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 imobilele teren şi sursă de apă - proprietate
publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul având, număr cadastral 2748/62/2, situat
administrativ în municipiul Alba Iulia - Pâclişa, tarla Şes, judeţul Alba

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna mai 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 imobilele
teren şi sursă de apă - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul având număr
cadastral 2748/62/2, situat administrativ în municipiul Alba Iulia - Pâclişa, tarla Şes, judeţul
Alba;
- solicitarea beneficiarei Mihoc Elena, prin mandatar ing. Suciu Alin Dumitru, privind
semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, teren arabil extravilan şi sursă de
apă, situat în municipiul Alba Iulia - Pâclişa, tarla Şes, județul Alba care se învecinează la sud cu
terenul arabil şi la vest cu sursa de apă proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 10436/6 mai 2020;
- procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre terenul arabil şi
sursa de apă - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în
municipiul Alba Iulia - Pâclişa, tarla Şes, judeţul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi 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 modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se exprimă acordul cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru
stabilirea limitelor comune dintre imobilele teren arabil şi sursă de apă - proprietate publică a
UAT - Judeţul Alba, cu imobilul în suprafaţă totală de 777 mp., arabil extravilan, înscris în Titlul
de proprietate nr. 11537/3573, cu număr cadastral 2748/62/2, situat administrativ în municipiul
Alba Iulia - Pâclişa, tarla Şes, judeţul Alba, solicitat în vederea întocmirii documentaţiei tehnice

topo - cadastrale de Primă înscriere în cartea funciară 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 Mihoc Elena, prin mandatar
ing. Suciu Alin Dumitru, 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. 102
Alba Iulia, 11 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 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. 10754/11 mai 2020

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului
verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre imobilele teren şi sursă de
apă - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul având, număr cadastral
2748/62/2, situat administrativ în municipiul Alba Iulia - Pâclişa, tarla Şes, judeţul Alba

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează exprimarea acordului de către Consiliul
Judeţean Alba cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor
comune asupra imobilului teren arabil, extravilan, în suprafaţă totală de 777 mp., situat în
municipiul Alba Iulia - Pâclişa, care se învecinează cu imobilele teren şi sursă de apă proprietate publică a UAT - Judeţul Alba.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin adresa înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 10436/6 mai 2020,
beneficiara Mihoc Elena prin mandatar ing. Suciu Alin Dumitru în calitate de expert topograf,
transmite spre aprobare Procesul verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre
teren şi sursă de apă - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba şi imobilului teren agricol, în
suprafaţă de 777 mp., situat în municipiul Alba Iulia - Păclişa tarla Şes, judeţul Alba, în scopul
întocmirii documentaţiei tehnice topo - cadastrale de Primă înscriere în cartea funciară.
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 imobilelor teren şi sursă de apă, care sunt întăbulate 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, nu s-a constatat existenţa
unor suprapuneri de suprafaţă peste imobilele proprietate publică a UAT - Judeţul Alba şi nu s-a
solicitat executantului refacerea documentaţiei. Prin urmare documentaţia tehnică topografică de
identificare imobil astfel întocmită respectă limitele proprietăţilor, acestea nefiind afectate şi prin
urmare se recomandă semnarea procesului verbal de vecinătate.
III. Reglementări anterioare
Nu există
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2

- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1 cu modificările şi completările
ulterioare;
- Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare.
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Expertul topograf ing. Suciu Alin Dumitru în calitate de expert topograf, executant al
măsurătorilor a înaintat documentaţia cadastrală în vederea identificării limitei comune dintre
vecini şi pentru semnarea Procesului-verbal de vecinătate.
Specialistul în domeniu din cadrul Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a
Consiliului Judeţean Alba, domnul inspector de specialitate ing. Mircea Neamţu, a constatat
faptul că documentaţia cadastrală întocmită respectă limitele proprietăţilor, 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. 102 din 11 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.
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. 10756/11 mai 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 imobilele teren şi sursă de apă - proprietate
publicăa UAT - Judeţul Alba, cu imobilul având, număr cadastral 2748/62/2, situat
administrativ în municipiul Alba Iulia - Pâclişa, tarla Şes, judeţul Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 21 mai 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 28 mai 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 102/11 mai 2020 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de
vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre imobilele teren şi sursă de apă - proprietate
publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul având nr. cad. 2748/62/2, situat administrativ în
municipiul Alba Iulia - Pâclişa, tarla Şes, judeţul Alba;
- solicitarea beneficiarei Mihoc Elena, prin mandatar ing. Suciu Alin Dumitru, privind
semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, teren arabil, situat în municipiul
Alba Iulia - Pâclişa, tarla Şes, județul Alba care se învecinează la sud cu terenul arabil şi la vest
cu sursa de apă - proprietăţi publice a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului
Judeţean Alba cu nr. 10436/6 mai 2020;
- procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre teren şi sursă de
apă - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în municipiul
Alba Iulia - Pâclişa, tarla Şes, judeţul Alba.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 10788/12 mai 2020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului
verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre imobilele teren şi sursă de
apă - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul având, număr cadastral
2748/62/2, situat administrativ în municipiul Alba Iulia - Pâclişa, tarla Şes, judeţul Alba
Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 10436/06.05.2020, d-na Mihoc
Elena, prin mandatar ing. Suciu Alin Dumitru, transmite spre aprobare procesul verbal de
vecinătate asupra imobilului teren arabil, situat extravilan, care se învecinează la sud cu terenul
arabil şi la vest cu sursa de apă în scopul întocmirii documentaţiei tehnice topo - cadastrale de
Primă înscriere în cartea funciară.
Procesul verbal de vecinătate, stabileşte limitele comune dintre teren şi sursa de apă,
proprietate publică a Judeţului Alba cu imobilul teren arabil, în suprafaţă totală de 777 mp.,
extravilan, situat în muncicipiul Alba Iulia - Pâclişa, tarla Şes, 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. Suciu Alin Dumitru, 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. Captarea apă puţuri săpate
Pâclişa (cămine), a fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 106.
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 imobilele teren şi sursă de apă, care sunt întâbulate, s-a constatat faptul
că documentaţia tehnică topografică, respectă limitele proprietăţilor, acestea nefiind afectate,
drept urmare se recomandă semnarea procesului verbal de vecinătate din partea Judeţului Alba.
Faţă de cele menționate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma
prezentată.
Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate precum şi a
dispoziţiilor art. 173, alin 1, lit. c din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea
patrimoniului judeţului, ale art. 173, alin 1, lit. f din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de
lege, va permite semnarea Procesului verbal de vecinătate pentru întocmirea documentaţiei
tehnice topo - cadastrale de 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 transmiterii unor imobile - terenuri din domeniul public al
Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul public al
Municipiului Alba Iulia și administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna mai 2020;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea transmiterii unor
imobile - terenuri din domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean
Alba în domeniul public al Municipiului Alba Iulia și administrarea Consiliului Local al
Municipiului Alba Iulia;
- raportul nr. 11388 din 19 mai 2020 al Comisiei de inventariere a bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al Județului Alba;
Ținând cont de prevederile>
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia nr. 122/30 martie 2020 privind
încuviințarea cererii ce se va adresa Consiliului Județean Alba cu privire la transmiterea unui
imobil din domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba în
domeniul public al municipiului Alba Iulia și administrarea Consiliului Local Alba Iulia;
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia nr. 143/18 mai 2020 privind
încuviințarea cererii ce se va adresa Consiliului Județean Alba cu privire la transmiterea unui
imobil din domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba în
domeniul public al municipiului Alba Iulia și administrarea Consiliului Local Alba Iulia;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 294 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 863 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 modificările și completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă transmiterea din domeniul public al Județului Alba și din administrarea
Consiliului Județean Alba în domeniul public al Municipiului Alba Iulia și în administrarea
Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia a unor imobile - terenuri, situate administrativ în
municipiul Alba Iulia, P-ţa Consiliul Europei, f.n., județul Alba, înscrise în CF 97793 Alba Iulia,
în suprafață de 568 mp. și CF 111025 Alba Iulia, în suprafață de 556 mp, având datele de
identificare prevăzute în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă radierea imobilelor identificat la art. 1 din Inventarul bunurilor care
aparțin domeniului public al Județului Alba, respectiv pozițiile cu nr. crt. 183 și 184.
Art. 3. Predarea-preluarea bunului imobil, menţionat la art. 1, se face pe bază de protocol
încheiat între cele două unități administrativ teritoriale.
Art. 4. 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. 5. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba,
Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției
gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 103
Alba Iulia, 19 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 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. 103 din 19 mai 2020
Datele de identificare
a bunurilor imobile - teren care se transmit în domeniul public al Municipiului Alba Iulia
Nr. crt. Denumirea
bunului

1

2

Elementele de identificare

Anul
Valoarea de
dobândirii
inventar
sau, după
-lei caz, al dării
în folosinţă
Teren
Situat administrativ în municipiul Alba Iulia, zona Piaţa Consiliul Europei,
2008
738.435,70
construibil
înscris în C.F. nr. 111025 Alba Iulia, cu nr. cad. 9336, (nr. top. 2015/13/2), în
Alba Iulia
suprafaţă de 556 mp.
Vecinătăţi:
Sud – proprietate particulară
Est – proprietate particulară
Vest – teren proprietate publică a judeţului Alba
Nord – str. Decebal
Teren
Situat administrativ în municipiul Alba Iulia, zona Piaţa Consiliul Europei, str.
2008
859.882,00
construibil
Decebal f.n., înscris în C.F. nr. 97793 Alba Iulia, cu nr. cad. 9335/2, (nr. top.
Alba Iulia
2015/13/1/2), în suprafaţă de 568 mp.
Vecinătăţi:
Sud – proprietate particulară
Est – teren proprietate publică a judeţului Alba
Vest – teren proprietate privată a municipiului Alba Iulia
Nord – str. Decebal
Comisia specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba:
Preşedinte:
Secretar general:
Membri:
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU
Voichița Maria COMAN
Marian Florin AITAI
Ioan BODEA
Liliana NEGRUȚ

Secretarul comisiei: Radu Octavian NEAG
Andreea Maria BABIN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 11412 din 19 mai 2020

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea transmiterii unor imobile - terenuri
din domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba
în domeniul public al Municipiului Alba Iulia și administrarea
Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează transmiterea din domeniul public al Județului
Alba și din administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul public al Municipiului Alba
Iulia și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia a unor imobile - terenuri,
situate administrativ în municipiul Alba Iulia, P-ţa Consiliul Europei, f.n., județul Alba, înscrise
în CF 97793 Alba Iulia, în suprafață de 568 mp. și CF 111025 Alba Iulia, în suprafață de 556
mp.
II. Descrierea situaţiei actuale
UAT - Județul Alba deține în proprietate publică imobile - terenuri, situate administrativ
în municipiul Alba Iulia, P-ţa Consiliul Europei, f.n., județul Alba, înscrise în CF 97793 Alba
Iulia, în suprafață de 568 mp. și CF 111025 Alba Iulia, în suprafață de 556 mp. Aceste imobile
sunt cuprinse în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba la
pozițiile cu nr. crt. 183 și 184.
Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia solicită, prin Hotărârea nr. 122 din 30 martie
2020, transmiterea imobilului teren înscrise în CF 97793 Alba Iulia, în suprafață de 568 mp.
situat administrativ în municipiul Alba Iulia, P-ţa Consiliul Europei, f.n., județul Alba și prin
Hotărârea nr. 143 din 18 mai 2020 transmiterea imobilului teren înscris în CF 111025 Alba
Iulia, în suprafață de 556 mp. situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Pţa Consiliul Europei,
f.n., județul Alba din domeniul public al Județului Alba și din administrarea Consiliului Județean
Alba în domeniul public al Municipiului Alba Iulia și în administrarea Consiliului Local al
Municipiului Alba Iulia în vederea extinderii parcărilor publice în Piața Consiliul Europei.
Imobilele identificate mai sus se pot transmite în domeniul public al Municipiului Alba
Iulia, în vederea extinderii parcărilor publice în Piața Consiliul Europei, urmând a fi declarate
bunuri imobile de interes local conform art. 294 alin.7 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
III. Reglementări anterioare
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia nr. 122/30 martie 2020
privind încuviințarea cererii ce se va adresa Consiliului Județean Alba cu privire la
transmiterea unui imobil din domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului
Județean Alba în domeniul public al municipiului Alba Iulia și administrarea Consiliului Local
Alba Iulia;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia nr. 143/18 mai 2020 privind
încuviințarea cererii ce se va adresa Consiliului Județean Alba cu privire la transmiterea unui
imobil din domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba în
domeniul public al municipiului Alba Iulia și administrarea Consiliului Local Alba Iulia;
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 294 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
- art. 861 alin. 3, art. 867 - 870 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu
modificările și completările ulterioare;

