
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE   

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind prelungirea transmiterii imobilului - teren, categoria de folosinţă „drum”, din 

administrarea Consiliului Local al Comunei Galda de Jos  în administrarea Consiliului 

Județean Alba până la finalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare 

 

 

 

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

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

transmiterii imobilului - teren, categoria de folosinţă „drum”, din administrarea Consiliului Local 

al Comunei Galda de Jos  în administrarea Consiliului Județean Alba până la finalizarea 

lucrărilor de reabilitare și modernizare; 

Ținând cont de prevederile: 

-  Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 307/28 septembrie 2017 privind încuviințarea 

cereri adresate Consiliului Local al comunei Galda de Jos, pentru transmiterea temporară a 

unui imobil-teren, din domeniul public al comunei Galda de Jos și din administrarea Consiliului 

Local Galda de Jos, în domeniul public al județului Alba și în administrarea Consiliului 

Județean Alba; 

- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Galda de Jos  nr. 70/09.11.2017 privind 

transmiterea temporară, pe o perioadă de 2 (doi) ani, a bunului imobil-teren, situat 

administrativ în comuna  Galda  de Jos, județul Alba, înscris în CF 74070 comuna Galda  de 

Jos, nr. cad. 74070, nr. topo 1382/1/1/1, 1382/1/5/1, în suprafață de 0,5597 ha, categoria de 

folosință „DRUM”, din domeniul public al comunei Galda de Jos, județul Alba, și din 

administrarea Consiliului Local al comunei Galda de Jos, județul Alba, în domeniul public al 

Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea reabilitării, în baza 

Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 307/28.09.2017 privind încuviințarea cereri adresate 

Consiliului Local al comunei Galda de Jos, pentru transmiterea temporară a unui imobil-teren, 

din domeniul public al comunei Galda de Jos și din administrarea Consiliului Local Galda de 

Jos, în domeniul public al județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba. 

-  Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 84/28 martie 2018 cu privire la aprobarea 

preluării temporare în administrarea Consiliului Județean Alba a  bunului imobil – teren, situat 

administrativ în comuna Galda de Jos, categoria de folosinţă “drum”, în vederea reabilitării; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 100/30 aprilie 2020 privind încuviințarea 

cererii adresate Consiliului Local al Comunei Galda de Jos, pentru prelungirea transmiterii 

imobilului - teren, categoria de folosinţă „drum”, din administrarea Consiliului Local al 

Comunei Galda de Jos  în administrarea Consiliului Județean Alba până la finalizarea 

lucrărilor de reabilitare și modernizare; 

- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Galda de Jos  nr. 27/25 mai 2020 privind 

aprobarea prelungirii transmiterii bunului imobil – teren, situat administrativ în comuna Galda 

de Jos,  înscris în CF 74070 Galda de Jos, nr. topo 1382/1/1/1, 1382/1/5/1, în suprafaţă de 5597 

mp, categoria de folosinţă „drum” din administrarea Consiliului Local al Comunei Galda de 

Jos  în administrarea Consiliului Județean Alba, până la finalizarea lucrărilor de reabilitare și 

modernizare; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 297 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 22
1
 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

 - art. 861 alin. 3, art. 867 - 870 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 şi completările ulterioare, 

adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea transmiterii bunului imobil – teren situat administrativ în 

comuna Galda de Jos,  înscris în CF 74070 Galda de Jos, nr. topo 1382/1/1/1, 1382/1/5/1, în 

suprafaţă de 5597 mp, categoria de folosinţă „drum” din administrarea Consiliului Local al 

Comunei Galda de Jos  în administrarea Consiliului Județean Alba, până la finalizarea lucrărilor 

de reabilitare și modernizare.  

Art. 2. După recepţia finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare, imobilul - teren 

identificat la art. 1 se retransmite Consiliului  Local al Comunei Galda de Jos. 

Art. 3. Predarea, respectiv preluarea, bunul imobil - teren menționat  la art. 1 se va face 

pe bază de Protocol de predare - primire, încheiat atât la predarea către Consiliul Județean Alba  

cât și la preluarea de către Consiliul Local al Comunei Galda de Jos, după recepția finală a 

lucrărilor de reabilitare și modernizare. 

