianuarie 2020 privind aprobarea
Regulamentului de închiriere prin licitaţie publică a bunurilor imobile aflate în domeniul public
sau privat al UAT- Judeţul Alba;

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 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările
ulterioare;
- art. 861 alin. 3 şi art. 1777-1823 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil),
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi 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
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. 88 din 15 aprilie 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 şi 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
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 9284/15 aprilie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind prelungirea perioadei de închiriere pentru spaţiul în suprafaţă utilă
totală de 40 mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul Alba Iulia,
str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a UAT - Judeţul Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al Judeţului Alba
până în data de 16 aprilie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 23 aprilie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 88/15 aprilie 2020 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind prelungirea perioadei de
închiriere pentru spaţiul în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situat la etajul doi al imobilului din
municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a Judeţului Alba;
- solicitarea doamnei Cornelia Popa, în calitate de reprezentant al Convenţiei de grupare
a cabinetelor de tehnică dentară, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A,
judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 8700/7 aprilie 2020.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Serviciul administrarea domeniului public și privat, informatică
Nr. din 15 aprilie 2020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind prelungirea perioadei de închiriere pentru spaţiul în
suprafaţă utilă totală de 40 mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul Alba Iulia,
str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a UAT - Judeţul Alba

În imobilul ,,Constructie şi teren aferent” - proprietate privată a Judeţului Alba, în care a
avut sediul Policlinica Stomatologică, situat în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5 A, cu
un regim de înălţime S+P+2E au funcţionat cabinete stomatologice, desfăşurându-şi activitatea
medici stomatologi şi specialişti în tehnică dentară. În anul 2007, aceştia au achiziţionat 21
cabinete individuale în suprafaţă utilă totală de 300,16 mp, plus cota parte bunuri indivize
comune (în suprafaţă 241,71 mp) din suprafaţa totală de folosinţă comună de 426 mp şi cota
parte de teren de 184/283 din suprafaţa totală construită de 283 mp, aferentă cabinetelor, potrivit
dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 110/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru calculul suprafeţei totale de folosinţă comună s-au luat în considerare suprafeţele utile ale
tuturor holurilor, inclusiv casa scării, sălile de aşteptare şi grupurile sociale din clădire, totalizând
426 mp, din care 56,73% (241,71 mp) a devenit proprietatea medicilor si tehnicienilor dentari,
restul rămânând în proprietatea privată a Judeţului Alba. Spaţiile utilizate în comun cuprind:
holuri, 2 grupuri sanitare, magazie, garderobă.
În urma vânzării, în proprietatea privată a Judeţului Alba şi administrarea Consiliului
Judeţean Alba a mai ramas o suprafaţă utilă totală de 209,39 mp, repartizată astfel: încăperile de
la subsolul clădirii însumând 169,97 mp suprafaţă utilă, două încăperi situate la etajul II, în
suprafaţă de 39,42 mp închiriaţi Convenţiei tehnicienilor dentari şi 184,29 mp cota din suprafaţa
totală de folosinţă comună (43,26 %, reprezentând 184,29 mp), cota parte de 99 mp din terenul
aferent suprafeţei construite şi terenul neconstruit de 393 mp.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 70/2013, Consiliul Judeţean Alba a aprobat
închirierea de către Convenţia de grupare a cabinetelor de tehnică dentară (formată din 7
tehnicieni dentari), a spaţiului proprietate privată a Judeţului Alba, în suprafaţă utilă totală de 40
mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A. Convenţia
de grupare a fost încheiată la data de 02.04.2013, prin Cabinetul Individual Avocat Dana
Serghie, în vederea asigurării calităţii maxime a actului conex serviciilor medicale şi a
eficientizării utilizării spaţiului comun.
În spaţiul închiriat de la Consiliul Judeţean Alba sunt depozitate şi folosite în comun de
către tehnicienii dentari echipamente conexe actului medical stomatologic: un cuptor, 3 motoare
de lustruit, aparat de turnat, mese, cablator, arzător gaz. De asemenea, cheltuielile comune cu
chiria, întreţinere, curăţenie, alte cheltuieli de dotare se suportă de către Convenţia de grupare.
Contractul de închiriere nr. 6369 a fost încheiat la data de 30.04.2013, între Consiliul
Judeţean Alba şi doamna Cornelia Popa, în calitate de reprezentant al Convenţiei de grupare a
cabinetelor de tehnică dentară, cu sediul în imobilul din Municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei,
nr. 5A, pentru un an de zile, respectiv până la data de 30.04.2014.
Prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 83/16 aprilie 2014, nr. 82/28 aprilie 2015,
nr. 65/2016, nr. 139/2017, 110, 136/2018 și 78/2019 s-a prelungit perioada de închiriere a
spaţiului până la data de 30 aprilie 2020, încheindu-se în acest sens Actele Adiţionale nr. 1, 2, 3,
4, 5, 6 și 7 la contractul 6369/30.04.2013.
Având în vedere că la data de 30.04.2020 contractul de închiriere expiră, prin adresa
înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 8700/07 aprilie 2020, doamna Cornelia
Popa, reprezentant al Convenţiei de grupare a cabinetelor de tehnică dentară, cu sediul în
municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, solicită aprobarea prelungirii perioadei de
închiriere până la data de 30 aprilie 2020, urmând a se încheia un nou act adiţional la contractul
de închiriere nr. 6369/30.04.2013.

Ţinând cont de faptul că tehnicienii dentari, care fac parte din Convenţia de grupare, sunt
coproprietari ai imobilului în care Consiliul Judeţean Alba deţine mai multe bunuri spaţii, propun
aprobarea prelungirii termenului de închiriere până la data de 30 aprilie 2021 a spaţiului de la
etajul doi al imobilului din Municipiul Alba Iulia, str. Basarbiei, nr. 5 A, proprietate privată a
judeţului Alba.
De asemenea, Consiliul Județean Alba a aprobat un Regulament de închiriere a bunurilor
imobile din domeniul public sau privat al UAT Județul Alba, prin Hotărîrea Consiliului Județean
Alba nr. 46/2020 care specifiă la art. 4 următoarele:
“Art. 4. (1) Închirierea se face în baza unui contract de închiriere, prin care UAT - Județul
Alba, prin Consiliul Județean Alba sau instituțiile aflate sub autoritatea Consiliului Județean
Alba - în calitate de locator, transmite pentru o perioadă determinată, unei alte persoane (fizică
sau juridică) - numită locatar, dreptul și obligația de folosință a unui bun imobil, în schimbul
unei chirii.
(2) Calitatea de locatar (chiriaș) o poate avea orice persoană fizică sau juridică,
română sau străină, în condițiile legislației naționale și ale prezentului regulament.
(3) Sumele obținute prin închirierea bunurilor imobile proprietate publică sau
privată a UAT - Județul Alba se vor face venit la bugetul Județului Alba.
(4) Modul de calcul și modul de plată a chiriei se stabilesc în conformitate cu
prevederile art. 6 din prezentul regulament.”
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. în vedere prevederile art. 173 alin. 1
lit. c, art. 182 alin.(1) si alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul
judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului şi poate hotărî ca
bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, sa fie concesionate ori sa fie închiriate în
condiţiile legii, va permite prelungirea duratei Contractului de închiriere nr. 6369/30 aprilie 2013
cu doamna Cornelia Popa în calitate de reprezentant al Convenţiei de grupare a cabinetelor de
tehnică dentară, până la data de 30 aprilie 2021.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Andreea Maria Babin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind prelungirea perioadei de închiriere pentru două bunuri - spaţii,
în suprafaţă utilă totală de 29 mp, situate la subsolul imobilului din municipiul
Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a UAT - Judeţul Alba

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna aprilie 2020;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind prelungirea perioadei de
închiriere pentru două bunuri - spaţii, în suprafaţă utilă totală de 29 mp, situate la subsolul
imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a
UAT - Judeţul Alba;
- solicitarea doamnei Rodica Oniga, reprezentanta Convenţiei de grupare a cabinetelor
medicale stomatologice individuale, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 8769/8 aprilie
2020;
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 98/28 mai 2010 privind aprobarea închirierii
a două bunuri-spaţii, în suprafaţă utilă totală de 29 mp, situate la subsolul imobilului din
municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a Judeţului
Alba, cu modificările şi completările ulterioare aduse prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba
nr. 122/2011, nr. 84/2012, nr. 86/2013, nr. 101/2014, nr. 93/2015, 86/2016, nr. 145/2017, nr.
138/2018, nr. 99/2019;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 16/23 ianuarie 2020 privind aprobarea
Regulamentului de închiriere prin licitaţie publică a bunurilor imobile aflate în domeniul public
sau privat al UAT- Judeţul Alba;
- Contractului de închiriere nr. 6647/01.06.2010 încheiat între Consiliul Judeţean Alba
şi doamna Rodica ONIGA, în calitate de reprezentantă a Convenţiei de grupare a cabinetelor
medicale stomatologice individuale, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5,
împreună cu Actul Adiţional nr. 1/26 mai 2011, Actul adțional nr. 2/25 mai 2012, Actul adiţional
nr. 3/31 mai 2013, Actul adiţional nr. 4/30 mai 2014, Actul adiţional nr. 5/ 29 mai 2015, Actul
adiţional nr. 6/ 31 mai 2016, Actul Adiţional nr. 7/31 mai 2017, Actul Adiţional nr. 8/16 mai
2018 și Actul Adițional nr. 9/31 mai 2019.
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 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările
ulterioare;
- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi 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, cu completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă prelungirea perioadei de închiriere până la data de 1 iunie 2021 pentru
două bunuri-spaţii în suprafaţă utilă totală de 29 mp, situate la subsolul imobilului din municipiul
Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a UAT - Judeţul Alba.

Art. 2. Se aprobă încheierea Actul Adiţional nr. 10 la Contractul de închiriere nr.
6647/01 iunie 2010 cu privire la prelungirea perioadei de închiriere conform prevederilor art. 1,
pentru două bunuri-spaţii în suprafaţă utilă totală de 29 mp, situate la subsolul imobilului din
municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5, judeţul Alba - proprietate privată a UAT - Judeţul
Alba.
Art. 3. Celelalte prevederi al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 98/2010, cu
modificările ulterioare, rămân neschimbate.
Art. 4. 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. 5. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Președintele Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică şi
administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei gestionarea patrimoniului din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMUBU

Înregistrat cu nr. 89
Alba Iulia, 15 aprilie 2020
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu 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 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, 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. 9285/15 aprilie 2020

