
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA                                                                   
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE                                                       

 
PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Monografiei economico-militară a județului Alba 
 

Consiliul judeţean Alba convocat  în şedinţa ordinară din luna iunie 2020;  
Luând în dezbatere : 

   - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-
militară a județului Alba; 

- solicitarea nr. 336/AB din 10 iunie 2020 a Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale – 
județul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judetean Alba sub nr. 13048 din 10 iunie 2020. 

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;  

- art. 35 lit. d din Legea nr. 45/1994 a apărării naționale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- art. 31-33 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- art. 47 lit. f din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru 
apărare, republicată; 

- art. 1 din H.G. nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- art. 4 alin. 1 din Instrucțiunile privind întocmirea și actualizarea monografiei economico-militare 
a județului, respectiv a municipiului București aprobate prin H. G. nr.1174/2011. 

- Instrucțiunile nr. 29/18 iulie 2012 ale Președintelui Administrației Naționale a Rezervelor de Stat 
și Probleme Speciale;  

 În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE: 

 
Art. 1. (1) Se aprobă Monografia economico-militară a Județului Alba, document încadrat în 

clasa de secretizare – secret de serviciu. 
(2) Monografia economico-militară a Județului Alba cuprinde: Document de bază 

(Memoriu),  Anexele nr. 1a)-c), 2a)-d), 3-7, 8a)-e), 9-14, 15b), 16, 18-19, 20a)-b) şi Hărţile nr. 1-5,  părţi 
integrante ale  monografiei. 

(3) Documentele enumerate la alin. (2) au atribuit nivel de clasificare secret de serviciu. 
Art. 2. La data intrării in vigoare a prevederilor prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea 

prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 93 din 26 mai 2016, modificată şi completată prin 
Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 209 din 29 iunie 2017, nr. 168 din 28 iunie 2018 şi nr. 147 
din 28 iunie 2019. 

Art. 3. Preşedintele Consiliului judeţean Alba prin Structura de securitate din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre (cu excepția anexelor) se 
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică și 



administraţie publică și Structurii de securitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Alba. 

Art. 5. Prin intermediul Structurii de securitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Alba prezenta hotărâre (împreună cu anexele) se comunică: Administrației Naționale a 
Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Centrului Militar Județean Alba și Structurii Teritoriale pentru 
Probleme Speciale – Județul Alba. 

 
 

             
                                                          Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               p. SECRETAR GENERAL 
                              Ion DUMITREL                                   Director executiv 
                Liliana NEGRUŢ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 126 
Alba Iulia, 11 iunie 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 Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 
57/2019 Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 
182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:  

Structura de securitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 

125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, către următoarele comisii de specialitate: 

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii 
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

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

Comisiei de specialitate nr. 4  Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport;  
Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri;   
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială. 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr.  13.190 din 11 iunie 2020 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea  

Monografiei economico-militară a județului Alba 
 

I. Expunere de motive 
         Prin H.G. nr. 1174/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind întocmirea și actualizarea 
monografiei economico-militare a județului, respectiv a municipiului București a fost stabilită în sarcina 
consiliilor județene, adoptarea o dată la 4 ani şi actualizarea anuală până la sfârşitul semestrului I, a 
monografiei economico-militară a județului. Monografia economico-militară a Județului Alba a fost 
aprobată în anul 2016 şi actualizată ulterior în fiecare an în primul semestru. 
  Potrivit prevederilor art. 2 alin. 1 din acest act normativ proiectul monografiei cuprinde principalele 
date și informații referitoare la: 

-  istoria şi geografia unităţii administrativ-teritoriale; 
-  structura demografică şi fondul de locuinţe; 
-  reţeaua hidrografică; sursele de apă potabilă şi industrială;  
- fondul forestier;  
- reţelele rutiere; 
-  reţelele de cale ferată;  
- lucrările de artă;  
- reţelele de comunicaţii;  
- reţelele de energie electrică;  
- operatorii economici;  
- spaţiile de depozitare;  
- unităţile de cazare şi alimentaţie publică; 
-  instalaţiile de transport pe cablu;  
- unităţile de asistenţă medicală;  
- conductele magistrale de transport;  
- mijloacele de transport şi utilajele de construcţii;  
- aeroporturile şi porturile;  
- instituţiile de învăţământ;  
- editurile şi tipografiile;  
- fondul de adăpostire şi sistemul forţelor de protecţie în situaţii de urgenţă. 

În perioada aprilie-mai, anul curent, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale – Județul Alba 
ca organ de specialitate, cu datele furnizate de Consiliul Judeţean Alba, a întocmit proiectul Monografiei 
economico-militare a judeţului Alba.      

