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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea ordinii de zi  

a ședinței „extraordinară” din data de 10 ianuarie 2020 
 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, publică, în data de 10 ianuarie 
20250; 
 Luând în dezbatere: 
 - Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 2/6 ianuarie 2020 privind 
convocarea Consiliului Județean Alba în ședință „extraordinară”, în ziua de 10 ianuarie 2020; 
 - propunerea Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 498/10 ianuarie 2020 privind 
completarea ordinii de zi a ședinței „extraordinarăˮ a Consiliului Judeţean Alba din data de 10 
ianuarie 2020; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. f şi art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 135 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

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 ordinea de zi pentru şedinţa „extraordinarăˮ a Consiliului Judeţean 
Alba, din data de 10 ianuarie 2020, care cuprinde:  

1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 
Județean Alba din data de 12 decembrie 2019. 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretar general al Județului Alba 
2. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 20 decembrie 2019. 
Redactat: Vasile Bumbu, Secretar general al Județului Alba 
3. Proiect de hotărâre 1/6 ianuarie 2020 privind aprobarea acoperirii definitive din 

excedentul bugetului local al Judeţului Alba a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2019 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
4. Proiect de hotărâre nr. 2/6 ianuarie 2020 privind aprobarea participării 

reprezentanţilor Judeţului Alba la evenimentul organizat cu ocazia aniversarii a 30 de ani de la 
revoluția care a dus la căderea zidului Berlinului din Districtul Prignitz - Landul Brandenburg, 
Republica Federală Germania, în perioada 27 ianuarie -01 februarie 2020 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
Art. 2. 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 și Direcţiei 
juridică și administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
                        CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                   SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU 
 
Nr. 1 
Alba Iulia, 10 ianuarie 2020 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 135 alin. 7,  art. 
139 alin. 1, art. 139 alin. 5 lit. a şi art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr 
de 26 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 26 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară”  

a Consiliului Județean Alba din data de 12 decembrie 2019 
 

 
 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, publică, în data de 10 ianuarie 
2020; 
 Luând în dezbatere Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 
Județean Alba din data de 12 decembrie 2019, redactat de secretarul general al Județului Alba; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. f şi art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 138 
alin. 15 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

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 Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 12 decembrie 2019, conform anexei - parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 

Art. 2. 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 și Direcţiei 
juridică și administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 

                        CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                   SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 2 
Alba Iulia, 10 ianuarie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat art. 138 alin. 15, art. 139 
alin. 1, art. 139 alin. 5 lit. a şi art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 26 
voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 26 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi, 12 decembrie 2019,  

cu ocazia şedinţei „ordinară” a Consiliului Judeţean Alba 
 

Consiliul Judeţean Alba a fost convocat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Alba nr. 590/5 decembrie 2019 pentru a se întruni în ședința „ordinară”, în data de 12 
decembrie  2019, ora 1100, în sala 100 „Mihai Viteazu” (etaj I) a Palatului administrativ din 
municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba. 

La lucrările şedinţei au participat Preşedintele Consiliului Judeţean Alba - domnul Ion 
DUMITREL, vicepreşedinții Consiliului Județean Alba - domnul Marius Nicolae HAŢEGAN și 
domnul Dumitru FULEA, secretarul general al Judeţului Alba - domnul Vasile BUMBU,  
precum și un număr de 28 consilieri judeţeni. 
 Au asistat la şedinţă domnul Dan Mihai POPESCU - administrator public al Judeţului 
Alba, precum şi directori executivi ai direcţiilor şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

Mandatul de consilier judeţean al domnului Albu Nicolae a încetat înainte de termen ca 
urmare a demisiei, domnia sa urmând să exercite, cu caracter temporar, în condițiile legii, a 
funcției publice de prefect al judeţului Alba.  
 Participă la şedinţă şi doamna Silvia Alina HĂRĂGUŞ - supleant pe lista de candidaţi ai 
Partidului Naşional Liberal la alegerile locale din anul 2016, al cărei mandat va fi supus 
dezbaterii în timpul şedinţei 
 A lipsit de la ședință domnul consilier județean Marius Nicolae CETERAȘ. 

 
Ședința a început la ora 1100. 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Bună ziua! 
Domnule secretar, cum stăm cu prezenţa? 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Bună ziua! 
Sunt prezenţi un număr de 31 de consilieri judeţeni. 
Absent domnul consilier județean Ceteraş Marius Nicolae. 
Mandatul domnului consilier judeţean Albu Nicolae a încetat ca urmare a demisiei, 

urmând a constata încetarea în sedinţa de astăzi. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Mulţumesc. 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Nu vor participa la dezbateri şi la vot la proiectele de hotărâri nr. 234, nr. 235, nr. 253, nr. 

255, nr. 246  domnul consilier judeţean Prodan Gheorghe Lucian 
La Proiectul de hotărâre nr. 267 şi nr. 248 nu vor participa la dezbateri şi la vot domnii 

consilieri judeţeni Radu Călin, Mureşan Corneliu, Prodan Gheorghe Lucian, Puşcă Nicolae, 
Tătar Virgil, Stănescu Vasile şi Creţu Simion.  

