
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE   

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la stabilirea unor măsuri pentru funcţionarea corespunzătoare   

a Structurii de Securitate din cadrul Consiliului Județean Alba și  

a Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale - Județul Alba  

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa „ordinară” din luna mai  2020; 

Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la stabilirea unor măsuri 

pentru funcţionarea corespunzătoare  a Structurii de Securitate din cadrul Consiliului Județean 

Alba și a Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale - Județul Alba; 

- referatul  nr. 11533 din 20 mai 2020 al Structurii de Securitate din cadrul Consiliului 

Județean Alba însoțit de adresa nr. 225 AB din 23 aprilie 2020 a Structurii Teritoriale pentru 

Probleme Speciale - Județul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 

9618 din 24 aprilie 2020; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. c,  art. 286  alin. 1, art. 287 alin. 2 lit. b, art. 349 și urm. din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 858, art. 860 alin. 1, art. 862 alin. 1, art. 867-869 și art. 874 din Noul Cod Civil 

(Legea nr. 287/2009 republicată, 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; 

- Standardelor naţionale de protecție a informațiilor clasificate în România aprobate 

prin H.G. nr. 585/2002, cu modificările și 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; 

  - H.G. nr. 1380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile 

Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, 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 modificările și completările ulterioare 

adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. (1) Se aprobă restrângerea temporară, pentru perioada existenței unor situații de 

urgență (incendii, cutremure, inundații, atacuri teroriste, etc), a dreptului de administrare instituit 

în favoarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba asupra unor 

bunuri spaţii (cu privire la folosința unor spații - două spații de 20 mp fiecare, etaj I) aparţinând 

imobilului situat administrativ  în  municipiul  Alba  Iulia,  b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, 

judeţul Alba. 

 (2) Spațiile stabilite conform art. 1 vor fi folosite pe perioadă determinată, 

exclusiv în situația de urgență constatată de o autoritate competentă și strict pe perioada situației 

de urgență.    

Art. 2. Se aprobă constituirea dreptului de folosință gratuită temporară asupra bunurilor 

spaţii identificate la art. 1  în favoarea Structurii de Securitate din cadrul Consiliului Județean 



Alba și a Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale - Județul Alba, strict pentru perioada 

existenței situației de urgență. 

Art. 3. (1) Predarea - preluarea spațiilor care fac obiectul prezentei hotărâri, se face pa 

bază de protocol încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

și Structurile de Securitate menționate la art. 2. 

  (2) Protocolul privind predarea - preluarea spațiilor va conţine prevederi şi cu 

privire la modalitatea de plată a cheltuielilor.  

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul  Direcției gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și al directorului 

general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului 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, Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Structurii de Securitate din cadrul 

Consiliului Județean Alba, Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale - Județul Alba, 

Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                                             Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL 

                         Ion DUMITREL                               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 108 

Alba Iulia, 27  mai  2020 

 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

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

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ:  

Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba  

Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii 

Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea 

patrimoniului județului  

Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 12013 din 27  mai 2020 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre  cu privire la unele măsuri pentru funcţionarea  

corespunzătoare  a Structurii de Securitate din cadrul Consiliului Județean Alba și  

a Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale - Județul Alba 
 

I. Expunere de motive 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează restrângerea dreptului de administrare (cu 

privire la folosința unor spații) instituit în favoarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba asupra unor bunuri spaţii (două spații de 20 mp fiecare, etaj I) 

aparţinând imobilului situat administrativ în Municipiul Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 

68, judeţul Alba şi constituirea dreptului de folosință gratuită asupra bunurilor spaţii în favoarea 

Structurii de Securitate din cadrul Consiliului Județean Alba și a Structurii Teritoriale pentru 

Probleme Speciale - Județul Alba, strict pentru perioada existenței unor situații de urgență.  

 

II. Descrierea situaţiei actuale 
Prin referatul  nr. 11533 din 20 mai 2020 al Structurii de Securitate din cadrul Consiliului 

Județean Alba se solicită, în temeiul art. 120 din Standardele naţionale de protecție a 

informațiilor clasificate în România, aprobate prin H.G. nr. 585/2002, cu modificările și 

completările ulterioare, Structurii de Securitate din cadrul Consiliului Județean Alba solicită 

asigurarea unui spațiu, de minim 20 mp, într-un bun imobil aparținând domeniului public al 

Județului Alba, în scopul evacuării documentelor în cazul unor situații de urgență (incendii, 

cutremure, inundații, atacuri teroriste etc). Spațiul respectiv va fi folosit exclusiv în situații de 

urgență constatată de o autoritate competentă și strict pe perioada situației de urgență.    

Prin adresa 225 AB din 23 aprilie 2020, înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba sub nr. 9618 din 24 aprilie 2020, Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale – județul 

Alba solicită, în temeiul art. 13 din H.G. nr. 1380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, 

funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu 

modificările și completările ulterioare, solicită asigurarea unui spațiu, de minim 20 mp, într-un 

bun imobil aparținând domeniului public al Județului Alba, în scopul evacuării documentelor în 

cazul unor situații de urgență (incendii, cutremure, inundații, atacuri teroriste etc). Spațiul 

respectiv va fi folosit exclusiv în situații de urgență constatată de o autoritate competentă și strict 

pe perioada situației de urgență. 