Prin adresa nr. 336/AB din 10 iunie 2020, înregistrată la registratura Consiliului Judetean Alba 
sub nr. 13048 din 10 iunie 2020, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale – județul Alba a transmis 
proiectul Monografiei economico-militară a județului Alba în vederea aprobării de către consiliul 
judeţean. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 93 din 26 mai 2016 a fost aprobată Monografia 

economico-militară a județului Alba şi, ulterior, actualizată prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 
209 din 29 iunie 2017, nr. 168 din 28 iunie 2018 şi nr. 147 din 28 iunie 2019. 

 
III. Reglementări anterioare 



Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 147 din 28 iunie 2019 privind aprobarea actualizării 
Monografiei economico-militară a Județului Alba; 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 168 din 28 iunie 2018 privind aprobarea actualizării 
Monografiei economico-militară a Județului Alba 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 209 din 29 iunie 2017 privind aprobarea actualizării 
Monografiei economico-militară a Județului Alba; 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 93 din 26 mai 2016 privind aprobarea Monografiei 
economico-militară a județului Alba. 

 
IV. Baza legală 

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

- art. 35 lit. d din Legea nr. 45/1994 a apărării naționale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- art. 31-33 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- art. 47 lit. f din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru 
apărare, republicată; 

- art. 1 din H.G. nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- art. 4 alin. 1 din Instrucțiunile privind întocmirea și actualizarea monografiei economico-militare 
a județului, respectiv a municipiului București aprobate prin H. G. nr.1174/2011. 

- Instrucțiunile nr. 29/18 iulie 2012 ale Președintelui Administrației Naționale a Rezervelor de Stat 
și Probleme Speciale;  

 
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, 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. 126 din 11 iunie 
2020. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi ale Legii nr. 24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 

 PREŞEDINTE, 
ION DUMITREL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ROMÂNIA                                   APROB 
JUDEŢUL ALBA                                      PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN                          Ion DUMITREL 
SECRETAR  GENERAL                                                                                     
Nr.  13.192 din 11 iunie 2020 
 

 
 
 
 

Către 
STRUCTURA DE SECURITATE 

Domnului Horaţiu Zaharia SUCIU - membru 
 

 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  

Monografiei economico-militară a județului Alba 
 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba până în 
data de 11 iunie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” estimată a avea loc în 
data de  18 iunie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 126 din 11 iunie 2020 şi are ataşate următoarele 
documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-
militară a județului Alba; 

- solicitarea nr. 336/AB din 10 iunie 2020 a Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale – 
județul Alba. 

 Cu deosebită consideraţiune, 
  
 

p. SECRETAR GENERAL 
Director executiv 
Liliana NEGRUŢ 

 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA                                                                   
CONSILIUL JUDEŢEAN                          
Structura de securitate 
Nr. 13214/11 iunie 2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militară a județului Alba 

 

          În conformitate cu prevederile art. 35 alin. d) din Legea apărării naționale nr.45/1994, cu 
modificările și completările ulterioare, ale art. 47 alin. f) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea 
economiei naționale și a teritoriului pentru apărare,  cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 
din Hotărârea Guvernului nr.1174/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor pentru întocmirea și aprobarea 
monografiei economico-militare a județului, Consiliul județean Alba, cu sprijinul Structurii Teritoriale 
pentru Probleme Speciale – Județul Alba, trebuie să elaboreze, să adopte și să actualizeze ”Monografia 
economico-militară a județului Alba”. 
          În perioada aprilie –mai Consiliul Județean Alba cu sprijinul S.T.P.S. Alba a făcut demersurile 
necesare obținerii datelor necesare aprobării Monografiei de la unitățile administrativ teritoriale ale 
județului și de la agenții economici din județ. 
          Aceste date au fost transmise Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Alba, care a întocmit 
proiectul monografiei economico-militară a județului Alba. 

Acest proiect conține cinci anexe secret de serviciu, 30 anexe nesecrete şi un suport magnetic 
secret de serviciu, din care: 

-S29AB din 10.06.2020– Document de bază (Memoriu) la proiectul monografiei economico-
militare a judeţului Alba, secret de serviciu; 

-306AB din 10.06.2020– Anexa nr.1a) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba 
– Structura populaţiei pe sexe şi grupe de vârstă, nesecret; 

-307AB din 10.06.2020– Anexa nr.1b) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba 
– Structura populaţiei pe etnii, nesecret; 

-308AB din 10.06.2020– Anexa nr.1c) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba 
– Fondul de locuinţe, nesecret; 

-309AB din 10.06.2020– Anexa nr.2a) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba 
– Cursuri de apă, nesecret; 