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre privind prelungirea perioadei de închiriere pentru
două bunuri - spaţii, în suprafaţă utilă totală de 29 mp, situate la subsolul
imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba
- proprietate privată a UAT - Judeţul Alba
I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea prelungirii perioadei de închiriere
pentru un spațiu imobil, proprietate privată a Județului Alba.
Închirierea se face în baza unui contract de închiriere, prin care UAT - Județul Alba, în
calitate de locator, transmite pentru o perioadă determinată, unei alte persoane (fizică sau
juridică), anume Convenţia de grupare a cabinetelor medicale stomatologice individuale - numită
locatar, dreptul și obligația de folosință a unui bun imobil, în schimbul unei chirii. Calitatea de
locatar (chiriaș) o poate avea orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, în condițiile
legislației naționale și ale prezentului regulament.
Sumele obținute prin închirierea bunurilor imobile proprietate publică sau privată a UAT Județul Alba se vor face venit la bugetul Județului Alba. Închirierea bunurilor imobile proprietate
publică a UAT - Judeţul Alba, este realizată de către titularii dreptului de administrare asupra
acestora, în funcţie de situațiile pe care le consideră oportune și în interesul realizării unei
eficiente administrări a imobilelor respective.
II. Descrierea situaţiei actuale
Bunurile-spaţii în suprafaţă utilă totală de 29 mp, situate la subsolul imobilului din
municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a UAT - Judeţul
Alba, au fost închiriate Convenţiei de grupare a cabinetelor medicale stomatologice individuale,
cu sediul în acelaşi imobil, convenţie reprezentată de doamna Oniga Rodica, cu scopul folosirii
în comun a acestor spaţii, care sunt asimiliate spaţiilor conexe actului medical stomatologic,
pentru depozitarea temporară a deşeurilor medicale, conform Hotărârii Consiliului Judeţean
Alba nr. 98/2010.
În acest sens, s-a încheiat contractul de închiriere nr. 6647/01.06.2010, între Consiliul
Judeţean Alba şi doamna Rodica ONIGA, în calitate de reprezentant al Convenţiei de grupare a
cabinetelor medicale stomatologice individuale, pentru un an de zile.
Prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 122/26 mai 2011, nr. 84/24 mai 2012, nr.
86/30 mai 2013, nr. 101/29 mai 2014, nr. 93/28 mai 2015, nr. 86/26 mai 2016, nr. 145/mai 2017,
nr. 138/mai 2018 și nr. 99/2019 s-a prelungit perioada de închiriere a spaţiului până la data de
01.06.2020, încheindu-se în acest sens Actele Adiţionale nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr.
7, nr. 8 și nr. 9 la Contractul de închiriere nr. 6647/01.06.2010.
Prin solicitarea înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 8769/8 aprilie
2020, doamna Rodica Oniga, în calitate de reprezentant al Convenţiei de grupare a cabinetelor
medicale stomatologice individuale, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A,
judeţul Alba, solicită aprobarea prelungirii perioadei de închiriere până la data de 1 iunie 2021,
urmând a fi încheiat un nou act adiţional la Contractul de închiriere nr. 6647/1 iunie 2010.
III. Reglementări anterioare
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 98/28 mai 2010 privind aprobarea închirierii
a două bunuri-spaţii, în suprafaţă utilă totală de 29 mp, situate la subsolul imobilului din
municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, proprietate privată a judeţului Alba, cu
modificările şi completările ulterioare aduse prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr.
122/2011, nr. 84/2012, nr. 86/2013, nr. 101/2014, nr. 93/2015, nr. 86/2016, nr. 145/2017, nr.
138/2018, nr. 99/2019;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 16/23 ianuarie 2020 privind aprobarea
Regulamentului de închiriere prin licitaţie publică a bunurilor imobile aflate în domeniul public
sau privat al UAT- Judeţul Alba.
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 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările
ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi 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. 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
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. 89 din 15 aprilie 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 şi 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
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 9286/15 aprilie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind prelungirea perioadei de închiriere pentru două bunuri - spaţii, în suprafaţă utilă
totală de 29 mp, situate la subsolul imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei,
nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a UAT - Judeţul Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al Judeţului Alba
până în data de 16 aprilie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei ordinare
estimată a avea loc în data de 23 aprilie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 89/15 aprilie 2020 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind prelungirea perioadei de
închiriere pentru două bunuri - spaţii, în suprafaţă utilă totală de 29 mp, situate la subsolul
imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, proprietate privată a UAT - Judeţul
Alba ;
- solicitarea doamnei Rodica Oniga, reprezentanta Convenţiei de grupare a cabinetelor
medicale stomatologice individuale, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 8769/8 aprilie
2020.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Serviciul administrarea domeniului public și privat, informatică
Nr. din 15 aprilie 2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind privind prelungirea perioadei de închiriere
pentru două bunuri - spaţii, în suprafaţă utilă totală de 29 mp, situate la subsolul
imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba
- proprietate privată a UAT - Judeţul Alba
În imobilul ,,Constructie şi teren aferent” - proprietate privată a Judeţului Alba, în care a
avut sediul Policlinica Stomatologică, situat în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5 A, cu
un regim de înălţime S+P+2E au funcţionat cabinete stomatologice, desfăşurându-şi activitatea
medici stomatologi şi specialişti în tehnică dentară. În anul 2007, aceştia au achiziţionat 21
cabinete individuale în suprafaţă utilă totală de 300,16 mp, plus cota parte bunuri indivize
comune (în suprafaţă 241,71 mp) din suprafaţa totală de folosinţă comună de 426 mp şi cota
parte de teren de 184/283 din suprafaţa totală construită de 283 mp, aferentă cabinetelor, potrivit
dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 110/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru calculul suprafeţei totale de folosinţă comună s-au luat în considerare suprafeţele utile ale
tuturor holurilor, inclusiv casa scării, sălile de aşteptare şi grupurile sociale din clădire, totalizând
426 mp, din care 56,73% (241,71 mp) a devenit proprietatea medicilor si tehnicienilor dentari,
restul rămânând în proprietatea privată a Judeţului Alba.
În urma vânzării, în proprietatea privată a Judeţului Alba şi administrarea Consiliului
Judeţean Alba a mai ramas o suprafaţă utilă totală de 209,39 mp, repartizată astfel: încăperile de
la subsolul clădirii însumând 169,97 mp suprafaţă utilă, două încăperi situate la etajul II, în
suprafaţă de 39,42 mp închiriaţi Convenţiei tehnicienilor dentari şi 184,29 mp cota din suprafaţa
totală de folosinţă comună (43,26 %, reprezentând 184,29 mp), cota parte de 99 mp din terenul
aferent suprafeţei construite şi terenul neconstruit de 393 mp.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 98/2010, Consiliul Judeţean Alba a aprobat
închirierea de către Convenţia de grupare a cabinetelor medicale stomatologice individuale
(formată din 15 medici stomatologi), a două bunuri – spaţii, situate la subsolul imobilului din
Municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A (respectiv boxa nr. 7, în suprafaţă de 14,34 mp şi
boxa nr. 8 în suprafaţă de 14,56 mp, totalizând o suprafaţă utilă de 29 mp), proprietate privată a
Judeţului Alba, cu scopul folosirii în comun a acestor spaţii, care sunt asimiliate spaţiilor conexe
actului medical stomatologic. Conform Ordinului Ministerului Sănătăţii Publice nr. 1338/2007
pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină
dentară, pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare, cabinetele de medicină dentară
trebuie să aibă în componenţă minimă şi spaţii de depozitare a deşeurilor rezultate în urma
activităţilor medicale, deşeuri care sunt colectate, depozitate, evacuate şi neutralizate conform
prevederilor legale în vigoare.
Contractul de închiriere nr. 6647, a fost încheiat la data de 01.06.2010, între Consiliul
Judeţean Alba şi doamna Rodica Oniga, în calitate de reprezentant al Convenţiei de grupare a
cabinetelor medicale stomatologice individuale, cu sediul în imobilul din Municipiul Alba Iulia,
str. Basarabiei, nr. 5A, pentru un an de zile, respectiv până la data de 01.06.2011.
Prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 122/26 mai 2011, nr. 84/24 mai 2012, nr.
86/30 mai 2013, nr. 101/29 mai 2014, 93/28 mai 2015, 86/26 mai 2016, 145/24 mai 2017,
138/31 mai 2018 și 99/25 aprilie 2019 s-a prelungit perioada de închiriere până la data de 01
iunie 2020, încheindu-se în acest sens Actele Adiţionale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 la contractul
de închiriere nr. 664701.06.2010.
Având în vedere că la data de 01.06.2020 contractul de închiriere expiră, prin adresa
înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 8769/08.04.2020, doamna Rodica
Oniga, eprezentanta Convenţiei de grupare a cabinetelor medicale stomatologice individuale, cu

sediul în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, solicită aprobarea prelungirii perioadei de
închiriere până la data de 01 iunie 2021, urmând a se încheia un nou act adiţional la contractul de
închiriere nr. 6647/01.06.2010.
Ţinând cont de faptul că medicii stomatologi dentari, care fac parte din Convenţia de
grupare, sunt coproprietari ai imobilului în care Consiliul judeţean deţine mai multe bunuri
spaţii, propun prelungirea termenului de închiriere până la data de 01 iunie 2021 pentru cele
două bunuri - spaţii de la subsolul imobilului din Municipiul Alba Iulia, str. Basarbiei, nr. 5 A,
proprietate privată a judeţului Alba.
De asemenea, Consiliul Județean Alba a aprobat un Regulament de închiriere a bunurilor
imobile din domeniul public sau privat al UAT Județul Alba, prin Hotărîrea Consiliului Județean
Alba nr. 46/2020 care specifiă la art. 4 următoarele:
“Art. 4. (1) Închirierea se face în baza unui contract de închiriere, prin care UAT - Județul
Alba, prin Consiliul Județean Alba sau instituțiile aflate sub autoritatea Consiliului Județean
Alba - în calitate de locator, transmite pentru o perioadă determinată, unei alte persoane (fizică
sau juridică) - numită locatar, dreptul și obligația de folosință a unui bun imobil, în schimbul
unei chirii.
(2) Calitatea de locatar (chiriaș) o poate avea orice persoană fizică sau juridică,
română sau străină, în condițiile legislației naționale și ale prezentului regulament.
(3) Sumele obținute prin închirierea bunurilor imobile proprietate publică sau
privată a UAT - Județul Alba se vor face venit la bugetul Județului Alba.
(4) Modul de calcul și modul de plată a chiriei se stabilesc în conformitate cu
prevederile art. 6 din prezentul regulament.”
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. în vedere prevederile art. 173 alin. 1
lit. c, art. 182 alin.(1) si alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul
judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului şi poate hotărî ca
bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, sa fie concesionate ori sa fie închiriate în
condiţiile legii, va permite va permite prelungirea duratei Contractului de închiriere nr.
6647/01.06.2010 cu doamna Rodica Oniga în calitate de reprezentant al Convenţiei de grupare a
cabinetelor medicale stomoatologice individuale, până la data de 01 iunie 2021.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile,
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, aflate în administrarea Spitalului Judeţean
de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor de lucrări de reparaţii capitale

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna aprilie 2020;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la modificarea valorii de
inventar a unor bunuri imobile, proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, aflate în administrarea
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor de lucrări de reparaţii
capitale;
- adresa Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia nr. 5422/10 martie 2020, înregistrată
la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 6173/11 martie 2020;
- procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 3585/12 februarie 2020 și fişa
de cont aferentă, prezentată de Spitalul Judeațean de Urgență Alba Iulia;
- procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 4847/2 martie 2020 și fişa de
cont aferentă, prezentată de Spitalul Judeațean de Urgență Alba Iulia;
Luând în considerare prevederile:
- Contractului de administrare nr. 1324-1479/26.02.2004 de transmitere a dreptului de
administrare de la Consiliul Judeţean Alba către Spitalul Judeţean Alba asupra unor imobile
aparţinând domeniului public al Judeţului cu modificările şi completările ulterioare;
- Contractului de administrare nr. 16762-12457/11.09.2020 încheiat între Consiliul
Judeţean Alba şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia;
Având în vedere prevederile:
- art. 289, art. 290, art. 297 - 300 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 867-870 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- 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 înregistrarea în contabilitate a bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrative-teritoriale aprobate prin H.G.
nr. 1031/1999;
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 modificarea valorii de inventar a bunului „Imobil Spitalul Orășenesc
Ocna Mureș Etajul 1 - Centru multifuncţional de sănătate”, proprietate publică a UAT - Judeţul
Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, de la valoarea de
1.549.732,00 lei, la valoarea de 2.847.096,60 lei, ca urmare a recepţionării unor investiţii de
reparaţii capitale la Centrul Multifuncțional de Sănătate Ocna Mureș.
Art. 2. Se aprobă modificarea valorii de inventar a „Clădirii Spital Contagioase”
aparținând bunului „Imobil în care îşi are sediul Secţia de Boli Infecţioase aparţinătoare
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi terenul aferent”, proprietate publică a UAT - Judeţul

Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, de la valoarea de
3.791.464,00 lei la valoarea de 3.977.772,64 lei, ca urmare a recepţionării investiţiei „Rezervă de
apă Secția de Boli Infecțioase Alba Iulia” .
Art. 3. Pozițiile cu nr. 27 și nr. 201 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului
public al Județului Alba se va modifica în mod corespunzător, conform anexei - parte integrantă
a prezentei hotărâri.
Art. 4. Anexa Contractului de administrare nr. 1324-1479/2004, încheiat între Consiliul
Judeţean Alba şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, se modifică prin Act adiţional în mod
corespunzător.
Art. 5. Contractul de administrare nr. 16762-12457/11.09.2015, încheiat între Consiliul
Judeţean Alba şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, se modifică prin Act adiţional în mod
corespunzător.
Art. 6. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcţia gestionarea patrimoniului și
Direcția dezvoltare și bugete 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 şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintele Consiliului Județean Alba,
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcției juridică și administrație publică, Direcției
dezvoltare și bugete şi Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 90
Alba Iulia, 21 aprilie 2020
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu 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. 289, art. 290, art. 297- 300 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, către următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și
gestionarea patrimoniului județului

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 90 din 21 aprilie 2020
Datele de identificare ale bunurilor imobile de la poziţiile cu nr. 27 și nr. 201 din
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba

Nr. crt.

Codul de
Clasificar
e

27

1.6.2

Denumirea
Bunului

Elementele de identificare

Imobil în care îşi are
- Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Decebal, nr.
sediul Secţia de Boli
20, înscris în C.F. nr. 3083 Alba Iulia, cu nr. top 1908/15/5 şi 1895/1,
Infecţioase aparţinătoare
compus din:
Spitalului Judeţean de - Clădire Spital Contagioase, având un regim de înălţime P+2E, cu
Urgenţă Alba Iulia şi
suprafaţa construită de 571,88 mp, realizată din: fundaţii de beton,
terenul aferent
zidărie din cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi
învelitoare din ţiglă;
- Clădiri anexe, în suprafaţă totală construită de 220 mp;
- Rezervă de apă.
- Garduri şi împrejmuiri.
- Teren aferent în suprafaţă totală de 1.503 mp
Vecinătăţi:
Est – Str. Decebal
Sud – Imobil proprietate privată
Vest – Şanţurile Cetăţii Alba Iulia
Nord – Imobil proprietate privată

Anul
Valoarea de
dobândirii
inventar
sau, după
-lei caz, al dării
în folosinţă
2007

Situaţia juridică
actuală

Domeniul public al
judeţului Alba
3.977.772,64

757.151,00

TOTAL
4.734.923,64

201

1.6.2

Imobil Spitalul
Orășenesc Ocna Mureș
Etajul 1 - Centru
multifuncţional de
sănătate

Imobil situat administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr.
43A, județul Alba, compus din:
- Apartamentul nr. 4, având altă destinaţie decît locuinţă, situat la etajul
I al clădirii Spitalului Orășenesc Ocna Mureș, compus din 29 de
încăperi şi un balcon, având suprafaţa utilă de 593 mp, cote părţi
comune 22/135, cote teren 27/135, reprezentând 188 mp din suprafaţa
totală de teren aferent imobilului, care este de 1.132 mp;
- Cota actuală de proprietate este de 1/1 în favoarea Județului Alba;
- Părţi comune: acoperiş, alte spaţii comune, casa ascensorului, casa
scării, holuri, scara de acces, scări exterioare.