V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Raportul nr. 11388 din 19 mai 2020 al Comisiei de inventariere a bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al Județului Alba;
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 103 din 19 mai 2020.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 11414 din 19 mai 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 aprobarea transmiterii unor imobile - terenuri din domeniul public
al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul public
al Municipiului Alba Iulia și administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 21 mai 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 28 mai 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 103/19 mai 2020 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea transmiterii unor
imobile - terenuri din domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean
Alba în domeniul public al Municipiului Alba Iulia și administrarea Consiliului Local al
Municipiului Alba Iulia;
- raportul nr. 11388 din 19 mai 2020 al Comisiei de inventariere a bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al Județului Alba.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 11500 din 20 mai 2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii unor imobile – terenuri
din domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba
în domeniul public al Municipiului Alba Iulia și administrarea
Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia

Proiectul de act administrativ inițiat vizează transmiterea din domeniul public al Județului
Alba și din administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul public al Municipiului Alba
Iulia și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia a unor imobile – terenuri,
situate administrativ în municipiul Alba Iulia, Pţa Consiliul Europei, f.n., județul Alba, înscrise
în CF 97793 Alba Iulia, în suprafață de 568 mp. și CF 111025 Alba Iulia, în suprafață de 556
mp.
Județului Alba deține în proprietate publică imobile – terenuri, situate administrativ în
municipiul Alba Iulia, Pţa Consiliul Europei, f.n., județul Alba, înscrise în CF 97793 Alba Iulia,
în suprafață de 568 mp. și CF 111025 Alba Iulia, în suprafață de 556 mp. Aceste imobile sunt
cuprinse în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba la pozițiile cu
nr. crt. 183 și 184.
Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia solicită, prin Hotărârea nr. 122 din 30 martie
2020, transmiterea imobilului teren înscrise în CF 97793 Alba Iulia, în suprafață de 568 mp.
situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Pţa Consiliul Europei, f.n., județul Alba și prin
Hotărârea nr. 143 din 18 mai 2020 transmiterea imobilului teren înscrise în CF 111025 Alba
Iulia, în suprafață de 556 mp. situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Pţa Consiliul Europei,
f.n., județul Alba din domeniul public al Județului Alba și din administrarea Consiliului Județean
Alba în domeniul public al Municipiului Alba Iulia și în administrarea Consiliului Local al
Municipiului Alba Iulia în vederea extinderii parcărilor publice în Piața Consiliul Europei.
Imobilele identificate mai sus se pot transmite în domeniul public al Municipiului Alba
Iulia, în vederea extinderii parcărilor publice în Piața Consiliul Europei, urmând a fi declarate
bunuri imobile de interes local conform art. 294 alin.7 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) și art. 294 alin. 2 din
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin proiectul de hotărâre inițiat
de președintele Consiliului Județean Alba se va aproba transmiterea din domeniul public al
Județului Alba și din administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul public al Municipiului
Alba Iulia și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia a unor imobile –
terenuri, situate administrativ în municipiul Alba Iulia, Pţa Consiliul Europei, f.n., județul Alba,
înscrise în CF 97793 Alba Iulia, în suprafață de 568 mp. și CF 111025 Alba Iulia, în suprafață de
556 mp, în vederea extinderii parcărilor publice în Piața Consiliul Europei.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA
Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la acordarea unui mandat special, reprezentantului Judeţului Alba în
Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna mai 2020;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat
special reprezentatului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea
„Drumuri și Poduri Locale Alba” SA;
- adresa nr. 2618/19 mai 2020 a Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA privind
acordarea unui mandat special reprezentatului Judeţului Alba în Adunarea Generală a
Acționarilor la Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, înregistrată la registratura
Consiliului Județean Alba cu nr. 11397/19 mai 2020;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 309/19
octombrie 2017 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a
Acţionarilor la Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA şi aprobarea mandatului acestuia;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 2 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile
naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile
autonome, cu modificările şi completările ulterioare;
- Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile
financiare anuale consolidate aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802 din
29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se acordă mandat special doamnei Paraschiva HORVAT în calitate de
reprezentant al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi
Poduri Locale Alba” SA pentru aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31
decembrie 2019, repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2019 și evaluarea
performanțelor Consiliului de administrație în anul 2019.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează reprezentantul
Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale
Alba” SA, doamna Paraschiva HORVAT.
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Societății
„Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, doamnei Paraschiva HORVAT, Direcției juridică și
administraţie publică, Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba
Avizat pentru lrgalitate
VICEPREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL,
Marius Nicolae HAȚEGAN
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 104
Alba Iulia, 20 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 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. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
Nr. 11494/20 mai 2020
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special,
reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la
Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA
Expunere de motive
Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA funcţionează ca persoană juridică cu
capital integral deţinut de Judeţul Alba şi are ca obiect de activitate principal executarea
lucrărilor specifice de drumuri şi poduri (construcţia, întreţinerea, repararea, modernizarea şi
exploatarea acestora).
Potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățiile, cu modificările și completările
ulterioare și a Actului Constitutiv al Societăţii, „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA,
Adunarea Generală a Acţionarilor aprobă situațiile financiare anuale, aprobă repartizarea
profitului, monitorizează și evaluează performanța consiliului de adminsitrație.
Consiliul Județean Alba în calitate de acționar unic, exercită toate drepturile acţionarului
în numele Judeţului Alba, prin reprezentant mandatat potrivit Hotărârii Consiliului Județean
Alba nr. 309/19 octombrie 2017 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în
Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA şi aprobarea
mandatului acestuia.
Descrierea situației actuale
Prin adresa nr. 2618/19 mari 2020 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu
nr. 11397/19 mai 2020, Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, solicită acordarea unui
mandat special doamnei Horvat Paraschiva, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce decurg din
calitatea de mandatar desemnat să reprezinte interesele Județului Alba în Adunarea Generală a
Acționarilor, pentru:
 Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019;
 Aprobarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2019;
 Evaluarea performanțelor consiliului de administrație în anul 2019;
Baza legală
- art. 173 alin. 2 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile
naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile
autonome, cu modificările şi completările ulterioare;
- Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile
financiare anuale consolidate aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802 din
29 decembrie 2014, 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. 104 din 20 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.
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.
VICEPREŞEDINTE
Marius Nicolae HAȚEGAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 11498/20 mai 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
cu privire la acordarea unui mandat special, reprezentantului Judeţului Alba în
Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al Judeţului Alba
până în data de 21 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. 104/20 mai 2020 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat
special reprezentatului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea
„Drumuri și Poduri Locale Alba” SA;
- adresa nr. 2618/19 mai 2020 a Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA privind
acordarea unui mandat special reprezentatului Judeţului Alba în Adunarea Generală a
Acționarilor la Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, înregistrată la registratura
Consiliului Județean Alba cu nr. 11397/19 mai 2020.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DE DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. 11513/20 mai 2020