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 Comunei Galda de Jos, Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției 

gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                                         Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 107 

Alba Iulia, 25  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 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 11778 din 25 mai  2020 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind prelungirea transmiterii imobilului - teren,  

categoria de folosinţă „drum”, din administrarea Consiliului Local al  

Comunei Galda de Jos  în administrarea Consiliului Județean Alba  

până la finalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare 

 

 

I. Expunere de motive 

 Proiectul de act administrativ inițiat vizează prelungirea preluării temporară în 

administrarea Consiliul Județean Alba  a bunului imobil – teren situat administrativ în comuna 

Galda de Jos,  înscris în CF 74070 Galda de Jos, nr. topo 1382/1/1/1, 1382/1/5/1, în suprafaţă de 

5597 mp, categoria de folosinţă „drum” din administrarea Consiliului Local al Comunei Galda 

de Jos  în administrarea Consiliului Județean Alba, până la finalizarea lucrărilor de reabilitare și 

modernizare.   

 

 II. Descrierea situaţiei actuale   
În comuna Galda de Jos a fost finalizată construcţia Centrul de Management Integrat al 

Deşeurilor în judeţul Alba din cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor 

în Judeţul Alba”, proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (POS Mediu, 

Axa prioritară 2). Obiectivul general al proiectului este rezolvarea problemelor semnificative de 

mediu şi a celor operaţionale asociate generării deşeurilor, care va îmbunătăţi condiţiile de viaţă 

ale cetăţenilor judeţului Alba. 

Accesul la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor in Judeţul Alba, din Galda de 

Jos se face din drumul naţional DN 1 şi drumul judeţean DJ 107H. Pentru locuitorii din zona 

Apuseni şi cei din Ighiu şi Cricău, Consiliul Judeţean Alba a identificat o rută care scurtează  

accesul la Centrul de deşeuri cu aproximativ 10 Km şi anume bunul imobil - teren situat 

administrativ în comuna Galda de Jos,  înscris în CF 74070 Galda de Jos, nr. topo 1382/1/1/1, 

1382/1/5/1, în suprafaţă de 5597 mp, categoria de folosinţă „drum”, aflat în domeniul public al 

comunei Galda de Jos și în administrarea Consiliului Local Galda de Jos.  

Prin Hotărârea  Consiliului Local al Comunei Galda de Jos  nr. 70/09.11.2017, respectiv 

prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 84/28 martie 2018 a fost transmis în administrarea 

Consiliului Județean Alba, din administrarea Consiliului Local al comunei Galda de Jos, pe o 

perioadă de 2 (doi) ani,  bunul imobil-teren, situat administrativ în comuna  Galda  de Jos, 

județul Alba, înscris în CF 74070 comuna Galda  de Jos, nr. cad. 74070, nr. topo 1382/1/1/1, 

1382/1/5/1, în suprafață de 0,5597 ha, categoria de folosință „DRUM”, în vederea reabilitării. 

 Întrucât atribuirea contractului de lucrări încă nu a fost finalizat, din cauza complexității 

achiziționării acestor lucrări, se impune prelungirea termenului de administrare a imobilului –

teren, categoria de folosință – drum, de către Consiliul Județean Alba, până la finalizarea 

lucrărilor de reabilitare și modernizare.   

Consiliului Județean Alba, prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 100/30 aprilie 

2020, a solicitat prelungirea duratei dreptului de administrare asupra imobilului descris anterior, 

iar prin Hotărârii Consiliului Local nr. 27/25 mai 2020  Consiliul Local al Comunei Galda de Jos  

a aprobat prelungirea transmiterii bunului imobil – teren, situat administrativ în comuna Galda 

de Jos,  înscris în CF 74070 Galda de Jos, nr. topo 1382/1/1/1, 1382/1/5/1, în suprafaţă de 5597 

mp, categoria de folosinţă „drum” din administrarea Consiliului Local al Comunei Galda de Jos  