2015

2.847.096,60 C.F. nr. 76437-C1-U4
Ocna Mureş, nr.
cadadastral 76437-C1U4, nr. topo.
2092/1/1/IV. Domeniul
public al Judeţului
Alba, potrivit
Hotărârilor
Consiliului Judeţean
Alba
nr. 133/2015,
nr. 39/2017 , nr. 178
/2017 și nr. 191/2018

Comisia specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba:
Preşedinte:
Ion DUMITREL

Secretar general,
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Membri:
Voichița Maria COMAN

Marian Florin AITAI

Ioan BODEA
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 9439/21 aprilie 2020

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre cu privire la modificarea valorii de inventar
a unor bunuri imobile, proprietate publică a UAT - Judeţul Alba,
aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
ca urmare a efectuării unor de lucrări de reparaţii capitale

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează modificarea valorii de inventar a unor bunuri
imobile cuprinse în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba la
pozițiile cu nr. crt. 27 și 201, aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca
urmare a recepţionării unor investiţii și anume: reparații capitale la Centrul Multifuncțional de
Sănătate Ocna Mureș și investiția Rezervă de apă Secția Boli Infecțioase Alba Iulia.
II. Descrierea situaţiei actuale
Potrivit dispoziţiilor H.G. nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat
al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al judeţelor
şi în administrarea consiliilor judeţene respective, au fost preluate prin Protocolul nr. 7161139/2003, imobilele aparţinând Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, protocol care a fost
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2003.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 153/2003, s-a aprobat ca bunurile preluate
şi cuprinse în protocolul încheiat cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, să fie date în
administrarea acestei unităţi sanitare, încheindu-se în acest sens Contractul de administrare nr.
1324-1479/2004.
Potrivit acestui Contract, titularul dreptului de administrare este obligat să efectueze
reparaţiile capitale şi curente necesare precum şi lucrările de întreţinere pentru bunurile imobile
primite în administrare, să repare sau să înlocuiască la timp elementele de construcţii şi de
instalaţii deteriorate din interiorul şi exteriorul clădirii şi să întreţină imobilul în bună stare ca un
bun administrator.
Spațiile aferente Etajului I al Clădirii situate în Ocna Mureș, str. Axente Sever nr. 1 au
fost preluate în domeniul public al Județului Alba din domeniul public al orașului Ocna Mureș si
au fost predate în administrarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea amenajării
unui Centru Multifuncțional de Sănătate Ocna Mureș. În luna februarie 2020 s-u recepționat
lucrări de construcții aferente unor investiții de reparații capitale în valoare de 1.297.364,60 lei.
Imobilul în care îşi are sediul Secţia de Boli Infecţioase aparţinătoare Spitalului Judeţean
de Urgenţă Alba Iulia a fost renovat în anul 2015, iar în luna martie 2020 au fost recepționate
alte lucrări ale investiție Rezervă de apă Secția Boli Infecțioase Alba Iulia.
III. Reglementări anterioare
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 133/2015 privind declararea apartenenței
spațiilor aferente etajului I al clădirii situate în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr.43A la
domeniul public al județului Alba și constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului
Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea amenajării unui centru multifuncțional de sănătate:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 201/2015 privind aprobarea modificării
valorii de inventar a unor bunuri imobile, proprietate publică a Judeţului Alba, aflate în
administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor de lucrări de
reparaţii capitale de către această unitate sanitară.

IV. Baza legală
- art. 289, art. 290, art. 297- 300 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare;administrare;
- art. 867-870 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- 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;
- Normele metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrative-teritoriale aprobate prin H.G.
nr. 1031/1999;
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
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 133/2015 privind declararea apartenenței
spațiilor aferente etajului I al clădirii situate în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr.43A la
domeniul public al județului Alba și constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului
Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea amenajării unui centru multifuncțional de sănătate:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 201/2015 privind aprobarea modificării
valorii de inventar a unor bunuri imobile, proprietate publică a Judeţului Alba, aflate în
administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor de lucrări de
reparaţii capitale de către această unitate sanitară.
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. 90 din 21 aprilie 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 şi 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
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 9440/21 aprilie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,
PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile,
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, aflate în administrarea Spitalului Judeţean
de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor de lucrări de reparaţii capitale
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al Judeţului Alba
până în data de 23 aprilie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 30 aprilie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 90/21 aprilie 2020 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la modificarea valorii de
inventar a unor bunuri imobile, proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, aflate în administrarea
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor de lucrări de reparaţii
capitale;
- adresa Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia nr. 5422/10 martie 2020, înregistrată
la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 6173/11 martie 2020;
- procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 3585/12 februarie 2020 și fişa
de cont aferentă, prezentată de Spitalul Judeațean de Urgență Alba Iulia;
- procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 4847/2 martie 2020 și fişa de
cont aferentă, prezentată de Spitalul Judeațean de Urgență Alba Iulia.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Serviciul administrarea domeniului public și privat, informatică
Nr. din aprilie 2020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea valorii de inventar
a unor bunuri imobile, proprietate publică a UAT - Judeţul Alba,
aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
ca urmare a efectuării unor de lucrări de reparaţii capitale

În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului României nr. 867/2002 privind
trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi
Familiei în domeniul public al judeţelor şi în administrarea consiliilor judeţene respective, prin
Protocolul nr. 716-1139/2003 încheiat cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Consiliul
Judeţean Alba a preluat imobilele aparţinând acestei unităţi sanitare, protocolul fiind aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 59 din 24 aprilie 2003. Prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr. 153/2003 s-a aprobat ca bunurile preluate prin protocolul mai sus menţionat,
să fie date în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, încheindu-se în acest sens
Contractul de administrare nr. 1324-1479/2004. Potrivit acestui contract, titularul dreptului de
administrare este obligat să efectueze reparaţiile capitale şi curente necesare precum şi lucrările
de întreţinere pentru bunurile imobile primite în administrare, să repare sau să înlocuiască la
timp elementele de construcţii şi de instalaţii deteriorate din interiorul şi exteriorul clădirii şi să
întreţină imobilul în bună stare ca un bun administrator.
Prin adresa nr. 5422-6173/10.03.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr.
6173/11.03.2020, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia prezintă fişele de cont şi procesele
verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, în urma investiţiilor de reparaţii capitale pentru două
bunuri immobile proprietate publică a Judeţului Alba, aflate în administrarea Spitalului Judeţean
de Urgenţă Alba Iulia.
1.Centrul Multifuncţional de Sănătate Ocna Mureş funcţionează în spaţiile de la etajul I a
Imobilului Spitalul Orășenesc Ocna Mureș , strada Axente Sever nr. 1, Ocna Mureş, spaţii
preluate în domeniul public al Judeţului Alba şi predate în administrarea Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 133/27.08.2015. Conform art. 8
Obligaţiile administratorului din Contractul de administrare nr.16762-12457/11.09.2015,
administratorul este obligat să efectueze lucrări de amenajare, întreţinere, reparaţii. Astfel
conform Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 3585/12.02.2020, Spitalul
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a recepţionat investiţii ( lucrări de construcţii) în valoare de
1.199.791,72 lei cu TVA, iar conform fişei contabile s-a centralizat o valoare totală de
1.297.364,60 lei, care cuprinde şi următoarele :
-expertiză tehnică
-taxe aviz mediu
-taxe Direcţia de Sănătate Publică
-documentaţie tehnică-economică
-taxe ISC 0,15 şi 0,25%
-dirigenţie de şantier
-servicii proiectare instalaţie electrică de curenţi slabi.
Lucrările au fost executate în cadrul Autorizaţiei de construire nr. 25/23.10.2017 eliberată
de Primăria Ocna Mureş la data de 23.10.2017.
În acest sens, se propune aprobarea modificării valorii de inventar a bunului “ Imobil
Spitalul Orășenesc Ocna Mureș Etajul 1 - Centru multifuncţional de sănătate”, proprietate
publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, de la
valoarea de 1.549.732,00 lei, la valoarea de 2.847.096,60 lei, ca urmare a recepţionării unor
investiţii reparaţii capitale la Centrul Multifuncțional de Sănătate Ocna Mureș.

Se impune de asemenea şi modificarea Contractul de administrare nr. 1676212457/11.09.2015, care se realizează prin Act adiţional, în mod corespunzător.
2. Clădirea Spitalului Contagioase aparține bunului „Imobil în care îşi are sediul Secţia
de Boli Infecţioase aparţinătoare Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi terenul aferent” ,
cuprins la poziţia cu nr. crt. 27 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba. Această clădire a fost reabilitată în anul 2015. Prin Procesul verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor nr. 4847/02.03.2020 s-au recepţionat lucrări de construcţii în valoare de
168.570,64 lei, aferente investiţiei Rezervă de apă Secţia Boli Infecţioase, Alba Iulia, lucrări
executate în cadrul contractului nr. 20953/29.11.2019, încheiat între Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia şi Instalatorul SA. Conform fişei contabile, valoarea totală este de 186.308,64
lei şi cuprinde următoarele:
-studiu de fezabilitate construire rezervă de apă 4.296,60 lei
-taxă aviz amplasament RK 134,55 lei
-taxă ISC 0,1 % şi taxă ISC 0,25% 899,23 lei
-servicii dirigenţie 2.000,00 lei
-proiectare 9.777,61 lei
-execuţie 168.570,65 lei
În acest sens, se propune aprobarea modificării valorii de inventar a “Clădirii Spital
Contagioase” aparținând bunului „Imobil în care îşi are sediul Secţia de Boli Infecţioase
aparţinătoare Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi terenul aferent”, proprietate publică a
Judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, de la valoarea de
3.791.464,00 lei la valoarea de 3.977.772,64 lei, ca urmare a recepţionării investiţiei “Rezervă de
apă Secția de Boli Infecțioase Alba Iulia” .
Se impune de asemenea şi modificarea Contractul de administrare nr. 1324-1479/2004,
care se realizează prin Act adiţional, în mod corespunzător.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. în vedere prevederile art. 173 alin. 1
lit. c, art. 182 alin.(1) si alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 289, art. 290, art. 297 - 300 din
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea
patrimoniului judeţului şi poate hotărî ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, sa fie
date în administrare instituţiilor publice în condiţiile legii, va permite modificarea valorii de
inventar pentru bunul imobil “ Imobil Spitalul Orășenesc Ocna Mureș Etajul 1 - Centru
multifuncţional de sănătate”, de la valoarea de 1.549.732,00 lei, la valoarea de 2.847.096,60 lei
şi pentru “Clădirea Spitalului Contagioase Alba Iulia” de la valoarea de 3.791.464,00 lei la
valoarea de 3.977.772,64 lei, rezultate ca urmare a unor reparaţii capitale, precum şi modificarea
Contractelor de administrare nr. 1324-1479/2004 şi nr. 16762-12457/11.09.2015 încheiate între
Consiliul Judeţean Alba şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Andreea Maria Babin

CONSILIL"L JUDETEA.~ ALBA
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ALBA IULIA, Bd.Revolutiei 1989, nr.23,
Jud. Alba, cod 510007, cod fiscal 4613 342
Telefon 0258-820825, Fax 0258-835729
Operator de date cu caracter personal nr. 14839
www.spitalalba.ro
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CATRE,
CONSILIUL JUDETEAN ALBA

Prin prezenta va solicitam modificarea "Listei de inventar" cuprizand bunurile
care apartin domeniului public al judetului Alba date in administrare Spitalului Judetean
de Urgenta Alba lulia, Actul Aditional nr.23/18.12.2018 care este anexa la Contractul de
administrare nr.1324 -14 79/2004.
1. La pozitia 49 din lista de inventar - Spatii aferente etajului I al Spitalului Ocna
Mure~ .compus din 29 de incaperi + balcon, Suprafata utila 593mp,suprafata totala 600
mp ~i teren aferent 188mp valoarea actualizata a activului se va majora cu suma de
1.297.364,60 lei reprezentand :
Reparatie Capitala - RK Centru Multifunctional Ocna Mure'
2. Se va adauga pozitie noua in lista de inventar, ~i anume :
Rezerva de apa - sectia Boli lnfectioase cu valoarea de 186.308,64 lei

MANAGER

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ee. Gordita Carmen Maria

?t

Conform Ane\.ci nr. ~ din H.G. 3 13 :!017- µri' ind apr0barca Regulamemulu1 tie recep\ie a lucrl!rilor de construqii
instala\ii afercmc acestora
~

APROB: ADMITEREA I RESPTNGEREA
INVESTITOR: Spitalul Judctean de Urgenta Alba lulia

'l

~i

'aU/ .· )

PROCES - VERBAL DE RECEPTIE
LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 3585 din 12.02.2020

priYind execu\ia Jucrarilor de construc\ii aferente im·esti\iei .. REP ARATll CAPITALE I~
CENTRUL MULTl FUNCTIONAL DE SA~ ATATE OCNA MURES,. lucrari executate In
cadrnl contractelor :
a)

9385/406/08.06.20 I 6. incheia1 intre S pitalul Judetcan de llrgcnta Alba Iulia si
S.C. .v lonolit .Junio1· S.R.L. Lancrn m ( comract partial finalizat prin procesul ,·erbal de
receptie partiala nr. 15533 17.10.2018)

b}

83-B/55/H.05.2019. incheiat int re Spitalul Judctean de UrgcntH Alba Julia si
S.C. Tic Solution S.R.L. Turda

l. Imobilul care face obicctul inn~s titi e i se identifica dupa cum urmeaza:
- adre:sa administrati\a: Ocn<1 :\lures, Str. Ax. SeYer, nr. -BA, jud. Alba;
- numarcadastral ' numar topografic: 76437-C l-l'4
- numar carte funciara: 76-B7-C l -U -t

2. Lunarik au fost exccutatc in baza Autorizatiei de construirc nr. 25 din 23.10.2017. elibcrata
de Primaria Oras Ocna ~lure~ la data de 23.10.201 7, cu 'alabilitatc pana la data de 23.10.2020.

3. Co misia d e rcceptic .;-i-a
fiind formatfl din :

I.

Pre~l.!dinte

(nume

~i

dc~l'r1:;.urat ~11.:th

it.Ilea ck la data: 20.01.2020. pana la Jata: 12.02.2020.

prenume) : Dragan Doru Emilian - S.J.U. /\Iba Julia

i\ kmbri (nume ~i prenumc. autoritatca publica care i-a desemnat):

- Primaria Oras Ocna ~fores
- l'v1embru
2. Olnriu Julian Jakab
3. Corodea Dan Aurelian - lnspectoratul de Stat in Constructii Alba . l'v1cmbru
4. Oaraban t\clrian
l.S.U. a Jud. Alba
- Mcmbru
- S.J.U. Alha Iulia
5. Nicolest:u Mircea
- Membru
- Membru
- Consiliul Judetcan Alba
6. Fagadar Cornelia
7. >.lagda Nicolae
- S.J .L'. Alba Julia
- i\1embru
-t. Au mai fost prczenti

( num~ ~i pr~nume.