-310AB din 10.06.2020– Anexa nr.2b) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba 
– Lacuri naturale şi artificiale, nesecret; 

-311AB din 10.06.2020– Anexa nr.2c) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba 
– Reţele de canale artificiale, nesecret; 

-312AB din 10.06.2020– Anexa nr.2d) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba 
– Zone mlăştinoase şi inundabile, nesecret; 

-313AB din 10.06.2020– Anexa nr.3 la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba – 
Surse de apă potabilă şi industrială, nesecret; 

-314AB din 10.06.2020– Anexa nr.4 la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba – 
Fondul forestier, nesecret; 

-315AB din 10.06.2020– Anexa nr.5 la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba – 
Reţele rutiere, nesecret; 

-316AB din 10.06.2020– Anexa nr.6 la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba – 
Reţele de cale ferată, nesecret; 



-317AB din 10.06.2020– Anexa nr.7 la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba – 
Lucrări de artă, nesecret; 

-318AB din 10.06.2020– Anexa nr.8a) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba 
– Staţii de emisie radio-TV, nesecret; 

-S30AB din 10.06.2020– Anexa nr.8b) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba 
– Staţii radioreleu, secret de serviciu; 

-S31AB din 10.06.2020– Anexa nr.8c) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba 
– Centre de telecomunicaţii, secret de serviciu; 

-S32AB din 10.06.2020– Anexa nr.8d) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba 
– Reţele informatice, secret de serviciu; 

-319AB din 10.06.2020– Anexa nr.8e) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba 
– Structuri de comunicaţii poştale, nesecret; 

-320AB din 10.06.2020– Anexa nr.9 la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba – 
Reţele de energie electrică, nesecret; 

-321AB din 10.06.2020– Anexa nr.10 la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba 
– Operatori economici, nesecret; 

-322AB din 10.06.2020– Anexa nr.11 la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba 
– Spaţii de depozitare, nesecret; 

-323AB din 10.06.2020– Anexa nr.12 la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba 
– Unităţi de cazare şi alimentaţie publică, nesecret; 

-324AB din 10.06.2020– Anexa nr.13 la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba 
– Instalaţii de transport pe cablu, nesecret; 

-325AB din 10.06.2020– Anexa nr.14 la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba 
– Unităţi de asistenţă medicală, nesecret; 

-326AB din 10.06.2020– Anexa nr.15b) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului 
Alba – Conducte magistrale de transport gaze, nesecret; 

-327AB din 10.06.2020– Anexa nr.16 la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba 
– Mijloace de transport şi utilaje de construcţii, nesecret; 

-328AB din 10.06.2020– Anexa nr.18 la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba 
– Instituţii de învăţământ şi cultură, nesecret; 

-329AB din 10.06.2020– Anexa nr.19 la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba 
– Edituri şi tipografii, nesecret; 

-330AB din 10.06.2020– Anexa nr.20a) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului 
Alba – Fondul de adăpostire, nesecret; 

-S33AB din 10.06.2020– Anexa nr.20b) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului 
Alba – Sistemul forţelor de protecţie civilă în situaţii de urgenţă, secret de serviciu; 

-331AB din 10.06.2020– Harta nr.1 la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba – 
Harta cu reţeaua hidrografică, nesecret; 

-332AB din 10.06.2020– Harta nr.2 la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba – 
Harta cu spaţiile de depozitare, principalele surse de apă potabilă şi industrială, nesecret; 

-333AB din 10.06.2020– Harta nr.3 la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba – 
Harta cu fondul forestier, nesecret; 

-334AB din 10.06.2020– Harta nr.4 la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba – 
Harta cu reţeaua rutieră şi CFR, nesecret; 

-335AB din 10.06.2020– Harta nr.5 la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba – 
Harta cu centrele de comunicaţii, nesecret; 
 -CD-R cu nr. S22AB/SSv/STPSAB/26.09.2014 – Monografia economico-militară a judeţului Alba 
în format electronic - Programul informatic „MEM2020”. 
          Întrucât Monografia economico-militară este un document clasificat – secret de serviciu – acesta 
se mânuiește, gestionează și se păstrează în conformitate cu prevederile: Hotărârii Guvernului nr. 
781/2002 privind protecția informațiilor secret de serviciu, cu modificările și completările ulterioare, ale 
Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor 



clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare și cu Instrucțiunile Administrației 
Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale nr. 29/18.07.2012.  
          Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul raport de 
specialitate, propun aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militară 
a județului Alba. 
 

Şef birou, 
Horaţiu Zaharia SUCIU 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                               Întocmit, 
Anca Alexandra Mureșan 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 