în administrarea Consiliului Județean Alba, până la finalizarea lucrărilor de reabilitare și 

modernizare; 

 

III. Reglementări anterioare 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 307/28 septembrie 2017 privind 

încuviințarea cereri adresate Consiliului Local al comunei Galda de Jos, pentru transmiterea 



temporară a unui imobil-teren, din domeniul public al comunei Galda de Jos și din 

administrarea Consiliului Local Galda de Jos, în domeniul public al județului Alba și în 

administrarea Consiliului Județean Alba; 

-  Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 84/28 martie 2018 cu privire la aprobarea 

preluării temporare în administrarea Consiliului Județean Alba a  bunului imobil – teren, situat 

administrativ în comuna Galda de Jos, categoria de folosinţă “drum”, în vederea reabilitării; 

 - Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 100/30 aprilie 2020 privind încuviințarea 

cererii adresate Consiliului Local al Comunei Galda de Jos, pentru prelungirea transmiterii 

imobilului - teren, categoria de folosinţă „drum”, din administrarea Consiliului Local al 

Comunei Galda de Jos  în administrarea Consiliului Județean Alba până la finalizarea 

lucrărilor de reabilitare și modernizare; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Galda de Jos  nr. 27/25 mai 2020 privind 

aprobarea prelungirii transmiterii bunului imobil – teren, situat administrativ în comuna Galda 

de Jos,  înscris în CF 74070 Galda de Jos, nr. topo 1382/1/1/1, 1382/1/5/1, în suprafaţă de 5597 

mp, categoria de folosinţă „drum” din administrarea Consiliului Local al Comunei Galda de 

Jos  în administrarea Consiliului Județean Alba, până la finalizarea lucrărilor de reabilitare și 

modernizare; 

 

IV. Baza legală 

- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 297 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ;  

- art. 22
1
 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

 - 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 

 

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. 107 din 25 mai 2020. 

 

 

PREŞEDINTE,     

ION DUMITREL                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA             APROB, 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 11811 din 25  mai 2020 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 

 

 

 

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

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

în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind prelungirea transmiterii imobilului - teren, categoria de folosinţă „drum”, din 

administrarea Consiliului Local al Comunei Galda de Jos  în administrarea Consiliului 

Județean Alba până la finalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare 

 

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

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

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

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 107/25 mai 2020 şi are ataşat referatul de 

aprobare a proiectului de hotărâre privind prelungirea transmiterii imobilului - teren, categoria 

de folosinţă „drum”, din administrarea Consiliului Local al Comunei Galda de Jos  în 

administrarea Consiliului Județean Alba până la finalizarea lucrărilor de reabilitare și 

modernizare;  

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 11812 din 25 mai  2020 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind prelungirea transmiterii imobilului - teren, categoria de 

folosinţă „drum”, din administrarea Consiliului Local al Comunei Galda de Jos  în 

administrarea Consiliului Județean Alba până la finalizarea lucrărilor de reabilitare și 

modernizare 

 

 

 

 Proiectul de act administrativ inițiat vizează preluarea temporară în administrarea 

Consiliul Județean Alba  a bunului imobil – teren situat administrativ în comuna Galda de Jos,  

înscris în CF 74070 Galda de Jos, nr. topo 1382/1/1/1, 1382/1/5/1, în suprafaţă de 5597 mp, 

categoria de folosinţă „drum” din administrarea Consiliului Local Galda de Jos  în administrarea 

Consiliului Județean Alba, în vederea realizării unor lucrări de reabilitare și modernizare.   

În comuna Galda de Jos a fost finalizată construcţia Centrul de Management Integrat al 

Deşeurilor în judeţul Alba din cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor 

în Judeţul Alba”, proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (POS Mediu, 

Axa prioritară 2). Obiectivul general al proiectului este rezolvarea problemelor semnificative de 

mediu şi a celor operaţionale asociate generării deşeurilor, care va îmbunătăţi condiţiile de viaţă 

ale cetăţenilor judeţului Alba. 