I. C'\CCUlant:

Bunca Tudor
. and or 1ul ian
Bnraian Danida

:. c.\CClltalll:

2. proicctant:

calitutea. scrnn[llurnJ:
S.C. Tic Solution S. R. L. Turda
S.C. :\fonolit Junior S.R.L. Lancram
S.C. Proiectantul S.A. Cluj Napoca

5. Secrctariatul a fost asigurat de Grama Viorel Petru di riginte de ~an t ier autorizat in
domcniul/domeniik: 2.2 au1oriza1ie nr. 00018991

6. Constatarile comisiei de r eceptie la terminarea lucra rilor:
6.1. Capacitati fizice realizate: _ _ _ _ CONFORM PROIECT_ _ __ __ _ _ __

6.2. Nu au fast remediate aspectele consemnate in Procesul - verbal de suspendare a procesului de
receptie la tenninarea Jucrarilor, inclusiv cele rezultate In urma expertizelor telmice, ridicarilor
topografice, lncercarilor suplimentare, probelor, masuratorilor $i al tor teste solicitate, in termenul de
remediere, cuprinse In lista din anexa nr. 1 la prezentul proces -verbal:
NU ESTE CAZUL
~i In documentatia de
executie din punct de vedere al prevenirii $i al stingerii incendii lor, cuprinse in lista din anexa nr. 2
la prezentul proces - verbal:

6.3. Nu au fost realizate masurile prevazute In avizul de securitate la incendiu

- - - - - - - -- - -- - N U ESTE CAZUL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
6.4. Lucrarile cuprinse In lista din anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezinta vicii care nu pot
fi lnlarnrnte ~i care prin natura lor implica nerealizarea uneia sau a mai multor cerin\e fundamentale,

caz in care se impun expertize tehnice, reproiectari, refaceri de lucrari ~i altele:
_ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ NU ESTE CAZUL _ _ _ _ _ _ _ _ __

6.5. Valoarea finala a lucrarilor executate este de [lei, cu ~i fara TVA]:
1.008.228,34 lei fa ra TVA si 1.199.791,72 lei cu TVA

6.6. Perioada de garantie: _ _ _ 36 (treizecisisase) luni. _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __

c

6.7. Ahe constatari. inclusiY ca urrnare a solicitiirilor suplimt:!ntare ale comisiei (nu s-a putut
examina nemij locit constructia. se constata ca lucrarile nu respecta autorizatia de construire,
reprezentantul autoritatii administratiei publice competente care a emis autorizaiia de
construire/desfiintare, al lnspectoratului de Stat in Constructii - 1.S.C., al directiilor judetene pentru
cultura/Directiei pentru Cultura a Municipiului Bucure~ti sau al inspectoratelor judetene pentru
situatii de urgen1a propun respingerea receptiei etc.):
NU EST E CAZUL

7.

In unna constatarilor !acute, comisia de receptie decide:

Vtadmiterea receptiei la terminarea lucrarilor;
C respingerea receptiei la terminarea lucrari lor;

8. Comisia de reccp\ie

motin~aza

decizia luatil prin:

Executaatu l S .C. Tic Solution S.R.L. si-a indcplinit obligatiilc conform proicctului tehnic, a
autorizatiei de constructi e, cu respectarca tuturor avizelor din documen tata tehnica si in
conformitatc cu prcvederilc contractului nr. 8343/55/24.05.2019.

9. Comisia de rccep\ic recomanda luarea unnatoarelor masuri:
Rcspccta rea de catrc proprietar a obligatiilor si r aspund erilor prcvazute in Legea nr. 10 I
1995 privind ca litatca in constructii. Urmarirca comportarii in timp a investitiei.

10. Prezentul pro<.:cs - 'crbal. con\i nand 3 (trei) file ~i 0 (zero) ancxe numerotate. cu un total de
3 (trei) file, a fost im:hciat astazi 12.02.2020 , in 5 (cinci) exemplarc.

INVITATJ, ~

C O l\ llS l A OF: RECEPTIE

Prescdintc :

Dragan Doru Emilian

Mcmbrii:

Olariu Julian Jakab

'.~....... ~.k.:-

Corodea Dan .\urelian

Bunea Tudor
Sandor Iulian

Baraian Daniela

Daraban :\drian

N icolescu !'vi ircea
f'agadar Cornel ia

Secrctar:
RO

A NIA . M O.R.T . I S .C.

RAMA VIOREL-PETRU
..,,;..1GlNTE DE ~ANT I Ef<
AUT. NR. 00018991
r>OMF.1'111 I s u eo OMElll ll.

\~ .......... .

SPITALUL JUDETEAN DE URGENT A ALBA I ULIA - ALBA

Data tiparirii:

10.03.2020 13:01

Utilizator: Gordita Cannen

FISADECONT
231.00.00.25 RK CENTRUL MULTIFUNCTIONAL OCNA MURES

Perioada: 01.01.2014 - 10.03.2020
- LEI -

No ta

DATA

I

Document
2

EXPLICATU

Cont
corespondent

Rulaje
Debit

Credit

SOLD

AN

0.00

SUME

PRECED.

0.00

0.00

42 16.03.2016 793

EXPERTIZA TEHNlCA RK CENTRUL
MULTIF.OCNA MURES

404.01.00.061

2,385.5 1

0.00

180 05.09.2016 13543

TAXA AVIZE MEDIU RK CENTRUL
MULTLF.OCNA MURES

404.01.00.024

100.00

0.00

180 08.09.2016 26550

D!RECTIA DE SAN PUBLICA ALBA

404.01.00.025

200.00

0.00

211 25. 10.2016 183

DOCUMENTATIE
TEHNICO·ECONOMJCA- CENTRU
MULTlF.DE SANATATE OCNA MURES

779.01.01

19,840.00

0.00

55 10.03.2017 134

RK CENTRUL MUl.TIF.DE SAN.OCNA
MU RES

404.01.00.088

28,560.00

0.00

228 01.11.2017 16829

TAXA lSC 0.1 %,0.25% RK CENTRUL
MULTLF.DE SANATATE OCNA MURES

404.01.00.090

2,240.70

0.00

245 04.12.2017 40159

RK CENTRUl. MULTIF.OCNA MURES

404.01.00.096

98,673.00

0.00

245 04.12.2017 40159/1

GAR.BUNA EXEC.RK CENTRUL
MULTrF.OCNA MURES

404.0l.00.o97

3,877.98

0.00

245 15.12.2017 182

RK CENTRUL MUl.TIF.OCNA M

404.01.00.088

5,950.00

0.00

245 19.12.2017 2017024

DIRJG.DE SANTIER RK CENTRUL
MULTlF OCNA MURES

404.01.00.084

1,000.00

0.00

59 09.03.2018 40186

RK CENTRUL MULTIF.SE SAN OCNA
M.CONTR.9385/08.06.2016

404.01.00.096

192,654.13

0.00

59 09.03.2018 40186

GAR.BUNA EXEC.RK CENTRUL
404.01 .00.097
MULTIF.OCNA MURES CONTR.9385/20 16

7,571.56

0.00

59 12.03.2018 2018005

OIRIG.SANTIER RK CENTRUL
MULTIF.OCNA MURES

404.01.00.084

2,500.00

0.00

80 17.04.2018 40195

TRANSA a RK OCNA MU RES

404.01.00.096

59,586.89

0.00

80 17.04.2018 40195

GAR.BUNA EXEC.TRANSA IL RK OCNA
M4.5%

404.01.00.097

2,341.84

0.00

80 19.04.2018 20 18006

SERV.DIRGENTIE SANTIER RK
404.01 .00.084
CENTRUL MUl.TlF DE SANATATE OCNA
MU RES

1,000.00

0.00

52 01.03.2019 255

SERVICU ACTUALIZARE PROJECT CF
CONTR.926/01.2019

404.01.00.088

14,280.00

0.00

20 1 19.08.2019 1033

LUCRARJ CF.CONTR 8343/05.19 CENTRU 404.01.00.147
MULTlF.OCNA MURES.

236,463.74

0.00

20 1 19.08.2019 1033

GARANTIE EXECUT.CONTR.8343
CENTRUL MULTIF.OCNA

404.01 .00.148

20,515. 11

0.00

21 1 16.09.20 19 1055

404.01.00.1 47
LUCRARJ CF CONTR.8343/05.019
TRANSA U RK CENTRUL DE SAN OCAN
M

362,910.90

0.00

21l 16.09.2019 1055

GAR.BU NA EXEC.LUCRARI CF
CONTR.8343/05.019 TRANSA ll RK
CENTRUL DE SAN OCAN M

404.01.00.148

31,485.42

0.00

232 01.10.2019 05

SERV.DIRJGENTIE SANTIER CAVIO
CIVIL CONSTRUCT

404.01.00. 153

7,140.00

0.00

284 02.12.2019 294

SERVICU PROIECTARE !NSTAL ELDE
CURENTI SLAB! RK CENTRUL MULTIF
DESANOCNA M

404.01.00.088

5,950.00

0.00

LUCRARI CF CONTR 8343/0S.0 19 RK

404 .01.00.147

168,8 10.33

0.00

404.01.00. 1~8

14,900.82

0.00

284 09.12.2019 1072

CENTRUL MULTLF SAN OCNA M
284 09.12.2019 1072

GAR BUNA EXEC DIF CONTR.LUCRARI

SPITALUL JlJDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA-ALBA

Data tiparirii:

I0.03.2020 13:00

·utilizat6r: Gordita Carmen

FISADECONT
Per ioada: 01.01.2014 - 10.03.2020

231.00.00.25 RK CENTRUL MULTIFUNCTIONAL OCNA MURES

- LEI -

Nota

Document
2
1

DATA

EXPLICATll

Cont
corespondent

Rulaje
Debit

Credit

284 12. 12.20 19 14

SERVlCil DE DIRJGENTIE DE SANTIER
RK CENTRUL DE SAN OCNA M

404.01.00.153

2,618.00

0.00

284 16.12.20 19 21834

TAXA !SC RK CENTRUL MULTIF OCNA
M 0, I RESP 0,5%

404.01.00.090

3,808.67

0.00

Rulaje

perioada

1,297,364.60

0.00

Total

sume

1,297,364.60

0.00

SOLD

FINAL

1,297,364.60

MANAGER

DIRECTOR FINANCIAR

MARZA SIMONA DIANA

EC. GORDITA CARMEN

-·
onform Anexei nr. 2 din H.G. 343 20 17- prh ind aprobarea Regul~mentului de reccp\ie a l ucr~rilor de cons1ruc1ii $i
ins1ala1ii afereme acestora
~Z., - (; ~ _,__.-----•

APROB: ADMITEREA I RES'.Pft\jOEREA
~
;.._..,;}
INYESTITOR: SPITALUL JUDETEAN DE RGENTAALBA IU1t~
VI~...-"

PROCES - VERBAL DE RECEPTIE
la terminarea lucrarilor
Nr.
din ol.. o~ .

W -'1

2£b

pri vind executia lucrarilor de constructii aferente investitiei Rezerva de Apa Sectia Boli Infectioase
,Alba Julia , lucrari executate In cadrul contractului nr. 20953 din 29.11.2019, incheiat lnn·e Spitalul
Judetean de Urgenta Alba lulia si S.C.lnstalatorul S.A.
1. Imobilul care face obiectul iovestifiei se identifid dupa cum urmeaza:
- adresa administrativa: Alba Julia ,str. Decebal or. 3 , jud.Alba
- numar cadastral/numar topografic:
- numar carte funciara:
2. Lucrarile au fost executate in baza Autorizafiei de construire nr. 1257 din 16.12.2019, eliberata
de Primaria Municipiului Alba Iulia la data de 16.12.2019, cu valabilitate pana la data:16.12.2020

3. Comisia de recepfie ~i-a desfa?urat activitatea de la data: 02.03.2020, pana la data: 02.03.2020,
fiind formata din:
1. Pre?edinte(nume ?i prenume):Dragan Doru Emilian
Membri(nume

~i

prenume. autoritatea publica care i-a desemnat):

2. Buzasi Traian
3. Sabadus Sorin Nicolae
4. Nicolescu Mircea ·
5. Fagadaru Cornelia
6. Ene Ovidiu
7.Magda Nicolae

- Primaria Municipiului Alba Iulia....................................... Membru
- Inspectoratul Judetean in Constructii Alba ....................... Membru
- Spitalul Judetean de Urgenta Alba Tulia ............................. Membrn
- Consiliul Judetean Alba ....................................................... Membru
- Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia ...............................Membru
- Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia ............................... Membru

4. Au mai fost prezenti(nume

~i

prenume, calitatea, semnatura):

I . executant: ............ Udrea Coroel. ...................... ................................................................ .............. .

2. proiectant: ........... PASCA GABRIEL VALENTIN ................................................ .................... .
5. Secretariatul a fost asigurat de Bota loan diriginte de ~ntier autorizat in domeniul/domeniile:
2.3;3.1;7 ,autorizatie nr.00026443

6. Coostata rile comisiei de receptie la termioarea lucrarilor:
6.1. Capacitati ftzice realizate: _ __ __ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ __ __ _ _
Conform Proiect

--~-------

-------------------~

6.2. Nu au fost remediate aspectele co nsemnale in Procesul - verbal de suspendarc a procesului de
receptie la tenninarea lucrarilor, inclusiv cele rezultate In urma expertizelor tehnice, ridicarilor
to pografice. lncercarilor suplimentare, probelor. masuratorilor ~i altor teste solicitate. In termenul de
remediere, cuprinse in lista din anexa nr. I la prezentul proces - verbal:
Nu este cazul

6.3. Nu au fost realizate masurile prevazute in avizul de securitate la incendiu $i in documenta\ia de
executie din punct de vedere al prevenirii $i al stingerii incendiilor. cuprinse in lista din anexa nr. 2
la prezentul proces - ,·erbal:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Nu este cazul_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ __
6.4. Lucrarile cuprinse in lista din anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezinta vicii care nu pot ti
inlaturate $i care prin natura lor implica nerealizarea uneia sau a mai multor cerinte fundamentale,
caz in care se impun expertize tehnice. reproiectari. refaceri de lucrari $i altele:
----------~

Nu este cazul

·-- ------------------

6.5. Valoarea finala a Jucrarilor executate este de [lei, cu $i ~ra TVA):
- 141.656,01 lei far a TV A din care C+M 77 .808,37 lei far a TV A
- 1~8.570,64 lei cu TVA din care C+M 92.591,96 lei cu TVA
6.6. Perioada de garantie:_ _ __ _ _ _ __ _ __ _ __ _ _ _ _ _ __ _ __ __
6.7. Alte constatari. inclusiv ca um1are a solicitarilor suplimentare ale comisiei (nus-a putut examina

nem ij locit construqia. se constata ca lucrarile nu respecta autorizatia de construire, reprezentantul
autoritatii admini stratiei publice competente care a emis autorizatia de construire/desfiiniare. al
Inspectoratului de Stat in Constructii - l. S.C .. al direqiilor judetene pentru cultura/Directiei pentru
Cultura a Municipiului Bucure$ti sau al inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta propun
respingerea receptiei etc.):
Nu este cazul
7. In urma constatarilor facute. comisia de recep\ie decide:
0 admiterea recepfiei la terminarea lucrarilor;

respingerea recep\iei la terminarea lucrarilor;
8. Comisia de receptie motiveaza decizia luata prin:
Lucrarile receptionate sunt realizate cu respectarea documentatiei tehnice a cerintelor caietelor
e sarcini a prevederile contractului or. 20953 din 29.11.2029 si corespund calitativ.