Raport de specialitate
a proiectului de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special,
reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la
Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA
Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA funcţionează ca persoană juridică cu
capital integral deţinut de Judeţul Alba şi are ca obiect de activitate principal: construcția,
întreținerea, reparare și modernizarea drumurilor și podurilor.
Prin adresa nr.2618/19 mai 2020 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu
nr. 11397/19 mai 2020, Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, solicită acordarea unui
mandat special doamnei Horvat Paraschiva, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce decurg din
calitatea de mandatar desemnat să reprezinte interesele Județului Alba în Adunarea Generală a
Acționarilor, pentru:
 Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019;
 Aprobarea repartizării prfitului realizat în exercițiul financiar 2019;
 Evaluarea performanțelor consiliului de administrație în anul 2019;
Conform Actului Constitutiv al societăţii, Adunarea Generală a Acţionarilor aprobă
situațiile financiare anuale în baza rapoartelor prezentate de către consiliul de administrație și
auditorul financiar independent.
De asemenea în baza prevederilor Ordonanţa nr. 64/2001 privind repartizarea profitului
la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare și la
propunera Consiliului de administrație, Adunarea Generală a Acţionarilor aprobă repartizarea
profitului.
Potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 109/2011 privind guvernanța
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea
Generală a Acţionarilor evaluează anual activitatea adminstratorilor.
Consiliul Județean Alba exercită toate drepturile acţionarului în numele Judeţului Alba,
prin reprezentant mandatat potrivit Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 309/19 octombrie
2017 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la
Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA şi aprobarea mandatului acestuia.
Potrivit prevederilor art. 4. lit. b și lit.e din contractul de mandat ,,în realizarea
prezentului contract, mandantul înţelege a împuternici mandatarul pentru a îndeplini atribuţiile
stabilite prin cele de mai jos, pe baza unui mandat special prealabil din partea mandantului
pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, aprobarea repartizării profitului și evaluarea
performanței consiliului de adminstrație“.
Având în vedere aspectele prezentate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă
spre aprobare proiectul de hotărâre în forma expusă.

Director executiv,
Marian Florin AITAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții şi a
Regulamentului de organizare și funcționare
ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna mai 2020;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea
modificării Organigramei, Statului de funcții şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare
ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. a, art. 173 alin. 2 lit. c, art. 407 şi art. 540 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 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 şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă
a prezentei hotărâri.
Art. 3. Articolul 72 al Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba
nr. 183 din 27 august 2019, se modifică urmând să aibă conținutul prevăzut în anexa nr. 3 parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 4. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 94/30 aprilie 2020 şi Anexa nr. 1 a
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 183/27 august 2019 își încetează aplicabilitatea
începând cu 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, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6. 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. 105
Alba Iulia, 21 mai 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

Total posturi, din care:

184

- Aparatul de specialitate:

172

◊ conducere

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Alba nr. 105 din 21 mai 2020

20

→ functii publice

19

→ contractuali
◊ executie
→ functii publice
→ contractuali

1

CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA

152
115
37

- Manageri cultura:

4

PREȘEDINTE

CABINETUL
PRESEDINTELUI

MANAGEMENTUL
INSTITUȚIILOR DE
CULTURĂ

4

VICEPREȘEDINTE

ADMINISTRATOR
PUBLIC

VICEPREȘEDINTE

APARATUL DE SPECILIATATE
CONSILIULUI JUDEŢEAN ALBA

AL
.