Accesul la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor in Judeţul Alba, din Galda de 

Jos se face din drumul naţional DN 1 şi drumul judeţean DJ 107H. Pentru locuitorii din zona 

Apuseni şi cei din Ighiu şi Cricău, Consiliul Judeţean Alba a identificat o rută care scurtează  

accesul la Centrul de deşeuri cu aproximativ 10 Km şi anume bunul imobil - teren situat 

administrativ în comuna Galda de Jos,  înscris în CF 74070 Galda de Jos, nr. topo 1382/1/1/1, 

1382/1/5/1, în suprafaţă de 5597 mp, categoria de folosinţă „drum”, aflat în domeniul public al 

comunei Galda de Jos și în administrarea Consiliului Local Galda de Jos. 

În conformitate cu art. 22^1 alin. 3 din  O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede „pentru realizarea de lucrări 

de reabilitare sau modernizare, sectoarele de drum situate în intravilanul unor localităţi pot fi 

preluate temporar în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, la solicitarea 

acestora, cu acordul administratorului drumului”, Consiliul județean Alba  poate prelua în 

administrare, temporar, bunul imobil – teren, categoria de folosință drum, situat administrativ în 

comuna Galda de Jos,  înscris în CF 74070 Galda de Jos, nr. topo 1382/1/1/1, 1382/1/5/1, în 

suprafaţă de 5597 mp, categoria de folosinţă „drum”, în vederea realizării unor lucrări de 

reabilitare și modernizare. 

Conform prevederilor art. 22^1  alin. 7 din  O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că „la recepţia lucrărilor vor 

fi cooptaţi ca membri şi reprezentanţi ai administratorului iniţial al drumului, care urmează să 

preia în administrare sectorul de drum”, din comisia de recepție a lucrărilor de reabilitare și 

modernizare a tronsonului de drum județean identificat mai sus, vor face parte și reprezentanți ai  

Consiliului Local Galda de Jos. 

Conform prevederilor art. 22^1  alin. 8 din  O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că „după recepţia finală a 

lucrărilor, sectoarele de drum se retransmit administratorului sau autorităţilor administraţiei 

publice locale de care au aparţinut”, după recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare 

a bunul imobil – teren, categoria de folosință drum identificat mai sus, acesta va reveni în 

administrarea Consiliului Local Galda de Jos. 

Prin Hotărârea  Consiliului Local al Comunei Galda de Jos  nr. 70/09.11.2017, respectiv 

prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 84/28 martie 2018 a fost transmis în administrarea 

Consiliului Județean Alba, din administrarea Consiliului Local al comunei Galda de Jos, pe o 



perioadă de 2 (doi) ani,  bunul imobil-teren, situat administrativ în comuna  Galda  de Jos, 

județul Alba, înscris în CF 74070 comuna Galda  de Jos, nr. cad. 74070, nr. topo 1382/1/1/1, 

1382/1/5/1, în suprafață de 0,5597 ha, categoria de folosință „DRUM”, în vederea reabilitării. 

 Întrucât atribuirea contractului de lucrări încă nu a fost finalizat, din cauza complexității 

achiziționării acestor lucrări, se impune prelungirea termenului de administrare a imobilului –

teren, categoria de folosință – drum, de către Consiliul Județean Alba, până la finalizarea 

lucrărilor de reabilitare și modernizare.   

Consiliului Județean Alba, prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 100/30 aprilie 

2020, a solicitat prelungirea duratei dreptului de administrare asupra imobilului descris anterior, 

iar prin Hotărârii Consiliului Local nr. 27/25 mai 2020  Consiliul Local al Comunei Galda de Jos  

a aprobat prelungirea transmiterii bunului imobil – teren, situat administrativ în comuna Galda 

de Jos,  înscris în CF 74070 Galda de Jos, nr. topo 1382/1/1/1, 1382/1/5/1, în suprafaţă de 5597 

mp, categoria de folosinţă „drum” din administrarea Consiliului Local al Comunei Galda de Jos  

în administrarea Consiliului Județean Alba, până la finalizarea lucrărilor de reabilitare și 

modernizare; 