9. Comisia de recep{ie recomanda luarea urmatoarelor masuri:
Respectarea de catre proprietar a obligatiilor si raspunderilor prevazute in Legea nr. 10 I 1995
privind calitatea in constructii.Urmarirea comportarii in timp a investitiei.
10. Prezentul proces - verbal. continand 2(doua) file $i _o__ anexe numerotate, cu un total de
_2(doua)
file, a fost lncheiat astazi 02.03.2020 , in _ 3(trei)
exemplare.
COMISIA OE RECEPTIE
Presedinte: Dragan Doru Emilian
Membrii:

INVITATI
........ \..J.......

Buzasi Traian

Fagadaiu Cornelia

~-

__....._....

Ene Ovidiu
Magda Nicolae
On+~

I""'"'""

c;J.~
............

lf,IC!NT::C: 0

AUT. Nrl. U'
00.

-NI~

" - : ~ 1

:SYITALUL JUIJ1£T.l!:AN DE URGENT A ALBA JULIA-ALBA

Data tiparirii:

10.03.2020 13:02

Utilizator: Gordita Carmen

FISADECONT
231.00.00.34 CONSTRUTRE REZERVA DE APA BOLi INFECTIOASE

Perioada: 01.01.2019 - 10.03.2020
·LEI·

No ta

Document
I
2

DATA
SOLD

AN

SUME

PRECED.

EXPLICATII

Cont
corespondent

R ulaje

Credit

Debit
0.00

o.oo

o.oo

263 11.11.20 19 19027

STUDIU FEZABILlTATE CONSTRUIRE
REZERVA DE APA BOLi INF

404.01 .00.089

4,926.60

0.00

284 06. 12.20 19 2040010

TAXA AVIZ AMPLASAMENT RK
CONSTR.REZERVA APA BOLi INF
INSPECTORATUL DE STAT IN
CONSTRUCTll TAXA ISC O, I %,0,25%
PT.INV REZERVA DE APA BOLi INF

404.01.00.142

134.55

0.00

404.01 .00.090

235.95

0.00

284 20.12.20 19 152

SERV.DlRIGENTIE CONSTRUfRE
REZERVA APA BOLi INF

404.01.00.167

2,000.00

0.00

284 23.12.2019 22543

DIFTAXA lSC INVEST.REZERVA DE APA 404.01.00.090
SECTIA BOLi INF.

663.28

0.00

284 23.12.20 19 601098

fNSTALATORUL SA PROJECTARE FAZA 404.01.00.101
PAC CONSTR REZERVA DE APA BOLi
INF

9,777.61

0.00

284 23.12.2019 601098

INST ALATORUL SA CV EXECUTIE
LUCRARI CONSTRUIRE REZERVA DE
APA SECTIA BOU INF

168,570.65

0.00

284 19.12.2019 22324

404.01 .00.101

Rulaje

perloada

186.308.64

0.00

Total

sume

186,308.64

o.oo

SOLD

FINAL

186,308.64

DIRECTOR FINANCIA.R
EC. GORDITA CARMEN

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
pentru trimestrul I al anului 2020
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna aprilie 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 pentru trimestrul I al anului 2020
Având în vedere prevederile :
- art. 173 alin. 3 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu
completările ulterioare;
- art. 49 alin. 12 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, cu completările ulterioare, adoptă următoarea

H O T Ă RÂ R E

Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Judeţului Alba pentru
trimestrul I al anului 2020, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile
pentru trimestrul I al anului 2020, 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 pentru trimestrul I al anului 2020, 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.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 91
Alba Iulia, 21 aprilie 2020

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu
art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ:
Direcţiei 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.

JUDEȚUL ALBA

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a Consiliului
Judeţean Alba nr. 91/21 aprilie 2020

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL AL JUDEȚULUI ALBA
PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2020
lei
DENUMIRE
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCŢIONARE
I. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI
DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit
A2. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI
SERVICII
Sume defalcate din TVA
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării
bunurilor sau pe desfășurarea de activități
B. VENITURI NEFISCALE (0013+0014)
B1. VENITURI DIN PROPRIETATE
Venituri din proprietate
B2. VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII
Venituri din prestări servicii și alte activități
Amenzi, penalități și confiscări
Diverse venituri
Donații și sponsorizări
Vărsăminte din secțiunea de funcționare ptr finanțarea
secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul
minus)
IV. SUBVENȚII
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
Subvenții de la bugetul de stat
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE
FUNCȚIONARE
AUTORITATI PUBLICE ŞI ACTIUNI EXTERNE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII
PRECEDENȚI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul
curent
Autorități executive și legislative

Cod
indicator
000102
0002
0003
0006

Prevederi
anuale
165.594.000
165.042.000
165.753.000
63.483.000

Prevederi
trimestriale
cumulate
47.578.840
47.311.840
47.552.840
15.250.000

Executie la
31.03.2020
47.395.259
47.200.909
47.353.004
15.092.392

0402
63.483.000 15.250.000
0010 102.270.000 32.302.840

15.092.392
32.260.612

1102
1602

100.656.000
1.614.000

31.989.000
313.840

31.989.000
271.612

0012
0013
3002
0014
3302
3502
3602
370201
370203

-711.000
112.000
112.000
-823.000
1.518.000
20.000
150.000
0
-2.511.000

-241.000
22.000
22.000
-263.000
328.000
2.000
44.000
0
-637.000

-152.095
29.026
29.026
-181.121
430.980
0
18.899
0
-631.000

0017
0018

552.000
552.000

267.000
267.000

194.350
194.350

4202
5002

552.000
171.004.430

267.000
48.128.790

194.350
39.004.226

5102

27.474.420

8.368.530

5.849.818

5102.01
5102.10
5102.20
5102.55
5102.59
5102.84

27.474.420
20.900.000
6.394.420
30.000
150.000
0

8.368.530
6.751.000
1.537.530
30.000
50.000
0

5.904.797
5.298.600
576.302
0
29.895
-54.979

5102.8501

0

0

-54.979

510201

27.474.420

8.368.530

5.849.818

Autorități executive
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor
Alte servicii publice generale
TRANZACTII PRIVIN DATORIA PUBLICĂ ŞI
ÎMPRUMUTURI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
TITLUL III DOBÂNZI
APĂRARE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
Apărare națională
ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
Protecție civilă și protecție contra incendiilor (protecție
civilă nonmilitară)
ÎNVĂȚĂMÂNT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Învățământ preșcolar și primar
Învățământ primar
Învățământ nedefinibil prin nivel
Învățământ special
SĂNĂTATE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi
Spitale generale
CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII
PRECEDENȚI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

51020103
5402
5402.01
5402.10
5402.20
5402.51

27.474.420
4.202.500
4.202.500
1.406.000
791.280
2.005.220

8.368.530
1.175.520
1.175.520
350.000
200.000
625.520

5.849.818
941.523
941.523
300.501
80.022
561.000

540210
540250
5502

2.005.220
2.197.280
4.021.500

625.520
550.000
620.000

561.000
380.523
554.133

5502.01
5502.20
5502.30
6002
6002.01
6002.20
600202
6102

4.021.500
200.000
3.821.500
255.000
255.000
255.000
255.000
150.000

620.000
70.000
550.000
74.000
74.000
74.000
74.000
42.000

554.133
37.310
516.823
56.145
56.145
56.145
56.145
4.075

6102.01
6102.20
610205

150.000
150.000
150.000

42.000
42.000
42.000

4.075
4.075
4.075

6502
6502.01
6502.10
6502.20
6502.51

7.051.250
7.051.250
126.250
871.000
422.000

3.278.000
3.278.000
37.600
231.900
190.000

1.348.532
1.348.532
19.810
38.002
110.560

6502.57
650203
65020302
650207
65020704
6602
6602.01
6602.51

5.632.000
5.467.000
5.467.000
1.584.250
1.584.250
2.765.000
2.765.000
2.765.000

2.818.500
2.734.000
2.734.000
544.000
544.000
391.500
391.500
391.500

1.180.160
1.130.784
1.130.784
217.748
217.748
221.761
221.761
221.761

660206
66020601
6702
6702.01
6702.10
6702.20
6702.51

2.765.000
2.765.000
40.183.070
40.183.070
2.195.500
1.395.000
14.490.570

391.500
391.500
9.462.080
9.462.080
594.000
216.000
3.598.080

221.761
221.761
8.105.597
8.127.398
479.701
46.625
2.804.890

6702.55
6702.59
6702.84

3.370.000
18.732.000
0

414.000
4.640.000
0

300.000
4.496.182
-21.801

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul
curent
Servicii culturale
Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale
Muzee
Instituții publice de spectacole și concerte
Servicii recreative și sportive
Sport
Tineret
Servicii religioase
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei
ASIGURARI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII
PRECEDENȚI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul
curent
Asistență socială în caz de boli și invalidități
Asistență socială în caz de invaliditate
Asistență sociala pentru familie și copii
PROTECŢIA MEDIULUI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
Reducerea și controlul poluării
Salubritate și gestiunea deșeurilor
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor
TRANSPORTURI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
OPERAȚIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE
Transport rutier
Drumuri și poduri
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
ALTE ACTIUNI ECONOMICE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
Turism
Alte acțiuni economice
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE
VENITURI CURENTE
VENITURI NEFISCALE
C2. VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile
Vărsăminte din secțiunea de funcționare
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate

6702.8501
670203
67020302
67020303
67020304
670205
67020501
67020502
670206
670250
6802
6802.01
6802.10
6802.20
6802.57
6802.59
6802.84

0

0

-21.801

11.874.070
2.971.080
2.397.500
638.000
6.771.420
1.768.080
2.705.150
565.000
3.250.000
410.000
3.200.000
410.000
50.000
0
18.732.000
4.640.000
6.327.000
1.441.000
59.116.600 19.184.000
59.116.600 19.184.000
40.268.000 12.846.000
17.731.600
5.906.000
547.000
262.000
570.000
170.000
0
0

2.270.398
372.508
1.402.890
495.000
300.000
300.000
0
4.486.182
1.049.017
17.120.438
17.224.482
12.451.620
4.497.729
142.412
132.721
-104.044

6802.8501

0

0

-104.044

680205
68020502
680206
7402
7402.01
7402.20
740203
740205
74020502
8402
8402.01
8402.20
8402.79
8402.81
840203
84020301
840250
8702
8702.01
8702.20
8702.51

35.146.970
35.146.970
23.969.630
2.615.330
2.615.330
2.615.330
58.700
2.556.630
2.556.630
22.904.760
18.304.760
18.304.760
4.600.000
4.600.000
22.828.360
22.828.360
76.400
265.000
265.000
145.000
120.000

11.737.000
11.737.000
7.447.000
571.340
571.340
571.340
7.500
563.840
563.840
4.819.250
3.619.250
3.619.250
1.200.000
1.200.000
4.814.250
4.814.250
5.000
142.570
142.570
22.570
120.000

10.035.431
10.035.431
7.085.007
450.172
450.172
450.172
3.885
446.287
446.287
4.232.032
3.110.036
3.110.036
1.121.996
1.121.996
4.231.532
4.231.532
500
120.000
120.000
0
120.000

870204
870250
9602
000102
0002
0012
0014
3702
370204
4002

145.000
120.000
-5.410.430
25.854.350
2.511.000
2.511.000
2.511.000
2.511.000
2.511.000
0

22.570
120.000
-549.950
1.452.640
637.000
637.000
637.000
637.000
637.000
0

0
120.000
8.391.033
6.867.609
631.000
631.000
631.000
631.000
631.000
5.555.000

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru
finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare
IV. SUBVENȚII
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
Subvenții de la bugetul de stat
Alte sume primite de la UE
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților
efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
CHELTUIELI CURENTE
TITLU X PROIECTE CU FINANȚARE FEN
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Autorități executive și legislative
Autorități executive
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI ÎINTRE UNITĂȚI ALE
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor
Alte servicii publice generale
APARARE
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Apărare națională
ÎNVĂȚĂMÂNT
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Învățământ nedefinibil prin nivel
Învățământ special
SĂNĂTATE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi
Spitale generale
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Servicii culturale
Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale
Muzee
Instituții publice de spectacole și concerte
Servicii recreative și sportive
Sport
Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei
ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
CHELTUIELI CURENTE
TITLU X PROIECTE CU FINANȚARE FEN
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Asistență socială în caz de boli și invalidități
Asistență socială în caz de invaliditate
Asistență socială pentru familie și copii

400214

0

0

5.555.000

0017
0018

3.119.250
3.119.250

109.940
109.940

91.123
91.123

42.02
46.02
48.02

3.119.250
0
20.224.100

109.940
0
705.700

91.123
46.679
543.807

5002
5102
5102.01
5102.58
5102.70
5102.71
510201
51020103
5402
5402.01
5402.51
5402.70
5402.71
540210
540250
6002
6002.70
6002.71
600202
6502
6502.70
6502.71
650207
65020704
6602
6602.01
6602.51

142.939.840
17.250.140
17.000
17.000
17.233.140
17.233.140
17.250.140
17.250.140
162.000
14.000
14.000
148.000
148.000
14.000
148.000
65.000
65.000
65.000
65.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
20.679.010
20.679.010
20.418.010

40.263.780
4.209.620
17.000
17.000
4.192.620
4.192.620
4.209.620
4.209.620
33.000
0
0
33.000
33.000
0
33.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.789.010
8.789.010
8.528.010

5.883.752
816.256
0
0
816.256
816.256
816.256
816.256
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.050.396
1.050.396
1.048.394

6602.58

261.000

261.000

2.002

660206
66020601
6702
6702.01
6702.51

20.679.010
20.679.010
11.980.300
1.039.300
1.039.300

8.789.010
8.789.010
4.371.300
1.036.300
1.036.300

1.050.396
1.050.396
35.900
35.900
35.900

6702.70
6702.71
670203
67020302
67020303
67020304
670205
67020501
670250
6802
6802.01
6802.58

10.941.000
10.941.000
1.117.300
144.000
766.400
206.900
8.927.000
8.927.000
1.936.000
5.932.460
1.673.000
1.673.000