SECRETAR
GENERAL AL
JUDEŢULUI

ARHITECT SEF
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI
BUGETE

DIRECȚIA GESTIONAREA
PATRIMONIULUI

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECȚIA
AMENAJAREA
TERITORIULUI ȘI
URBANISM

Unitatea de implementare a
proiectului « Sistem de
management integrat al
deșeurilor în Județul Alba »

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

8
1
7

4
4

7
7

8
1
7

2
2

6
6

6
6
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3
3

3
3

4
4

6
1
5

6
1
5

2
2

5
5

3
3

MANAGEMENTUL INSTITUTIILOR PUBLICE DE
CULTURA SUBORDONATE CONSILIULUI JUDETEAN
ALBA

9
9

ARII PROTEJATE

4
4

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL
DEŞEURILOR

3
3

STRATEGII, PROGRAME, PROIECTE
MEDIU

8
1
7

BIROUL TURISM

4
4

BIROUL RELAŢII IMTERNAŢIONALE, DIASPORA
RELAŢII PUBLICE ŞI COMUNICARE

4
4

DEZVOLTARE PROMOVARE
PATRIMONIALĂ ŞI MANAGEMENTUL
UNITĂŢILOR DE CULTURĂ

URMARIRE INCASARE VENITURI SI
EXECUTARE SILITA

5
5

SEF SERVICIU

INVESTIŢII

BUGET

2
2

GESTIUNEA PATRIMONIULUI CONSTRUIT ŞI A
PEISAJULUI CULTURAL

SERVICIUL ACCESARE ŞI COORDONARE
PROIECTE

1
1

AUTORIZARE, DISCIPLINA ÎN
CONSTRUCŢII, CADASTRU, GIS

PROGRAME ŞI GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

2
2

AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM

DEZVOLTARE ECONOMICA ȘI RURALĂ

5
5

TINERET, ÎNVÂŢĂMÂNT, SPORT ŞI RELAŢII
INTERINSTITUŢIONALE

CONTABILITATE - FINANCIAR

8
1
7

SERVICIUL ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC
ŞI PRIVAT, INFORMATICĂ

UNTĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ, SOCIALĂ,
ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL

19
1
18

ÎNTREŢINERE DRUMURI JUDEŢENE

AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT

2
2

SERVICIU MEDIU

SEF SERVICIU

SIGURANŢA CIRCULAŢIEI PE DRUMURILE
JUDEŢENE

REGISTRATURĂ, ARHIVĂ, MONITORUL OFICIAL

6
1
5

SERVICIU INVESTIŢII,
DEZVOLTARE,
PROMOVARE
PATRIMONIALĂ ŞI
MANAGEMENTUL
UNITĂŢILOR DE CULTURĂ

ADMINISTRARE DRUMURI JUDEŢENE

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

6
1
5

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE ȘI
MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII
CONTRACTELOR

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS

SEF SERVICIU

SERVICIUL ADMINISTRATIV

SEF SERVICIU

SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

SEF SERVICIU

BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN

SERVICIU BUGET
VENITURI

SERVICIU PROGRAME,
LUCRĂRI, ÎNTREŢINERE
DRUMURI

BIROUL RESURSE UMANE

SERVICIU DEZVOLTARE,
PROGRAME ȘI GUVERNANȚA
CORPORATIVĂ

4

4
-

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 105/21 mai 2020

STAT DE FUNCȚII
AL APARATULUI DE SPECIALITATE
AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA

Nr. crt.
1
2-3
4

Denumirea funcţiei

44
45-49
50
51

Şef serviciu
Consilier juridic, grad profesional superior
Consilier juridic, grad profesional principal
Consilier juridic, grad profesional debutant
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Consilier, grad profesional superior
REGISTRATURĂ, ARHIVĂ, MONITORUL OFICIAL
Consilier, grad profesional superior
Inspector de specialitate gradul IA
AUTORITATEA JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT
Consilier, grad profesional superior

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)
9
32-40
41
Muncitor calificat I
1
42
Muncitor calificat I (Sâncrai)
1
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
43
Director executiv
1

52-56
57
58
59

1
5
1
1
5
1
1
1

UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ, SOCIALĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL
60-61
2
Consilier, grad profesional superior
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
62
Director executiv
1
63
Director executiv adjunct
1
Contabilitate-financiar
64-68
Consilier, grad profesional superior
5
SERVICIUL DEZVOLTARE, PROGRAME ȘI GUVERNANȚA CORPORATIVĂ
69
Şef serviciu
1
Dezvoltare economică și rurală
70
Inspector, grad profesional superior
1
71-73
Consilier, grad profesional superior
3
Programe şi guvernanţa corporativă
74-76
Consilier, grad profesional superior
3
77
Consilier, grad profesional principal
1
SERVICIUL ACCESARE ȘI COORDONARE PROIECTE
78
Şef serviciu
1
79-84
Consilier, grad profesional superior
6
85
Inspector de specialitate gradul IA
1
SERVICIUL BUGET VENITURI
86
Şef serviciu
1
Buget
87-89
Consilier, grad profesional superior
3
Urmărire, încasare venituri şi executare silită
90-92
Consilier, grad profesional superior
3
93
Consilier juridic, grad profesional principal
1
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
ȘI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII CONTRACTELOR
94
Şef serviciu
1
95-99
Consilier achiziţii publice, grad profesional superior
5
100-101
Consilier achiziţii publice, grad profesional principal
2
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
102
Director executiv
1
SERVICIUL PROGRAME, LUCRĂRI, ÎNTREȚINERE DRUMURI
103
Şef serviciu
1
Administrare drumuri judeţene
104-108
Consilier, grad profesional superior
5
109
Consilier, grad profesional principal
1
110-111
Consilier, grad profesional asistent
2
112
Referent IA
1
Siguranţa circulaţiei pe drumurile judeţene
113-114
Consilier, grad profesional superior
2
115-116
Referent IA
2
Întreţinere drumuri judeţene
117
Inspector de specialitate gradul II
1
118-123
Muncitor calificat I
6
SERVICIUL ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT, INFORMATICĂ
124
Şef serviciu
1
125-130
Consilier, grad profesional superior
6
131
Inspector de specialitate gradul I
1

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
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

Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 105/21 mai 2020

Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Alba

Art. 72.
(1) Compartimentul Arii Protejate asigură îndeplinirea atribuțiilor legale cu privire la
factorii de mediu, elaborarea strategiilor, politicilor şi gestionării unitare în domeniul ariilor
naturale protejate de interes județean.
(2) Compartimentul Arii Protejate este structura funcțională din cadrul aparatului de
specialitate, subordonată direct Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, în coordonarea
administratorului public.
(3) Compartimentul Arii Protejate îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a.) Declararea și monitorizarea ariilor naturale protejate de interes județean prin:
• asigurarea, în colaborare cu Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, a elaborării
documentațiilor științifice pentru identificarea și delimitarea zonelor naturale de interes judeţean
ce necesită protecţie pentru valoarea peisagistică și a zonelor cu potenţial turistic;
• monitorizarea modului de implementare a documentaţiilor de urbanism și
amenajarea teritoriului elaborate pentru zonele protejate și înaintarea de propuneri de revizuire/
elaborare a acestora, în scopul păstrării calităţii mediului natural, a echilibrului ecologic şi
a valorii peisagistice a acestora;
• elaborarea de puncte de vedere la planuri de management, măsuri de conservare/
regulamente/ rapoarte anuale de monitorizare şi asigurarea suportului de specialitate la
elaborarea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului aflate în sfera de competență a
consiliului județean;
• emiterea de puncte de vedere/ avize pentru planuri, programe, proiecte, activităţi, care
sunt localizate în interiorul ariilor protejate declarate de interes județean;
• răspunde de aplicarea prevederilor legale privind protecția mediului, a ariilor naturale
protejate și a zonelor turistice;
• asigură suport tehnic de specialitate la elaborarea documentaţiilor, studiilor şi la
derularea procedurilor de obţinere a avizelor de mediu şi acordurilor de mediu pentru planurile/
proiectele Consiliului Județean Alba şi ale unităţilor aflate în subordinea acestuia, la solicitarea
acestora;
• asigură monitorizarea faunei și florei la nivelul județului Alba;
b.) Asigură colaborarea cu autorităţile și instituţiile judeţene de profil și cu
organismele și organizaţiile non-guvernamentale pentru ducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce
revin consiliului judeţean în domeniul protecţiei capitalului natural.
c.) Propune proiecte de dezvoltare în domeniul de competență, parteneriate cu
organizaţii non-guvernamentale, cu autorităţi şi comunităţi locale.
d.) Informează, publică și asigură consultarea publică privind planurile și programele
gestionate și facilitează accesul publicului la informaţiile de mediu precum și inițierea unor
campanii de comunicare și conștientizare, cu scop educativ și de informare în domeniul
protecției naturii prin:
• informarea și conștientizarea publicului cu privire la valorile naturale, statutul şi
conservarea biodiversităţii din județul Alba;
• promovarea imaginii și oportunităţile privind protecția naturii la nivel local, judeţean și
interjudețean;
• realizarea de materiale promoţionale cu privire la ariile protejate și măsurile de
conservare, pe care le pune la dispoziţie celor interesaţi;
• organizarea și participarea la schimburi de experienţă, seminarii, simpozioane,
conferinţe, alte astfel de manifestări din domeniul ariilor naturale.
e.) Constituie şi actualizează baze de date la nivel judeţean, în domeniul de
competenţă, în colaborare cu Agenţia pentru Protecţia Mediului și alte instituții.

f.) Asigură elaborarea și implementarea Strategiei de conservare și protecție a naturii
privind ariile naturale din județul Alba;
g.) Asigură implementarea legislației privind calitatea apei prin:
• colaborează și supraveghează respectarea prevederilor privind calitatea apei în
colaborare cu celelalte autorități competente, conform legii;
h.) Asigură implementarea legislației privind calitatea aerului înconjurător prin:
• aprobă măsurile proprii de acțiune, termene și analizează costurile aplicării măsurilor
conform responsabilității din actele normative în vigoare;
• organizează dezbaterea publică privind planul de menținere a calității aerului;
• definitivează planul de menținere a calității aerului;
• supune aprobării consiliului județean Alba planul de menținere a calității aerului;
• analizează, dezbat și votează propunerile formulate de către membrii comisiei;
• furnizează toate informațiile relevante de care dispun pentru identificarea surselor de
poluare și luarea măsurilor eficiente în vederea realizării calității aerului;
• urmărește realizarea măsurilor din planul de menținere a calității aerului;
• întocmește anual un raport cu privire la stadiul realizării măsurilor.
i.) Asigură implementarea legislației specifice domeniului protecției solului și subsolului,
gestionarea siturilor contaminate prin:
• colaborează și supraveghează respectarea prevederilor privind protecția solului și a
subsolului, gestionarea siturilor contaminate, în colaborare cu celelalte autorități
competente, conform legii;
• urmărește implementarea prevederilor legislative specifice domeniului protecției
solului, subsolului și gestionarea siturilor contaminate;
• colaborează cu structurile interne și/sau aflate în subordine, coordonate MMAP, sau
alte autorități publice centrale și locale, instituții, organizații economice și ONG-uri în
domeniului protecției solului, subsolului și gestionării siturilor contaminate.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 11582/21 mai 2020

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei,
Statului de funcții şi a Regulamentului de organizare și funcționare
ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba

I. Expunere de motive
Prin proiectul de hotărâre iniţiat se propune modificarea Organigramei şi a Statului de
funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba în sensul înfiinţării unor posturi
de natură contractuală, datorită specificităţii unor activităţi din cadrul compartimentelor
respective, desfiinţarea unor funcţii publice/posturi de natura contractuală pentru a nu se
modifica numărul total de posturi aprobat anterior, precum şi mutarea unor funcţionari publici de
la un compartiment la altul, cu repartizarea postului corespunzător funcțiilor publice deținute.
Totodată s-a propus şi aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare al
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, atribuţiile specifice ale compartimentului
- Arii protejate - necesitând a fi actualizate.
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. 94/30 aprilie 2020 a fost aprobat Statul de
funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 183/27 august 2019 au fost aprobate
Organigrama şi Regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 94/30 aprilie 2020 privind aprobarea
modificării Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 183/27 august 2019 privind aprobarea
modificării Organigramei, Statului de funcții şi a Regulamentului de organizare și funcționare
ale 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 şi art. 540 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 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. 105 din 21 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.
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. 11583/21 mai 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, vă transmit ataşat prezentei adrese
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții şi a
Regulamentului de organizare și funcționare
ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al Judeţului Alba
până în data de 21 mai 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” care
va avea loc în data de 28 mai 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 105/21 mai 2020 şi are ataşat referatul de
aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de
funcții şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Biroul resurse umane
Nr. 11596/21 mai 2020

Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de
funcții şi a Regulamentului de organizare și funcționare
ale 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 Organigrama şi Statul de
funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, astfel:
I.
Înfiinţarea unor posturi de natură contractuală, urmare a propunerilor formulate de
către conducătorii/persoanele care coordonează activitatea compartimentelor din
care fac parte aceste posturi, înregistrate cu nr. 11442/20.05.2020 şi nr.
11467/20.05.2020:
- La Serviciul accesare și coordonare proiecte din cadrul Direcţiei dezvoltare şi
bugete înfiinţarea unui post de inspector de specialitate gradul IA
- La Compartimentul întreţinere drumuri judeţene - Serviciul programe, lucrări,
întreținere drumuri din cadrul Direcţiei gestionarea patrimoniului înfiinţarea a
două posturi de muncitor calificat I
- La Serviciul administrare domeniul public şi privat, informatică din cadrul
Direcţiei gestionarea patrimoniului înfiinţarea unui post de inspector de
specialitate gradul I
II.
Desfiinţarea unor posturi vacante:
- La Serviciul administrativ desfiinţarea postului vacant se şofer I
- La Compartimentul autoritatea judeţeană de transport din cadrul Direcţiei
juridică şi administraţie publică desfiinţarea funcţiei publice de execuţie
vacante de consilier, grad profesional superior (ID 206074)
- La Serviciul accesare și coordonare proiecte din cadrul Direcţiei dezvoltare şi
bugete desfiinţarea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, grad
profesional principal (ID 537124)
- La Serviciul administrare domeniul public şi privat, informatică din cadrul
Direcţiei gestionarea patrimoniului desfiinţarea unei funcţii publice de
execuţie vacante de consilier, grad profesional superior (ID 206089)
În conformitate cu prevederile art. 407 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ „Funcţiile publice se stabilesc pe baza activităţilor
prevăzute la art. 370 alin. (1)-(3), pentru fiecare autoritate şi instituţie publică, prin act
administrativ al conducătorului acesteia, respectiv prin hotărâre a consiliului judeţean sau,
după caz, a consiliului local.” Potrivit art. 540 „Pentru posturile prevăzute a fi înfiinţate în
vederea ocupării cu personal contractual se menţionează în mod distinct în actul de înfiinţare:
a) denumirea completă a funcţiei;
b) caracterul determinat sau nedeterminat al perioadei pentru care a fost înfiinţat postul,
precum şi, dacă este cazul, data până la care acesta urmează a se regăsi în statul de funcţii;

c) posibilitatea ocupării postului inclusiv prin executarea unui contract individual de muncă
cu timp parţial, caz în care trebuie specificată fracţiunea de normă;
d) posibilitatea ocupării postului inclusiv prin executarea unui contract individual de muncă
la domiciliu.”
III.

Mutarea definitivă a unor funcţionari publici, cu repartizarea postului
corespunzător funcţiei deţinute de funcţionarii publici, în cadrul Direcţiei
dezvoltare şi bugete:
- mutarea definitivă a doamnei Cătană Elisabeta, consilier, grad profesional
superior, cu repartizarea postului ocupat, de la Compartimentul contabilitate
financiar la Compartimentul urmărire, încasare venituri şi executare silită –
Serviciul buget venituri (ID 206084). Mutarea doamnei Cătană Elisabeta a
fost dispusă de către Preşedintele Consiliului Judeţean prin Dispoziţia nr. 244
din 20 mai 2020.
- mutarea definitivă a doamnei Bereş Mirela Corina, consilier, grad profesional
superior, cu repartizarea postului ocupat, de la Compartimentul urmărire,
încasare venituri şi executare silită – Serviciul buget venituri la
Compartimentul dezvoltare economică și rurală - Serviciul dezvoltare,
programe și guvernanța corporativă (ID 206146). Mutarea doamnei Bereş
Mirela Corina a fost dispusă de către Preşedintele Consiliului Judeţean prin
Dispoziţia nr. 245 din 20 mai 2020.