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) și  art. 297  și urm. din 

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

de președintele Consiliului Județean Alba se va aproba prelungirea preluării temporară în 

administrarea Consiliul Județean Alba a bunului imobil – teren situat administrativ în comuna 

Galda de Jos,  înscris în CF 74070 Galda de Jos, nr. topo 1382/1/1/1, 1382/1/5/1, în suprafaţă de 

5597 mp, categoria de folosinţă „drum”, până la finalizarea lucrărilor de  reabilitare și 

modernizare. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 

 

 

 

 

   

Şef serviciu, 

Paul Silviu TODORAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Radu Octavian NEAG 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE   

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la stabilirea unor măsuri pentru funcţionarea corespunzătoare   

a Structurii de Securitate din cadrul Consiliului Județean Alba și  

a Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale - Județul Alba  

 

 

 

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

Luând în dezbatere: 

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

pentru funcţionarea corespunzătoare  a Structurii de Securitate din cadrul Consiliului Județean 

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

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

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

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

9618 din 24 aprilie 2020; 

Având în vedere prevederile: 

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

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

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

(Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și completările ulterioare); 

 - Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrative-teritoriale aprobate prin H.G. 

nr. 1031/1999; 

- Standardelor naţionale de protecție a informațiilor clasificate în România aprobate 

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

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

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

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

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

completările ulterioare; 

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

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

adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

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

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

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

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

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

judeţul Alba. 

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

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

de urgență.    

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

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



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

existenței situației de urgență. 

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

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

și Structurile de Securitate menționate la art. 2. 

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

privire la modalitatea de plată a cheltuielilor.  

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

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

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei 

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

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

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

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                                             Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL 

                         Ion DUMITREL                               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 108 

Alba Iulia, 27  mai  2020 

 

Prezentul proiect de hotărâre: 

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

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

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

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

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

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

57/2019 privind Codul administrativ:  

Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba  

Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba  

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

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

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

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

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

patrimoniului județului  

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



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 12013 din 27  mai 2020 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre  cu privire la unele măsuri pentru funcţionarea  

corespunzătoare  a Structurii de Securitate din cadrul Consiliului Județean Alba și  

a Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale - Județul Alba 
 

I. Expunere de motive 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pe perioada situației de urgență. 

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

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

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

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

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

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

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

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

  

III. Reglementări anterioare 

Nu este cazul. 

 

 IV. Baza legală 

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

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

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

(Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și completările ulterioare); 

 - Normele metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrative-teritoriale aprobate prin H.G. 

nr. 1031/1999; 



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

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

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

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

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

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

completările ulterioare; 

 

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

Europene 

 Nu este cazul 

 

 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Nu este cazul 

 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

Nu este cazul 

 

XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

 PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 12014 din 27  mai  2020 

 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 

 

 

 

  

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

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

în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

cu privire la unele măsuri pentru funcţionarea corespunzătoare  

 a Structurii de Securitate din cadrul Consiliului Județean Alba și  

a Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale - Județul Alba 

 

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

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

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

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

documente: 

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

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

Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale - Județul Alba; 

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

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

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

9618 din 24 aprilie 2020. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. … din …. mai 2020 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la unele măsuri pentru funcţionarea  

corespunzătoare  a Structurii de Securitate din cadrul Consiliului Județean Alba și  

a Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale – județul Alba 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

situației de urgență. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

descrise anterior în favoarea celor două Structuri de Securitate. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Ioan BODEA 

 

                Şef Serviciu 

                         Paul Silviu Todoran 

 

Redactat: Radu Octavian Neag 



 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local  

al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor  

finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020 

 

 

    Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ, în luna mai 2020; 

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

bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020; 

Luând în considerare: 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 45/14 februarie 2020 privind 

aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, bugetului 

fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020, cu modificarile si completarile 

ulterioare, precum şi ale Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 214/26 martie 

2020  cu privirela efectuarea unor virari de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar  

pentru  bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri 

proprii pe anul 2020; 

- adresa nr.ABG_STZ – 5819/30 aprilie 2020 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor 

Publice Alba cu privire la suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin 1 lit. b şi art. 173 alin. 3 lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020; 