În urma demersurilor întreprinse s-au identificat  spațiile necesare celor două Structuri de 

Securitate la etajul I al bunului imobil situat administrativ în Municipiul Alba Iulia,  B-dul 1 

Decembrie 1918, nr. 68, judeţul Alba. Asupra acestui imobil a fost constituit dreptul de 

administrare  în favoarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, 

conform contractului de administrare nr. 3965-2646/26.03.2013. 

Pentru a putea constitui dreptul de folosință gratuită asupra spațiilor descrise anterior în 

favoarea celor două Structuri de Securitate este necesar restrângerea dreptului de administrare a 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba asupra acestor spații. 

  

III. Reglementări anterioare 

Nu este cazul. 

 

 IV. Baza legală 

- art. 173 alin. 1 lit. c,  art. 286  alin. 1, art. 287 alin. 2 lit. b, art. 349 și urm. din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 858, art. 860 alin. 1, art. 862 alin. 1, art. 867-869 și art. 874 din Noul Cod Civil 

(Legea nr. 287/2009 republicată, 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; 



- Standardele naţionale de protecție a informațiilor clasificate în România aprobate prin 

H.G. nr. 585/2002, cu modificările și 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; 

  - H.G. nr. 1380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile 

Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

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

Europene 

 Nu este cazul 

 

 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Nu este cazul 

 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

Nu este cazul 

 

XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

 

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

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  108 din 27 mai  2020. 

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

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

 PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 12014 din 27  mai  2020 

 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 

 

 

 

  

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

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 

în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

cu privire la unele măsuri pentru funcţionarea corespunzătoare  

 a Structurii de Securitate din cadrul Consiliului Județean Alba și  

a Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale - Județul Alba 

 

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

până în data de 27 mai 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei 

„ordinară” care va avea loc în data de 28 mai  2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 108/27 mai 2020 şi are ataşate următoarele 

documente: 

      -  referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la unele măsuri pentru 

funcţionarea corespunzătoare  a Structurii de Securitate din cadrul Consiliului Județean Alba și a 

Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale - Județul Alba; 

- referatul  nr. 11.533 din 20 mai 2020 al Structurii de Securitate din cadrul Consiliului 

Județean Alba însoțit de adresa nr. 225 AB din 23 aprilie 2020 a Structurii Teritoriale pentru 

Probleme Speciale - Județul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 

9618 din 24 aprilie 2020. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. … din …. mai 2020 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la unele măsuri pentru funcţionarea  

corespunzătoare  a Structurii de Securitate din cadrul Consiliului Județean Alba și  

a Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale – județul Alba 

 

 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează restrângerea dreptului de administrare (cu 

privire la folosința unor spații) instituit în favoarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba asupra unor bunuri spaţii (două spații de 20 mp fiecare, etaj I) 

aparţinând imobilului situat administrativ în Municipiul Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 

68, judeţul Alba şi instituirea dreptului de folosință gratuită asupra bunurilor spaţii în favoarea 

Structurii de Securitate din cadrul Consiliului Județean Alba și a Structurii Teritoriale pentru 

Probleme Speciale – județul Alba, strict pentru perioada existenței unor situații de urgență.  

Prin referatul  nr. 11.533 din 20 mai 2020 a Structurii de Securitate din cadrul consiliului 

Județean Alba solicită, în temeiul art.120 din Hotărârea Guvernului nr. 585/2002  pentru 

aprobarea Standardelor naţionale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu 

modificările și completările ulterioare, Structurii de Securitate din cadrul Consiliului Județean 

Alba solicită asigurarea unui spațiu, de minim 20 mp, într-un bun imobil aparținând domeniului 

public al Județului Alba, în scopul evacuării documentelor în cazul unor situații de urgență 

(incendii, cutremure, inundații, atacuri teroriste etc). Spațiul respectiv va fi folosit exclusiv în 

situații de urgență constatată de o autoritate competentă și strict pe perioada situației de urgență.    

Prin adresa 225 AB din 23 aprilie 2020, înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba, Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale – județul Alba solicită, în temeiul art.13 

din Hotărârea Guvernului nr. 1380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi 

atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu modificările și 

completările ulterioare, solicită asigurarea unui spațiu, de minim 20 mp, într-un bun imobil 

aparținând domeniului public al Județului Alba, în scopul evacuării documentelor în cazul unor 

situații de urgență (incendii, cutremure, inundații, atacuri teroriste etc). Spațiul respectiv va fi 

folosit exclusiv în situații de urgență constatată de o autoritate competentă și strict pe perioada 

situației de urgență. 

În urma demersurilor întreprinse s-au identificat  spațiile necesare celor două Structuri de 

Securitate la etajul I al bunului imobil situat administrativ în Municipiul Alba Iulia,  B-dul 1 

Decembrie 1918, nr. 68, judeţul Alba. Asupra acestui imobil a fost constituit dreptul de 

administrare  în favoarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, 

conform contractului de administrare nr. 3965-2646/26.03.2013. 

Pentru a putea constitui dreptul de folosință gratuită asupra spațiilor descrise anterior în 

favoarea celor două Structuri de Securitate este necesar restrângerea dreptului de administrare a 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba asupra acestor spații. 

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), din Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele 

Consiliului Județean Alba va permite constituirea dreptul de folosință gratuită asupra spațiilor 

descrise anterior în favoarea celor două Structuri de Securitate. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Ioan BODEA 

 

                Şef Serviciu 

                         Paul Silviu Todoran 

 

Redactat: Radu Octavian Neag 



 