3.335.000
3.335.000
1.048.300
75.000
766.400
206.900
3.000.000
3.000.000
323.000
423.720
359.000
359.000

0
0
35.900
0
0
35.900
0
0
0
274.384
274.384
274.384

6802.70
6802.71
680205
68020502
680206

4.259.460
4.259.460
4.603.740
4.603.740
1.328.720

64.720
64.720
204.000
204.000
219.720

0
0
119.169
119.169
155.215

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice
Alimentare cu apă
Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și
dezvoltarii comunale
PROTECTIA MEDIULUI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Reducerea și controlul poluării
Salubritate și gestiunea deșeurilor
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor
TRANSPORTURI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE
Transport rutier
Drumuri și poduri
ALTE ACTIUNI ECONOMICE
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Turism
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

7002
7002.01
7002.55
7002.70
7002.71
700205
70020501
700250

6.648.000
1.438.000
1.438.000
5.210.000
5.210.000
1.438.000
1.438.000
5.210.000

3.438.000
1.438.000
1.438.000
2.000.000
2.000.000
1.438.000
1.438.000
2.000.000

555.214
0
0
555.214
555.214
555.214
555.214
0

7402
7402.01
7402.58

185.000
70.000
70.000

70.000
70.000
70.000

0
0
0

7402.70
7402.71
740203
740205
74020502
8402
8002.01
8402.58

115.000
115.000
0
185.000
185.000
80.002.930
60.407.610
60.407.610

0
0
0
70.000
70.000
18.929.130
16.933.380
16.933.380

0
0
0
0
0
3.151.602
2.398.745
2.398.745

8402.70
17.095.320
1.364.750
8402.71
17.095.320
1.364.750
8402.81
2.500.000
631.000
840203
80.002.930 18.929.130
84020301
80.002.930 18.929.130
8702
5.000
0
8702.70
5.000
0
8702.71
5.000
0
870204
5.000
0
9602 -117.085.490 -38.811.140

130.369
130.369
622.488
3.151.602
3.151.602
0
0
0
0
983.857

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

JUDEȚUL ALBA

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a Consiliului
Judeţean Alba nr. 91/21 aprilie 2020

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE
NERAMBURSABILE PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2020
lei
DENUMIRE

Cod
indicator

TOTAL
VENITURI
ALE
000108
SECȚIUNII DE DEZVOLTARE
IV. SUBVENȚII
Subvenții de la alte nivele ale
0018
administrției publice
4208
Subvenții de la bugetul de stat
Cofinanțare publică acordată în
420860
cadrul mecanismului SEE
Cofinanțare publică acordată în
cadrul Mecanismelor financiare
420875
Spatiul Economic European ;i
Sume primite de la UE/alți donatori
în contul plăților efectuate și
prefinanțări aferente cadrului
4808
financiar 2014-2021
Alte facilitati şi instrumente
480816
postaderare
Mecanismele financiare Spațiul
Economic European și Norvegian
480831
2014-2021
5008
TOTAL CHELTUIELI
08.01
Cheltuieli curente
Titlul X Proiecte cu finanțare din
08.58
FEN aferente cadrului financiar 2014Alte facilitati si instrumente
08.5816
Mecanismele financiare Spatiul
Economic European şi Norvegian
08.5831
2014 2021
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL
6308
CULTURALE
6508
ÎNVĂŢĂMÂNT
6508.01
CHELTUIELI CURENTE
Titlul X Proiecte cu finanțare din
FEN aferente cadrului financiar 2014- 6508.58
Învățământ nedefinibil prin nivel
650807
Învatamânt special
65080704
CULTURA, RECREERE SI
RELIGIE
6708
Cheltuieli curente
6708,01
6708,58
Titlul X Proiecte cu finanțare din
Servicii culturale
670803
Muzee
67080303

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Prevederi
anuale

Prevederi
trimestriale
cumulate

Executie la
31.03.2020

242.730
19.480

153.220
6.000

39.314
5.897

19.480
19.480

6.000
6.000

5.897
5.897

4.400

1.500

1.397

15.080

4.500

4.500

223.250

147.220

33.417

113.320

113.320

0

109.930
242.730
242.730

33.900
153.220
153.220

33.417
475
475

242.730
113.320

153.220
113.320

475
0

129.410

39.900

475

28.900
28.900
28.900

9.900
9.900
9.900

475
475
475

28.900

9.900

475

28.900
28.900

9.900
9.900

475
475

213.830
213.830
213.830
213.830
213.830

143.320
143.320
143.320
143.320
143.320

0
0
0
0
0

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

JUDEȚUL ALBA

Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a Consiliului
Judeţean Alba nr. 91/21 aprilie 2020

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR
FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PENTRU TRIMESTRUL I AL
ANULUI 2020
lei
DENUMIRE
VENITURILE SECȚIUNII DE
FUNCȚIONARE
I. VENITURI CURENTE
C.VENITURI NEFISCALE
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
Venituri din proprietate
Venituri din concesiuni și închirieri
C2. VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII

Cod
indicato Prevederi anuale
r
000110
232.993.740

Prevederi
trimestriale
cumulate
74.119.440

Executie la
31.03.2020
57.183.618

0010
0012
0013
3010
301005
0014

140.807.830
140.807.830
220.000
220.000
220.000
140.587.830

50.946.810
50.946.810
60.000
60.000
60.000
50.886.810

35.822.036
35.822.036
37.265
37.265
37.265
35.784.771

Venituri din prestări de servicii și alte activități

3310

140.658.830

50.901.810

35.783.771

Venituri din cercetare
Venituri din contractele încheiate cu casele de
asigurări sociale de sănătate
Venituri din contract. încheiate cu direcțiile de
sănătate publică alocate de la bugetul de stat
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile
de sănătate publică alocate din venituri proprii
ale Ministerului Sănătății
Venituri din contractele încheiate cu institutele
de medicină din sume alocate de la bugetul de
stat
Alte venituri din prestări de servicii și alte
activități
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

331020
331021

360.400
99.606.740

120.130
40.658.390

25.720
27.616.459

331030

33.685.990

7.819.990

6.547.829

331031

140.000

29.000

0

331032

2.975.000

739.070

700.000

331050

3.890.700

1.535.230

893.763

3710

-71.000

-15.000

1.000

Donații și sponsorizări
Vărsăminte din secțiunea de funcționare ptr
finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului
local

371001
371003

1.000
-72.000

1.000
-16.000

1.000
0

OPERAȚIUNI FINANCIARE
Operațiuni financiare
Sume utilizate din excedentul anului precedent
pentru efectuarea de cheltuieli

0016
4010
401015

361.120
361.120
361.120

326.530
326.530
326.530

190.747
190.747
190.747

17
18

91.824.790
91.824.790

22.846.100
22.846.100

21.170.835
21.170.835

4310
431009
431010

91.824.790
16.615.790
2.765.000

22.846.100
4.343.600
391.500

21.170.835
3.485.890
221.761

IV. SUBVENȚII
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE
ADMNISTRAȚIEI PUBLICE
Subvenții de la alte administrații
Subvenții pentru instituții publice
Subvenții din bug local pentru finanțarea
cheltuielilor curente din domeniul sănătății

Subvenții din bugetul Fondului național unic
de asigurări sociale de sănătate pentru
acoperiarea creșterilor salariale

431033

72.444.000

18.111.000

17.463.184

4910

232.993.740

74.119.440

56.031.593

5410

2.150.480

661.520

537.691

541001
5410.10
5410.20
541085

2.150.480
1.870.220
280.260
0

661.520
564.520
97.000
0

553.163
514.181
38.982
-15.472

541010

2.150.480

661.520

537.691

6610
6610.01
6610.10
6610.20
6610.59
6610.85

214.007.610
214.007.610
158.128.320
55.412.290
467.000
0

68.812.830
68.812.830
37.806.060
30.883.770
123.000
0

52.213.731
52.377.069
35.222.212
17.034.745
120.112
-163.338

661006
6,6E+07
6710
6710.01
6710.10
6710.20
67.10.59
6710.84

214.007.610
214.007.610
15.826.690
15.826.690
11.016.990
4.708.700
101.000
0

68.812.830
68.812.830
4.038.430
4.038.430
2.756.040
1.263.890
18.500
0

52.213.731
52.213.731
2.924.533
2.928.235
2.428.548
484.915
14.772
-3.702

6,7E+07

0

0

-3.702

671003
6,7E+07
6,7E+07
671050

10.616.690
7.811.540
2.805.150
5.210.000

2.723.430
2.142.110
581.320
1.315.000

1.974.930
1.518.747
456.183
949.603

ALTE ACŢIUNI ECONOMICE
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri și servicii
Alte acțiuni economice
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT
VENITURILE SECȚIUNII DE
DEZVOLTARE
Venituri nefiscale
Vânzari de bunuri și servicii
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

8710
8710.01
8710.10
8710.20
871050
9610
000110

1.008.960
1.008.960
505.540
503.420
1.008.960
0
38.711.040

606.660
606.660
138.240
468.420
606.660
0
26.748.040

355.638
355.638
117.790
237.848
355.638
1.152.025
1.144.841

0012
0014
3710

72.000
72.000
72.000

16.000
16.000
16.000

0
0
0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare
OPERAȚIUNI FINANCIARE
Încasări din rambursarea împrumuturilor
acordate
Sume utilizate din excedentul anului precedent
pentru efectuarea de cheltuieli

371004
0016
4010

72.000
142.850
142.850

16.000
142.850
142.850

0
21.876
21.876

401015

142.850

142.850

21.876

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE
FUNCȚIONARE
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri și servicii
Titlul XIX Plati efectuate în anii anteriori și
încasați în anul curent
Servicii publice comunitare de evidență a
persoanelor
SANATATE
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri și servicii
Titlul X Alte cheltuieli
Titlul XIX Plăți efectuate în anii anteriori și
încasați în anul curent
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi
Spitale generale
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri și servicii
Titlu X Alte cheltuieli
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI
ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate
în anul curent
Servicii culturale
Muzee
Instituții publice de spectacole și concerte
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și
religiei

Subvenții :
Subvenții de la bugetul de stat
Subventii de la bugetul de stat
Subvenții de la alte administrații
Subvenții de la bugetele locale pentru
finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul
sănătății
Subvenții pentru instituții publice destinate
secțiunii de dezvoltare
Alte sume primite de la UE
Alte sume primite din fonduri de la UE pentru
programele operaționale finanțate din cadrul
financiar 2014-2020
Sume primite de la UE/alți donatori în contul
plăților efectuate și prefinanțări aferente
cadrului financiar 2014-2020
Fondul European de Dezvoltare Regională

0017
4210
421070
4310
431014

24.575.730
3.104.420
3.104.420
21.471.310
20.418.010

12.668.730
3.104.420
3.104.420
9.564.310
8.528.010

1.095.343
11.049
11.049
1.084.294
1.048.394

431019

1.053.300

1.036.300

35.900

4610
461004

98.790
98.790

98.790
98.790

27.622
27.622

4810

13.821.670

13.821.670

0

481001

13.821.670

13.821.670

0

48100101
Sume primite în contul plăților efectuate în
anul curent
Sume primite în contul plăților efectuate în anii 48100102
anteriori
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE
4910
DEZVOLTARE
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
5410
5410.70
CHELTUIELI DE CAPITAL
5410.71
Titlul XII Active nefinanciare

13.616.690

13.616.690

0

204.980

204.980

0

38.711.040

26.748.040

1.082.740

14.000
14.000
14.000

0
0
0

0
0
0

Servicii publice comunitare de evidență a
persoanelor

541010

14.000

0

0

SĂNĂTATE

6610
6610.58

37.585.740
20.262.560

25.695.740
20.262.560

1.065.009
0

6610.70

17.323.180

5.433.180

1.065.009

Titlul XII Active nefinanciare
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi

6610.71
661006

17.323.180
37.585.740

5.433.180
25.695.740

1.065.009
1.065.009

Spitale generale
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6,6E+07

37.585.740

25.695.740

1.065.009

CHELTUIELI DE CAPITAL

6710
6710.70

1.111.300
1.111.300

1.052.300
1.052.300

17.731
17.731

Titlul XII Active nefinanciare
Servicii culturale
Muzee
Instituții publice de spectacole și concerte

6710.71
671003
6,7E+07
6,7E+07

1.111.300
1.045.300
838.400
206.900

1.052.300
989.300
782.400
206.900

17.731
17.731
0
17.731

671050

66.000

63.000

0

9610

0

0

62.101

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE
FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR
2014-2020
CHELTUIELI DE CAPITAL

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. 9441/21 aprilie 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
pentru trimestrul I al anului 2020
Expunere de motive
În conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au
obligaţia ca în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul expirat și cel mai târziu în luna
decembrie pentru trimestrul IV, de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către
autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a
redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel încât la sfârşitul
anului:
 să nu înregistreze plăţi restante;
 diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru
finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor
restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.
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. 45 din 17 februarie 2020 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 2020, care ulterior a fost modificată și completată prin rectificări
bugetare.
Execuţia bugetară pentru trimestrul I al anului 2020, propusă spre aprobare, prezintă
informaţii referitoare la încasările realizate şi plăţile efectuate, 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. 49 alin. 12 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. 91 din 21aprilie2020.
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
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 9442/21 aprilie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

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
pentru trimestrul I al anului 2020
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 23 aprilie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
care va avea loc în data de 30 aprilie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 91/21 aprilie 2020 şi are ataşat următorul
document: 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
pentru trimestrul I al anului 2020.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. 9518/23 aprilie 2020
Raport de specialitate
la proiectul 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 pentru
trimestrul I al anului 2020
În conformitate cu prevederile art. 49 alin.(12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au
obligaţia ca în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul expirat și cel mai târziu în luna
decembrie pentru trimestrul IV, de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către
autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a
redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel încât la sfârşitul
anului:
 să nu înregistreze plăţi restante;
 diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru
finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor
restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.
În acest sens contul de execuţie al bugetului general al Judeţului Alba, întocmit pentru
trimestrul I al anului 2020, este prezentat mai jos pe cele trei tipuri de bugete care îl compun:
 bugetul local al Judeţului Alba;
 bugetul fondurilor externe nerambursabile;
 bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii.
În cazul în care veniturile secțiunii de dezvoltare sunt mai mici decât cheltuielile aceleași
secțiuni, veniturile de dezvoltare se asigură din vărsăminte din veniturile secțiunii de funcționare
precum si din utilizarea excedentului anilor precedenți. În cazul în care secțiunea de funcționare
înregistrează deficit în cursul anului, se rectifică bugetul local prin diminuarea sumelor
reprezentând vărsăminte din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare.
I. Contul de execuţie al bugetului local la 31.03.2020:
1.La venituri:
a) secţiunea de funcţionare:
Prevederi bugetare anuale
Prevederi bugetare trimestriale cumulate
Încasări realizate