 - O.U.G. nr. 50/2020  cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020; 

 - H.G. nr. 329/2020 privind suplimentarea bugetelor locale pentru acoperirea unor 

cheltuieli pentru personalul din servicii sociale aflate in izolare preventivă la locul de muncă, 

din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 

anul 2020, precum şi pentru completarea art. 2 din H.G. nr. 201/2020 privind aprobarea 

normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri  în 

domeniul sănătaţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 pentru suplimentarea bugetului 

Ministerului Sănătăţii; 

 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. I. Se aprobă rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al 

Judetului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii  pe anul 2020 și în consecință Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 45/14 

februarie 2020 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al 

Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020,cu modificările și 

completările ulterioare se rectifică, după cum urmează: 



1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 1. Bugetul general al Judeţului Alba, rectificat pe anul 2020, se stabileşte în sumă 

de 559.366,27 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri”. 

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 2. (1) Se aprobă bugetul local al Judeţului Alba, rectificat,  pe anul 2020, în sumă 

de 318.486,93 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                   (2)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2020, se 

stabileşte în sumă de 172.698,43 mii lei. 

                   (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2020, se 

stabileşte în sumă de 145.788,50 mii lei”. 

3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 4. (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri  proprii pe anul 2020, rectificat  în sumă de 283.828,51 mii lei, în structura 

prevăzută în anexa nr. 4 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                   (2) Bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii pe anul 2020 - secţiunea de funcţionare, se stabileşte în sumă de 242.645,17 mii 

lei. 

                   (3) Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii pe anul 2020 - secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 41.183,34 mii 

lei”. 

4. Alineatul 1 al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 6. (1) Cheltuielile, rectificate pentru Serviciul Public Județean „Salvamont - 

Salvaspeo” Alba, pe anul 2020, se stabilesc în sumă de 2.375,28 mii lei, în structura prevăzută în 

anexa nr. 6 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

5. Alineatul 1 al articolului 9 se modifică, iar la alineatul 2 se modifică anexa nr. 9 „b” 

și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 9. (1) Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Învăţământ”, rectificate, pe anul 

2020, se stabilesc în sumă de 7.081,25 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 9 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

               (2) Cheltuielile pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba Iulia, 

rectificate, sunt în sumă de 1.012,50 mii lei,  conform anexei nr. 9„b” - parte integrantă a 

prezentei hotărâri”. 

6. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 14. Sprijinul financiar pentru construirea, reabilitarea şi repararea lăcaşurilor de 

cult, rectificat, pentru anul 2020, se stabileşte în sumă de 1.000,00  mii lei”. 

7. Alineatul 1 al articolului 16 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 16. (1) Cheltuielile, rectificate pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia  Copilului Alba, pe anul 2020, se stabilesc în sumă de 65.136,06 mii lei, în structura 

prevăzută în anexele nr. 13„aˮ și nr. 13„bˮ - părți integrante ale prezentei hotărâri”. 

8. Alineatul 1 al articolului 19 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 19. (1) Cheltuielile, rectificate, pentru activitatea „Transporturi”, pe anul 2020, se 

stabilesc în sumă de 107.970,10  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 16 - parte integrantă 

a prezentei hotărâri. Creditele de angajament pe anul 2020 se stabilesc în sumă de 235.859,80 

mii lei”. 

9. Alineatul 1 al articolului 25 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 25. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2020 pentru 

Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba,  în sumă de 2.184,48 mii lei, în 

structura prevăzută în anexa nr. 22 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

10. Alineatul 1 al articolului 27 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 27. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat, pe anul 2020, pentru 

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, în sumă de 20.803,97 mii lei, în structura prevăzută în anexa 

nr. 24 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

11. Alineatele 1 şi 3 ale  articolului 28 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 28. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat, pe anul 2020, pentru 

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, în sumă de 8.509,94 mii lei,  în structura prevăzută în 

anexa nr. 25 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 



                (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Muzeului Național al 

Unirii Alba Iulia, rectificat, pe anul 2020, potrivit anexei nr. 25„a” - parte integrantă a prezentei 

hotărâri”. 