În conformitate cu prevederile art. 507 alin. 6 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, „În cazuri temeinic justificate,
mutarea definitivă a unui funcţionar public de execuţie se poate dispune de conducătorul
autorităţii sau instituţiei publice, motivat, cu repartizarea postului corespunzător funcţiei
deţinute de funcţionarul public şi cu acordul scris al funcţionarului public, în măsura în care nu
este afectată organigrama autorităţii sau instituţiei publice”.
Modificările intervenite asupra Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Alba nu conduc la modificarea numărului total de posturi față
de structura aprobată în organigrama anterioară.
De asemenea s-a propus aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi
funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba ca urmare a trecerii
administrării siturilor Natura 2000 ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa de la
Consiliul Judeţean Alba la Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate.
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, propun aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Şef birou,
Horaţiu Zaharia SUCIU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statului de funcții
al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna mai 2020;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului
de funcții al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba;
- solicitarea nr. 721 din 20 mai 2020 a Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba,
înregistrată cu nr. 11558 din 21 mai 2020 la registratura Consiliului Județean Alba.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 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. 6 alin. 1 din O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea
activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările si 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, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcții al Centrului de Cultură „Augustin
Bena” Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 220 din 24 octombrie 2019 își încetează
aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a Managerului Centrului de
Cultură „Augustin Bena” Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba,
administratorului public al Județului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcției
dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 106
Alba Iulia, 21 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:
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 și completările ulterioare, către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 106/21 mai 2020
STAT DE FUNCȚII AL
CENTRULUI DE CULTURĂ ,,AUGUSTIN BENA” ALBA
Nivelul
Număr
studiilor
posturi
1
Contabil şef gr. II
S
1
COMPARTIMENTUL FINANCIAR - CONTABIL
2-4
Inspector de specialitate gr. IA
S
3
5
Referent tr. I
M
1
SERVICIUL ADMINISTRARE, PROMOVARE ȘI VALORIFICARE A
PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR CULTURAL-ARTISTICE
6
Șef serviciu gr. I
S
1
Compartimentul Administrativ
7
Referent de specialitate gr. I
S
1
8-9
Îngrijitor
G/M
2
Compartimentul Promovare și valorificare
10
Referent gr. I
S
1
11
Grafician gr. IA
S
1
12
Secretar PR gr. I
S
1
Compartimentul Scenotehnică
13
Referent tr. I
M
1
14
Șofer I
M
1
15
Producător delegat gr. I
S
1
SERVICIUL CERCETARE, CONSERVARE ȘI VALORIFICARE PATRIMONIU
CULTURAL MATERIAL ȘI IMATERIAL
Compartimentul Etnografie și Folclor românesc
16
Referent gr. IA
S
1
17
Operator imagine tr. I ½ normă
M
0,5
Compartimentul Minorități Naționale
18
Documentarist gr. I
S
1
SERVICIUL ȘCOALA DE ARTE ȘI MEȘTEȘUGURI ,,AUGUSTIN BENA”
19
Şef serviciu gr. I
S
1
Compartimentul Arte tradiționale
20-21 Instructor tr. II
M
2
22
Instructor tr. II ½ normă
M
0,5
Compartimentul Arte vizuale
23-24 Expert gr. I
S
2
25
Instructor tr. II
M
1
Compartimentul Muzică
26
Expert gr. I
S
1
27
Expert gr. II
S
1
28
Expert gr. II ½ normă
S
0,5
Compartimentul Dans
29
Expert gr. II
S
1
SERVICIUL ANSAMBLUL FOLCLORIC „AUGUSTIN BENA” A JUDEȚULUI
ALBA
30
Şef serviciu gr. I
S
1
Compartimentul Orchestră
31-34 Artist instrumentist gr. IA
S
4
35
Artist instrumentist gr. IA - acordeon
S
1
36
Artist instrumentist gr. IA - braci
S
1
Nr. crt.

Denumirea funcţiei

37
Artist instrumentist gr. I
S
1
38-40 Solist instrumentist tr. I
M
3
Compartimentul Soliști vocali
41-42 Solist vocal gr. IA
S
2
43-46 Solist vocal tr. I
M
4
SERVICIUL FANFARA „AUGUSTIN BENA” A JUDEȚULUI ALBA
47
Şef serviciu gr. I
S
1
48-52 Artist instrumentist gr. IA (5 posturi cu ½ normă)
S
2,5
53
Artist instrumentist gr. IA (trompetă) - ½ normă
S
0,5
54
Artist instrumentist gr. II - ½ normă
S
0,5
55-59 Instrumentist tr. I (5 posturi cu ½ normă)
M
2,5
60
Instrumentist tr. II - ½ normă
M
0,5
COMPARTIMENTUL ORCHESTRA DE CAMERĂ „AUGUSTIN BENA” A
JUDEȚULUI ALBA
61
Concert maestru gr. IA
S
1
62-63 Artist instrumentist gr. I
S
2
64
Solist instrumentist tr. II
M
1
TOTAL
56

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 11587/21 mai 2020

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
Statului de funcţii al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba

I. Expunere de motive
Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, prin adresa nr. 721 din 20 mai 2020,
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 11558 din 21 mai 2020, a solicitat
modificarea statului de funcţii prin transformarea a două posturi ca urmare a promovării în
gradul sau treapta profesională imediat superioară a titularilor postului.
Potrivit prevederilor art. 191 alin. 2 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, președintele consiliului județean
„întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de organizare şi
funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare
a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale
societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 220 din 24 octombrie 2020 a fost aprobat
Statul de funcţii al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba.
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 220 din 24 octombrie 2020 privind aprobarea
modificării Statului de funcții al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 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. 6 alin. 1 din O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea
activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările si 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 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 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 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. 106 din 21 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.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi ale Legii
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 11589/21 mai 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, vă transmit ataşat prezentei adrese
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statului de funcții
al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al Judeţului Alba
până în data de 21 mai 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” care
va avea loc în data de 28 mai 2020
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 106/21 mai 2020 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului
de funcții al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba;
- solicitarea nr. 721 din 20 mai 2020 a Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Biroul resurse umane
Nr. 11597/21 mai 2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii
al Centrului de Cultură „Augustin Bena” 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 și completările ulterioare,
Consiliul județean îndeplinește: “atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi
ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”, respectiv “aprobă, în condiţiile legii,
la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a
consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare
ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes
judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”.
Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba a solicitat, prin adresa nr. 721 din 20 mai 2020,
aprobarea modificării Statului de funcţii, prin transformarea unui post, ca urmare a finalizării
examenului de promovare în grad sau treaptă profesională imediat superioară, astfel:
 La Serviciul administrare, promovare şi valorificare a produselor şi
serviciilor cultural artistice - Compartimentul promovare şi valorificare
- transformarea unui post de grafician gradul I în grafician gradul IA
 La Serviciul şcoala de arte şi meşteşuguri „Augustin Bena”- Compartimentul
arte vizuale
- transformarea unui post de instructor tr. III în instructor tr. II, întrucât în Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 220 din 24 octombrie 2019 nu a fost operata această
modificare a statului de funcţii. Persoana ce ocupă acest post a promovat examenul de
promovare în luna octombrie 2019.
Art. 6 alin. 1 din O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea
activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările si completările ulterioare, prevede:
”Autorităţile administraţiei publice în subordinea cărora funcţionează aşezămintele culturale,
instituţii publice, aprobă pentru acestea, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de
urgenţă:
a) regulamentele de organizare şi funcţionare proprii;
b) numărul de posturi;
c) statul de funcţii;
d) bugetul de venituri şi cheltuieli.”
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”.
Totodată potrivit prevederilor art. 41 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare

„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”.
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, propun aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării
Statului de funcţii al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba.
Şef birou,
Horaţiu Zaharia SUCIU

Întocmit,
Niculina Haţegan