165.594.000 lei
47.578.840 lei
47.395.259 lei

b) secţiunea de dezvoltare:
Prevederi bugetare anuale
Prevederi bugetare trimestriale cumulate
Încasări realizate

25.854.350 lei
1.452.640 lei
6.867.609 lei

2. La cheltuieli:
a) secţiunea de funcţionare:
Credite bugetare anuale
Credite bugetare trimestriale cumulate
Plăţi efectuate

171.004.430 lei
48.128.790 lei
39.004.226 lei

b) secţiunea de dezvoltare:
Credite bugetare anuale
Credite bugetare trimestriale cumulate
Plăţi efectuate

142.939.840 lei
40.263.780 lei
5.883.752 lei

3. Excedent / deficit:
Secţiunea de funcţionare - excedent: 8.391.033 lei
Secţiunea de dezvoltare - excedent: 983.857 lei
II. Contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile la 31.03.2020:
1. La venituri:
a) secţiunea de dezvoltare:
Prevederi bugetare anuale
Prevederi bugetare trimestriale cumulate
Încasări realizate

242.730 lei
153.220 lei
39.314 lei

2. La cheltuieli:
a) secţiunea de dezvoltare:
Credite bugetare anuale
Credite bugetare trimestriale cumulate
Plăti efectuate

242.730 lei
153.220 lei
475 lei

III. Contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii la 31.03.2020:
1. La venituri:
a) secţiunea de funcţionare:
Prevederi bugetare anuale
Prevederi bugetare trimestriale cumulate
Încasări realizate

232.993.740 lei
74.119.440 lei
57.183.618 lei

b) secţiunea de dezvoltare:
Prevederi bugetare anuale
Prevederi bugetare trimestriale cumulate
Încasări realizate

38.711.040 lei
26.748.040 lei
1.144.841 lei

2. La cheltuieli:
a) secţiunea de funcţionare:
Credite bugetare anuale
Credite bugetare trimestriale cumulate
Plăti efectuate

232.993.740 lei
74.119.440 lei
56.031.593 lei

b) secţiunea de dezvoltare:
Credite bugetare anuale
Credite bugetare trimestriale cumulate
Plăti efectuate

38.711.040 lei
26.748.040 lei
1.082.740 lei

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. ....din data de ..... aprilie 2020.

Director executiv,
Marian Aitai

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea instituirii unei restricții temporară parțială de circulație,
cu excepția riveranilor, pe un sector al drumului județean: DJ 705B:
DN 7 (Tărtăria) - Sibișeni (DJ107A) - Vințu de Jos(DN7) - Vurpăr (DJ107A)
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna aprilie 2020;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea instituirii unei
restricții temporară parțială de circulație cu excepția riveranilor, pe un sector al drumului
județean: DJ 705B: DN 7 (Tărtăria)-Sibișeni (DJ107A)-Vințu de Jos(DN7)-Vurpăr (DJ107A);
- adresa nr. 820/B/13/2020 a Primăriei comunei Vințu de Jos, înregistrată la registratura
Consiliului Județean Alba cu nr. 2520 din 3 februarie 2020
- petiția locuitorilor străzii Telman (DJ705B) din localitatea Sibișeni, comuna Vințu de
Jos, județul Alba, înregistrată la registratura Primăriei comunei Vințu de Jos cu nr. 1/71/31
ianuarie 2020 şi solicitarea domnului Crăciun Iuliu (transmisă prin e-mail), înregistrată la
registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 8861 din 9 aprilie 2020;
- solicitarea nr. 4572/DGP/IX/H.2/24 februarie 2020 a Consiliului Județean Alba adresată
Inspectoratului de Poliție al Județului Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba;
- procesul verbal nr. 19770/8 aprilie 2020 al Inspectoratului de Poliție Județean Alba,
înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 8781 din 8 aprilie 2020;
- avizul nr. 18289/66 din 9 aprilie 2020 al Inspectoratului de Poliție Județean Alba Serviciul Poliției Rutiere Alba, înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 8931
din 10 aprilie 2020;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. b, art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și
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;
- STAS SR 1848 Semnalizare rutieră - Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră;
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 instituirea unei restricții temporară parțială de circulație pentru
vehiculele cu masa totală mai mare de 7,5 tone, cu excepția riveranilor, în perioada 1 mai
2020 - 30 aprilie 2022, pe un sector al drumului județean DJ 705B: DN 7 (Tărtăria) - Sibișeni
(DJ107A) - Vințu de Jos(DN7) - Vurpăr (DJ107A), de la km 6+548 (intersecție cu DJ704A) și
până la km 10+548 (intersecție cu DJ107 C intravilan Vințu de Jos), prevăzută în anexa - parte
integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Pot circula fără restricție pe sectorul drumului județean DJ 705B:DN 7 (Tărtăria)
- Sibișeni (DJ107A) - Vințu de Jos(DN7) - Vurpăr (DJ107A) de la km 6+548 (intersecție cu
DJ704A) și până la km 10+548 (intersecție cu DJ107 C intravilan Vințu de Jos) următoarele
categorii de vehicule:
a.) cele destinate intervențiilor la avariile drumurilor, rețelelor tehnico-edilitare care
aparțin administratorilor acestor rețele;

b.) cele destinate tractării autovehiculelor avariate, înzăpezite, abandonate sau staționate
neregulamentar;
c.) cele destinate pregătirii și examinării candidaților care solicită obținerea permisului de
conducere;
d.) cele aparținând Companiei Naționale Poșta Română S.A., precum și ale agenților
economici care fac servicii de expediții și curierat;
e.) cele aparținând societăților de salubrizare;
f.) cele aparținând instituțiilor publice (cele aparținând serviciilor de ambulanță,
protecției civile, poliției, jandarmeriei, poliției de frontieră, Ministerului Apărării Naționale,
Ministerului Justiției-Direcția Generală a Penitenciarelor, Ministerului Public și unităților
speciale ale S.R.I. și S.P.P., aflate în misiune, etc);
g.) cele care transportă pâine și produse de panificație, precum și cele specializate
(cisterne) care transportă lapte destinat prelucrării către punctele de procesare;
h.) cele care efectuează intervenții Transgaz și Distrigaz, cele care efectuează intervenții
de dezăpezire asupra drumului;
i.) cele care efectueză transport rutier de mărfuri periculoase, în condițiile legii;
j.) vehicule cu punct de încărcare/descărcare la persoanele fizice și/sau juridice de pe
razele administrativ teritoriale cu acces la drumul județean supus restricției, dar justificate numai
pe baza avizelor de însoțire a mărfii din care reiese în clar că punctul de încărcare/descărcare este
situat pe sectorul restricționat;
k.) vehicule fără încărcătură dar care depășesc 7,5 To masa proprie și/sau gabarit din
construcție sunt considerate riverane numai acele vehicule pe baza documentelor conforme cu
legislația în vigoare, din care să reiese că vehiculele aparțin persoanelor fizice și/sau juridice ce
își desfășoară activitățile pe raza administrativ teritorială cu acces la drumul județean supus
restricției și unde în document este indicat în clar sediul social în cazul persoanelor juridice și
domiciliul în cazul persoanelor fizice corespunzatoare identității fiecărui vehicul în parte;
l.) vehicule care prestează lucrări de întreținere și/sau investiții pentru Consiliul Județean
Alba la rețeaua de drumuri județene administrată de acesta, dar justificate pe bază de documente
care adeveresc că fac obiectul punctului de lucru respectiv.
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică
în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Județului Alba, Ministerului Transporturilor, Inspectoratului de Poliție
Județean Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului local al comunei Vinţu de
Jos, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 92
Alba Iulia, 22 aprilie 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

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 92 din 22 aprilie 2020

Restricție temporară parțială de circulație pentru vehiculele cu masa totală
mai mare de 7,5 tone, cu excepția riveranilor, impusă pe un sector al drumului județean
DJ 705B: DN 7 (Tărtăria) - Sibișeni (DJ107A) - Vințu de Jos(DN7) - Vurpăr (DJ107A)

Sectorul de drum județean asupra căruia se instituie restricție temporară, parțială
de circulație, cu excepția riveranilor: DJ 705B:DN 7 (Tărtăria) - Sibișeni (DJ107A) - Vințu
de Jos(DN7) - Vurpăr (DJ107A);
- de la km 6+548 (intersecție cu DJ704A) și până la km 10+548 (intersecție cu DJ107 C
intravilan Vințu de Jos);
Se instituie restricție temporară de circulație pentru vehiculele cu masa totală mai mare
de 7,5 to în perioada 1 mai 2020 - 30 aprilie 2022, cu excepția riveranilor.
La capetele zonelor sectorului de drum restricționat se vor instala:
 indicator rutier de formă rotundă indicativ C18 cu semnificația Accesul interzis
vehiculelor avand masa mai mare de 7,5 to
 însoțit de indicatorul rutier adițional de formă patrată indicativ P18 de specificație CU
EXCEPȚIA RIVERANILOR.
Informarea utilizatorilor privind restricția temporară, parțială de circulație de pe drumul
județean DJ 705B: de la km 6+548 și până la km 10+548 între intersecție cu DJ704A şi
intersecție cu DJ107 C, intravilan Vințu de Jos, va fi adusă la cunoștință publică:
 prin publicarea pe site-ul www.cjalba.ro al Consiliului Județean Alba,
 comunicare către Ministerului Transporturilor
 comunicare către Inspectoratul de Poliție Județean Alba - Serviciul Poliției Rutiere.
Alternativele de ocolire propuse pentru vehiculele de tranzit care sunt obligate să respecte
restricția aprobată, sunt
 traseul drumului național DN7(Sebeș) - DN67C (Sebeș);
 traseul autostrăzii A1 cu nodurile rutiere Sebeș Vest - Sebeș Nord - Sebeș Sud.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR
GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 9473/22 aprilie 2020

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea instituirii unei restricții temporară parțială de
circulație, cu excepția riveranilor, pe un sector al drumului județean: DJ 705B:
DN 7 (Tărtăria) - Sibișeni (DJ107A) - Vințu de Jos(DN7) - Vurpăr (DJ107A)

I. Expunere de motive
Adminstrarea drumurilor publice are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea,
reabilitarea, repararea, întreținerea și exploatarea drumurilor.
Conform O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, drumurile publice sunt drumuri de utilitate publică și/sau de interes
public destinate circulației rutiere și pietonale, în scopul satisfacerii cerințelor generale de
transport, ale economiei, ale populației și de apărare a țării. Drumurile publice sunt proprietate
publică și sunt întreținute din fonduri publice, precum și din alte surse legal constituite.
Drumurile trebuie să fie semnalizate şi menţinute în stare tehnică corespunzătoare
desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă de către administratorul drumului, raportat la
prevederile art. 40 alin. 1 - din O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu
modificările și completările ulterioare.
Potrivit prevederilor art. 44 alin. 2 din O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată cu modificările și completările ulterioare, pentru protecţia unor sectoare de drumuri,
administratorul acestora poate institui restricţii de circulaţie, semnalizate corespunzător, privind
categoriile de transport, viteză, perioadele şi intervalele orare, masele şi/sau dimensiunile
maxime admise ale vehiculelor ce pot utiliza sectorul respectiv, în conformitate cu prevederile
stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor sau al ministrului dezvoltării regionale şi
administraţiei publice, după caz, şi al ministrului afacerilor interne, cu informarea prealabilă,
inclusiv asupra variantelor de rute alternative, a Ministerului Transporturilor, a poliţiei rutiere şi
a utilizatorilor.
Proiectul de act administrativ inițiat vizează instituirea unei restrcții temporare parțiale de
circulație pe un sector al drumului județean DJ 705B:DN 7 (Tărtăria) – Sibișeni (DJ107A) Vințu de Jos(DN7) - Vurpăr (DJ107A)
- de la km 6+548 (intersecție cu DJ704A) și până la km 10+548 (intersecție cu DJ107 C
intravilan Vințu de Jos);
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin adresa Primăriei comunei Vințu de Jos nr. 820/B/13/2020 înregistrată la registratura
Consiliului Județean Alba cu nr. 2520 din 3 februarie 2020, însoțită de petiția nr. 1/71/31
ianuarie 2020 a locuitorilor străzii Telman (DJ705B) din localitatea Sibișeni, comuna Vințu de
Jos, județul Alba, precum şi prin solicitarea transmisă prin e-mail de către domnul Crăciun Iuliu,
înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 8861 din 9 aprilie 2020, ni se
comunică şi suntem sesizaţi că vehiculele de mare tonaj care tranzitează localitatea Sibișeni din
comuna Vințu de Jos afectează structura de rezistență a locuințelor de pe segmentul de drum
județean DJ705B (strada Telman) din interiorul localității.
Numărul vehiculelor care tranzitează acest sector de drum (încărcate sau goale) a crescut
în intensitate în ultima perioadă de timp, deoarece preferă acestă rută pentru a scurta pătrunderea
în autostrada Sibiu-Orăștie printr-un drum de acces (tehnologic) neautorizat circulației publice,
care are rol doar de a deservi Centrul de Informare și Control al autostrăzii (C.I.C. Pianu).
Consiliul Județean Alba, prin intermediul aparatului de specialitate, a solicitat Companiei
Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din Romania S.A. - Direcția Regională de
Drumuri și Poduri Timișoara - Serviciul Urmărire Lucrări Autostrăzi remedierea situției privind
accesul de intrare-ieșire în zona autostrăzii.