12. Alineatul 1 al  articolului 29 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 29. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat, pe anul 2020, pentru 

Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, în sumă de 2.418,78 mii lei, în structura prevăzută în 

anexa nr. 26 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

13. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 32. Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de 

finanțare și a creditelor de angajament, rectificat, pe anul 2020, în structura prevăzută în anexa 

nr. 29 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

14. Dupa articolul 33 se introduce un nou articol, artcolul 34 cu urmatorul conţinut: 

„Art. 34. Cheltuielile, pentru „Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale”, pe anul 

2020, se stabilesc în sumă de 184,00 mii lei”. 

 

Art. II. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a ordonatorilor terțiari 

de credite, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. III. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 

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

înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 

Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; 

Ordonatorilor terţiari de credite în extras; direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

                          Avizat pentru legalitate 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

Nr. 109 

Alba Iulia, 27 mai 2020 

 

 

Prezentul proiect de hotărâre: 

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

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

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

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

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

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

nr. 57/2019 privind Codul administrativ:  

Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba  

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

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

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

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

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

gestionarea patrimoniului județului  

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

Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport  

Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri  

Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială. 













































































































































































































































































































































ROMÂNIA          

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Nr.  12016/27 mai 2020 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba,  

a bugetului local al Judetului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020 

 

 

Expunere de motive 
Autorităţile deliberative pe parcursul exerciţiului bugetar, pot aproba rectificarea 

bugetelor locale si a celorlalte bugete urmare a unor modificari legislative precum şi a unor 

propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. 

La prezenta propunere de rectificare au fost avute în vedere: 

 Prevederile H.G. nr. 329/2020 privind suplimentarea bugetelor locale pentru 

acoperirea unor cheltuieli pentru personalul din servicii sociale aflate in izolare preventivă la 

locul de muncă, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în 

bugetul de stat pe anul 2020, precum şi pentru completarea art. 2 din H.G.  nr. 201/2020 privind 

aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor 

măsuri  în domeniul sănătaţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 pentru 

suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, conform cărora au fost alocate Judeţului Alba 

sume pentru plata alocatiei de hrană si a indemnizaţiei de cazare pentru personalul din servicii 

sociale aflat în izolare preventivă la locul de muncă. 

 Prevederea art. 5 alin 2  din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, conform careia „donaţiile şi sponsorizările se cuprind în 

buget prin rectificare bugetară, în bugetul de venituri şi cheltuieli numai după încasare”. 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, cele menţionate mai sus, notele de fundamentare ale 

ordonatorilor terţiari de credite,  se impune rectificarea bugetului pentru activitatea Invăţământ – 

Centrul Scolar de Educaţie Inclusivă Alba Iulia,  pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba Iulia, pentru Directia Publica Comunitara de Evidenta a Populatiei 

Alba, pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, pentru Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, 

pentru Teatrul de păpuşi Princhidel Alba Iulia şi implicit rectificarea  bugetului general al 

Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba,  şi bugetele instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020. 

 

Descrierea situației actuale 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 45 din 14 februarie 2020 s-a aprobat 

bugetul general al Judeţului Alba, bugetul local al Judeţului Alba, bugetul fondurilor externe 

nerambursabile şi bugetele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii pe anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

 

 Baza legală 

- art. 173 alin 1 lit. b şi art. 173 alin. 3 lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

 - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020; 

 - O.U.G. nr. 50/2020  cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 

 - H.G. nr. 329/2020 privind suplimentarea bugetelor locale pentru acoperirea unor 

cheltuieli pentru personalul din servicii sociale aflate in izolare preventivă la locul de muncă, 

din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 



anul 2020, precum şi pentru completarea art. 2 din H.G.  nr.201/2020 privind aprobarea 

normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri  în 

domeniul sănătaţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 pentru suplimentarea bugetului 

Ministerului Sănătăţii. 

 

 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.  109 din 27  mai 2020. 

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

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

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 

 PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr.  12017/27 mai 2020 

 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE   

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 

 

 

  

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

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

în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba,  

a bugetului local al Judetului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020 

 

 

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

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

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

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 109/26 mai 2020 şi are ataşat referatul de 

aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului general al Judeţului 

Alba, a bugetului local al Judetului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020. 

  Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia Dezvoltare Bugete 

Nr. 12024 /27 mai 2020 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului 

local al Judetului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri  proprii  pe anul 2020 

 

În conformitate cu  dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, lege ce stabileşte principiile şi procedurile privind 

formarea, administrarea şi utilizarea fondurilor publice locale, ale Legii nr.5/2020 privind 

bugetul de stat pe anul 2020 precum şi urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorului 

principal de credite, pe parcursul exerciţiului bugetar se pot efectua rectificări ale bugetelor 

componente ale bugetului general. 

Bugetul local al Judeţului Alba  se rectifică având în vedere următoarele:   

 Hotărârea Guvernului nr.329/2020 privind suplimentarea bugetelor locale pentru acoperirea 

unor cheltuieli pentru personalul din servicii sociale aflate in izolare preventivă la locul de 

muncă, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de 

stat pe anul 2020, precum şi pentru completarea art.2 din Hotărârea Guvernului  nr.201/2020 

privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi 

luarea unor măsuri  în domeniul sănătaţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 pentru 

suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, conform căreia a fost alocate Judeţului Alba 

suma de 271,00 mii lei pentru plata alocatiei de hrană si a indemnizaţiei de cazare pentru 

personalul din servicii sociale aflat în izolare preventivă la locul de muncă. 

 fundamentarile ordonatorilor tertiari de credite  respectiv nota de fundamentare nr. 

317/20.05.2020 a Serviciului Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Alba, nota de 

fundamentare nr.563/18.05.2020 a Centrului Scolar de Educaţie Incluzivă Alba Iulia, nota de 

fundamentare nr.6462/21.05.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului,  

şi reevaluarea necesarului pe trimestre a cheltuielilor bugetare necesare pentru buna 

funcţionare a activităţii, sens în care propunerea de rectificare este realizată la cap. 55.02 

„Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi”, 54.02 „Alte servicii publice generale”, 

65.02 „Invăţământ”, 67.02 „Cultură, recree şi religie”,  68.02 „Asistenţă socială”, 84.02 

„Transporturi”. 

Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii pe anul 2020 se rectifică atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli cu suma de                              

-34,77 lei ca urmare a notelor de fundamentare nr. 625/13.05.2020  a Teatrului de păpuşi 

Prichindel Alba Iulia, nr. 1489/26.05.2020 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud si 

nr.1340/26.05.2020 a Direcţiei Publice de Evidenţă a Populaţiei Alba. Rectificarea vizează la 

partea de venituri :  

 diminuarea veniturilor proprii ale Teatrului de Păpuşi Prichindel Alba Iulia. 

 cuprinderea donaţiei încasate de Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud  în 

conformitate cu  Contract de sponsorizare nr.442/2020 încheiat cu Raiffeisen 

Bank SA şi prevederile art.5 alin 2  din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, „donaţiile şi 

sponsorizările se cuprind în buget prin rectificare bugetară, în bugetul de venituri 

şi cheltuieli numai după încasare” 

 suplimentarea subventiilor din bugetul local pentru finanţarea cheltuielilor curente 

(Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor Alba) 

La partea de cheltuieli se impune rectificarea bugetelor  cu  influenţele de  la partea de 

venituri, precum și rearanjarea  unor prevederi bugetare conform notei de fundamentarea nr. 

1928/19.05.2020 a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia . 



De asemenea, se propune rectificarea programului de investiții pe anul 2020 pentru cap. 

54.02 „Alte servicii publice generale” şi cap. 67.10 „Cultură, recree şi religie”  pe anul 2020. 

Totodată, se propune rectificarea programului de activităţi pe anul 2020 pentru Muzeul 

Naţional al Unirii Alba Iulia. 

 Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia dezvoltare şi bugete 

prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.  109  din 27 mai 2020. 

 

Director executiv, 

Marian Florin Aitai 
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