Răspunsul din partea companiei la momentul respectiv a fost că va închide accesele
respective, întrucât acestea nu sunt destinate circulației publice, măsură care nu a fost întreprinsă
până în momentul de față de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale.
În scopul combaterii unui tranzit de vehicule de tonaj (goale sau încarcate), care
tranzitează localitatea Sibișeni, strada Telman (DJ705B) peste media zilnică și care afectează
structura de rezistență a locuințelor din zonă, considerăm necesară instituirea unei restricții
temporară parțială de circulație prin limitarea masei totale la 7,5 To cu excepția riveranilor pe
acest segment de drum.
Pentru buna desfășurare a activităților economice și serviciilor în această zonă și pentru a
nu fi îngrădită circulația vehiculelor care au încărcare și descărcare la persoanele fizice și
juridice ce își desfășoară activitățile pe raza administrativ teritorială a comunei Vinţu de Jos, cu
acces la drumul județean DJ705B supus restricției, pe acest sector de drum județean accesul nu
va fi restricționat riveranilor.
Vehiculele cu încărcătură de tonaj ale riveranilor vor face obiectul verificărilor prin
cântărire de către administratorul drumului județean, prin deplasarea acestora la cel mai apropiat
loc care permite din punct de vedere tehnic și legal acest lucru, în ceea ce privește verificarea
respectării limitelor prevăzute în anexa nr. 2 și anexa nr. 3 din O.G. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare.
III. Reglementări anterioare
Nu există
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. b, art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și
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;
- STAS SR 1848 Semnalizare rutieră - Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
A fost solicitat şi obţinut Avizul Inspectoratului de Poliție Județean Alba - Serviciul
Poliției Rutiere Alba (a se vedea Avizul nr. 18289/66 din 9 aprilie 2020).
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Prin instituirea restricțiilor de circulație la 7,5 To cu excepția riveranilor, asupra
segmentului de drum județean DJ705B (strada Telman) din interiorul localității Sibișeni din
comuna Vințu de Jos, se va proteja infrastructura rutieră actuală pentru o bună circulație în
condiții de siguranță, a persoanelor fizice și juridice din zonă, precum și structura de rezistență a
locuințelor din zona drumului față de frecvența traficului de tonaj aflat în tranzit.
Menținerea infrastructurii rutiere în stare corespunzătoare duce la îmbunătățirea situației
sociale și economice a locuitorilor și agenților economici înregistrați în raza administrativ
teritorială pe care trece segmentul de drum din DJ705B.
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Instituirea restricțiilor de circulație asupra drumului județean DJ705B la 7,5 To cu
excepția riveranilor prin combaterea frecvenței traficului de tonaj aflat în tranzit conduce la:
- diminuarea costurilor asupra întreținerii infrastructurii rutiere;

- asigurarea siguranței circulației rutiere și reducerea cheltuielilor de întreținere a
parcurilor auto;
- protejarea locuințelor expuse pe aliniamentul drumului la trafic, deoarece nu există zonă
de siguranță între acestea și drumul public județean, datorită arhitecturii și traseului preexistent.
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Procesul verbal nr. 19770/8 aprilie 2020 al Inspectoratului de Poliție Județean Alba,
înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 8781 din 8 aprilie 2020, în scopul
inițierii proiectului de hotărâre de restricționare a circulației privind tranzitul de tonaj.
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Perioada de aplicare a restricțiilor de circulație temporare și parțiale va fi de 2 (ani) de
zile începând cu data de 1 mai 2020.
Sectorul de drum județean supus pentru restricție prin limitarea traficului de tonaj la
maxim 7,5 to cu excepția riveranilor, va fi semnalizat conform art. 40 alin. 1 din O.G. nr.
43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și STAS SR 1848 - Semnalizare rutieră, cu
următoarele tipuri de indicatoare rutiere: indicator de formă rotundă indicativ C18 cu
semnificația Accesul interzis vehiculelor având masa mai mare de 7,5 To, însoțit de indicatorul
de formă pătrată indicativ P18 prin specificația CU EXCEPȚIA RIVERANILOR.
Informarea utilizatorilor privind restricțiile temporare, parțiale de circulație de pe sectorul
drumului județean, vor fi aduse la cunoștință prin publicarea pe site-ul www.cjalba.ro al
Consiliului Județean Alba, și se vor comunica Inspectoratului de Poliție Județean Alba Serviciul Poliției Rutiere Alba, Ministerului Transporturilor.
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,în conformitate cu prevederile art. 240 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, care dispun că aprecierea necesității și oportunitatea adoptării actelor
administrative aparțin exclusiv autorităților deliberative, propunem iniţierea proiectului de
hotărâre înregistrat cu nr. 92 din 22 aprilie 2020.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL
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Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea instituirii unei restricții temporară parțială de circulație,
cu excepția riveranilor, pe un sector al drumului județean: DJ 705B:
DN 7 (Tărtăria) - Sibișeni (DJ107A) - Vințu de Jos(DN7) - Vurpăr (DJ107A)
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al Judeţului Alba
până în data de 22 aprilie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei ordinare
estimată a avea loc în data de 30 aprilie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 92/22 aprilie 2020 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea instituirii unei
restricții temporară parțială de circulație, cu excepția riveranilor, pe un sector al drumului
județean: DJ 705B: DN 7 (Tărtăria) - Sibișeni (DJ107A) - Vințu de Jos(DN7) - Vurpăr
(DJ107A);
- adresa nr. 820/B/13/2020 a Primăriei comunei Vințu de Jos, înregistrată la registratura
Consiliului Județean Alba cu nr. 2520 din 3 februarie 2020
- petiția locuitorilor străzii Telman (DJ705B) din localitatea Sibișeni, comuna Vințu de
Jos, județul Alba, înregistrată la registratura Primăriei comunei Vințu de Jos cu nr. 1/71/31
ianuarie 2020 şi solicitarea domnului Crăciun Iuliu (transmisă prin e-mail), înregistrată la
registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 8861 din 9 aprilie 2020;
- solicitarea nr. 4572/DGP/IX/H.2/24 februarie 2020 a Consiliului Județean Alba adresată
Inspectoratului de Poliție al Județului Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba;
- procesul verbal nr. 19770/8 aprilie 2020 al Inspectoratului de Poliție Județean Alba,
înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 8781 din 8 aprilie 2020;
- avizul nr. 18289/66 din 9 aprilie 2020 al Inspectoratului de Poliție Județean Alba Serviciul Poliției Rutiere Alba, înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 8931
din 10 aprilie 2020;
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
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DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 9476/22 aprilie 2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea instituirii unei restricții temporară parțială de
circulație, cu excepția riveranilor, pe un sector al drumului județean: DJ 705B:
DN 7 (Tărtăria) - Sibișeni (DJ107A) - Vințu de Jos(DN7) - Vurpăr (DJ107A)

Adminstrarea drumurilor publice are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea,
reabilitarea, repararea, întreținerea și exploatarea drumurilor.
Drumurile publice sunt proprietate publică și sunt întreținute din fonduri publice, precum
și din alte surse legal constituite. Drumurile trebuie să fie semnalizate şi menţinute în stare
tehnică corespunzătoare desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă de către administratorul
drumului.
Conform art. 44 alin. 2 din O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu
modificările și completările ulterioare pentru protecţia unor sectoare de drumuri, administratorul
acestora poate institui restricţii de circulaţie, semnalizate corespunzător, privind categoriile de
transport, viteză, perioadele şi intervalele orare, masele şi/sau dimensiunile maxime admise ale
vehiculelor ce pot utiliza sectorul respectiv, în conformitate cu prevederile stabilite prin ordin
comun al ministrului transporturilor sau al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei
publice, după caz, şi al ministrului afacerilor interne, cu informarea prealabilă, inclusiv asupra
variantelor de rute alternative, a Ministerului Transporturilor, a poliţiei rutiere şi a utilizatorilor.
Prin adresa înaintată de Primăria Vințu de Jos nr. 820/B/13/2020 și înregistrată la
Consiliul Județean Alba sub nr. 2520 din 03.02.2020, însoțită de petiția nr. 1/71/31.01.2020 de la
locuitorii străzii Telman (DJ705B) din localitatea Sibișeni, comuna Vințu de Jos, județul Alba,
prin adresa transmisă prin email din partea d-nului Crăciun Iuliu, înregistrată la Consiliul
Județean Alba sub nr. 8861 din 09.04.2020, prin care toți acești factori menționați ne
comunică/sesizează tranzitarea localității de către vehicule de mare tonaj care afectează structura
de rezistență a locuințelor de pe segmentul de drum județean DJ705B (strada Telman) din
interiorul localității.
Traficul a crescut în intensitate în ultima perioadă pe acest traseu de drum public (încărcate
sau goale), deoarece preferă acestă rută pentru a scurta pătrunderea în autostrada Sibiu-Orăștie
printr-un drum de acces (tehnologic) neautorizat circulației publice, ce are rol doar de a deservi
Centrul de Informare și Control al autostrăzii (C.I.C. Pianu).
Consiliul Județean Alba a solicitat Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri
Naționale din Romania S.A. - Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara - Serviciul
Urmărire Lucrări Autostrăzi remedierea sitauției privind accesul de intrare-ieșire în zona
autostrăzii, răspunsul din partea companiei la momentul respectiv fiind acela că vor închide
accesele respective pentru că acestea nu sunt destinate circulației publice, măsură care nu a fost
întreprinsă până în momentul de față de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri
Naționale.
În scopul combaterii unui tranzit de vehicule de tonaj (goale sau încarcate), care
tranzitează localitatea Sibișeni, strada Telman (DJ705B) peste media zilnică și care afectează
structura de rezistență a locuințelor considerăm necesară instituirea restricțiilor temporare
parțiale de circulație prin limitarea masei totale la 7,5 To cu excepția riveranilor pe acest
segment de drum. Pentru buna desfășurare a activităților economice și serviciilor în această zonă
și pentru a nu se îngrădi circulația vehiculelor ce au încărcare și descărcare la persoanele fizice și

juridice ce își desfășoară activitățile pe raza administrativ teritorială cu acces la drumul județean
DJ705B supus restricției, pe acest sector de drum județean accesul nu va fi restricționat
riveranilor.
Vehiculele cu încărcătură de tonaj ale riveranilor vor face obiectul verificărilor prin
cântărire de către administratorul drumului județean, prin deplasarea acestora la cel mai apropiat
loc care permite din punct de vedere tehnic și legal acest lucru, în ceea ce privește verificarea
respectării limitelor prevăzute în Anexa 2 și Anexa 3 din O.G. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare.
Conform art. 60, alin. (1) din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, controlul vehiculelor rutiere de tonaj cu încărcătură care
circulă pe drumurile județene se realizeză de către personalul împuternicit din partea Consiliului
Județean Alba.
Sectorul de drum județean supus pentru restricție prin limitarea traficului de tonaj la maxim
7,5 to cu excepția riveranilor, va fi semnalizat conform art. 40 alin. (1) din Ordonanța de
Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și STAS SR 1848 - Semnalizare
rutieră, cu următoarele tipuri de indicatoare rutiere: indicator de formă rotundă indicativ C18 cu
semnificația Accesul interzis vehiculelor având masa mai mare de 7,5 To, însoțit de indicatorul
de formă pătrată indicativ P18 prin specificația CU EXCEPȚIA RIVERANILOR.
Informarea utilizatorilor privind restricțiile temporare, parțiale de circulație de pe sectorul
drumului județean, vor fi aduse la cunoștință prin publicarea pe site-ul www.cjalba.ro al
Consiliului Județean Alba, și se vor comunica Inspectoratului de Poliție Județean Alba Serviciul Poliției Rutiere Alba, Ministerului Transporturilor.
Proiectul de act administrativ inițiat vizează instituirea de restrcții temporare parțiale de
circulație pe un sector al drumului județean DJ705B conform Anexă la proiectul de hotărâre.
Alternativele de ocolire pentru vehiculele de tranzit care sunt obligate să respecte
restricțiile propuse, pot fi:
 traseul drumului național DN7(Sebeș) - DN67C (Sebeș);
 traseul autostrăzii A1 cu nodurile rutiere Sebeș Vest - Sebeș Nord - Sebeș Sud;
Pot circula fără restricții pe sectorul drumului județean supus restricției, urmatoarele
categorii de vehicule:
a). cele destinate intervențiilor la avariile drumurilor, rețelelor tehnico-edilitare care aparțin
administratorilor acestor rețele;
b). cele destinate tractării autovehiculelor avariate, înzăpezite, abandonate sau staționate
neregulamentar;
c). cele destinate pregătirii și examinării candidaților care solicită obținerea permisului de
conducere;
d). cele aparținând Companiei Naționale Poșta Română S.A. precum și ale agenților
economici care fac servicii de expediții și curierat;
e). cele aparținând societăților de salubrizare;
f). cele aparținând instituțiilor publice (cele aparținând serviciilor de ambulanță, protecției
civile, poliției, jandarmeriei, poliției de frontieră, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului
Justiției-Direcția Generală a Penitenciarelor, Ministerului Public și unităților speciale ale S.R.I.
și S.P.P., aflate în misiune, etc);
g). cele care transportă pâine și produse de panificație, precum și cele specializate (cisterne)
care transportă lapte destinat prelucrării către punctele de procesare;
h). cele care efectuează intervenții Transgaz și Distrigaz, cele care efectuează intervenții de
dezăpezire asupra drumului;
i). cele care efectueză transport rutier de mărfuri periculoase, în condițiile legii;
j). vehicule cu punct de încărcare/descărcare la persoanele fizice și/sau juridice de pe razele
administrativ teritoriale cu acces la drumul județean supus restricției, dar justificate numai pe
baza avizelor de însoțire a mărfii din care reiese în clar că punctul de încărcare/descărcare este
situat pe sectorul restricționat.

k). vehicule fără încărcătură dar care depășesc 7,5 To masa proprie și/sau gabarit din
construcție sunt considerate riverane numai acele vehicule care aparțin persoanelor fizice și/sau
juridice ce își desfășoară activitățile pe raza administrativ teritorială cu acces la drumul județean
supus restricției, acestea fiind dovedite prin documente conforme cu legislația în vigoare, în
document fiind indicat în clar sediul social în cazul persoanelor juridice și domiciliul în cazul
persoanelor fizice corespunzatoare identității fiecărui vehicul în parte.
l). vehicule care prestează lucrări de întreținere și/sau investiții pentru Consiliul Județean
Alba la rețeaua de drumuri județene administrată de acesta, dar justificate pe bază de documente
care adeveresc că fac obiectul punctului de lucru respectiv.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art.173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. l) din
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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