Şi la Proiectul de hotărâre nr. 250 - domnii consilieri judeţeni Fulea Ioan şi Comşa 
Cătălin. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Vă rog, ca în procesul de votare să fie respectate prevederile legale în ceea ce priveşte 

regimul juridic al incompatibilităţilor şi conflictelor de interese 
 
Președintele Consiliului Județean Alba - domnul Ion DUMITREL propune și solicită 

aprobarea suplimentării ordinii de zi inițială cu următoarele proiecte de hotărâre, respectiv: 
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I. Proiecte de hotărâri care vor fi supuse dezbaterii şi aprobării anterior proiectelor de 
hotărâri propuse prin Proiectul ordinii de zi stabilit prin  Dispoziția Președintelui Consiliului 
Județean Alba nr. 590/5 decembrie 2019 

1. Proiect de hotărâre nr. 251/10 decembrie 2019 privind constatarea încetării de drept, 
înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Albu 
Nicolae 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
2. Proiect de hotărâre nr. 252/11 decembrie 2019 privind validarea mandatului de 

consilier judeţean atribuit doamnei Hărăguș Silvia-Alina, declarată supleant pe lista Partidului 
Național Liberal, la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
II. Proiecte de hotărâri care vor fi supuse dezbaterii şi aprobării după epuizarea 

proiectelor de hotărâri propuse prin Proiectul ordinii de zi stabilit prin  Dispoziția Președintelui 
Consiliului Județean Alba nr. 590/5 decembrie 2019 

1. Proiect de hotărâre nr. 242/6 decembrie 2019 cu privire la  acordarea unui mandat 
special reprezentatului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la Societătea 
„Drumuri și Poduri Locale Alba” SA 

Inițiator: Haţegan Marius Nicolae, Vicereședinte al Consiliului Județean Alba 
2. Proiect de hotărâre nr. 243/6 decembrie 2019 pentru modificarea articolului 4 

alineatul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 228/29 iunie 2017 privind aprobarea 
asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”, cu modificările și completările ulterioare 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
3. Proiect de hotărâre nr. 244/6 decembrie 2019 privind aprobarea conturilor de execuţie 

ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor 
instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru 
trimestrul IV al anului 2019 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
4. Proiect de hotărâre nr. 245/9 decembrie 2019 privind aprobarea organizării și 

desfășurării unei vizitei de lucru a delegației provinciei înfrățite Gansu din Republica Populară 
Chineză în Judeţul Alba, România 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
5. Proiect de hotărâre nr. 246/10 decembrie 2019 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reparație capitală - Post Trafo Spital” (medie 
tensiune) la Spitalul Județean de Urgență Alba  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
6. Proiect de hotărâre nr. 247/10 decembrie 2019 pentru modificarea și completarea 

articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 91/12 aprilie 2019 pentru aprobarea 
repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei 
de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, precum și 
repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 2019, cu modificările şi completările 
ulterioare 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
7. Proiect de hotărâre nr. 248/10 decembrie 2019 privind rectificarea bugetului general 

al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba si a bugetelor instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii, pe anul 2019 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
8. Proiect de hotărâre nr. 249/10 decembrie 2019 pentru modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 142/28 iunie 2019 pentru aprobarea repartizării pe 
unităţi administrativ teritoriale din Județul Alba, a subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru 
elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor şi a 
Regulamentelor Locale de Urbanism, pe anul 2019 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
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9. Proiect de hotărâre nr. 250/10 decembrie 2019 privind aprobarea și semnarea 
Contractului de Asistentă pentru Proiectul: „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă 
uzată în Județul Alba, 2014 -2020” implementat de către Societatea Comercială „APA CTTA” 
S.A. Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
10. Proiect de hotărâre nr. 253/11 decembrie 2019 pentru modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 210/24 octombrie 2019 privind aprobarea completării 
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Am rugămintea mea este să fiţi de acord să completăm ordinea de zi în felul următor: 1. 

Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, 
a mandatului de consilier judeţean al domnului Albu Nicolae; 2. Proiect de hotărâre privind 
validarea mandatului de consilier judeţean atribuit doamnei Hărăguș Silvia-Alina, declarată 
supleant pe lista Partidului Național Liberal, la alegerile locale din data de 5 iunie 2016. De 
asemenea, am rugămintea de a aproba suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte: 1. 
Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentatului Judeţului Alba 
în Adunarea Generală a Acționarilor la Societătea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA; 2. 
Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 4 alineatul 2 al Hotărârii Consiliului 
Judeţean Alba nr. 228/29 iunie 2017 privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul 
Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii 
Şureanu”, cu modificările și completările ulterioare; 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe 
nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial 
din venituri proprii pentru trimestrul IV al anului 2019;            4. Proiect de hotărâre privind 
aprobarea organizării și desfășurării unei vizitei de lucru a delegației provinciei înfrățite Gansu 
din Republica Populară Chineză în Judeţul Alba, România; 5. Proiect de hotărâre privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reparație capitală - Post 
Trafo Spital” (medie tensiune) la Spitalul Județean de Urgență Alba; 6. Proiect de hotărâre 
pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 91/12 
aprilie 2019 pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Județul Alba 
a sumei corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de 
stat în anul 2019, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata 
pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 2019, cu 
modificările şi completările ulterioare; 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba si a bugetelor instituţiilor publice 
şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii, pe anul 2019; 8. Proiect de 
hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 142/28 
iunie 2019 pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale din Județul Alba, a 
subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor Urbanistice 
Generale ale localităţilor şi a Regulamentelor Locale de Urbanism, pe anul 2019; 9. Proiect de 
hotărâre privind aprobarea și semnarea Contractului de Asistenţă pentru Proiectul: 
„Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în Județul Alba, 2014 -2020” 
implementat de către Societatea Comercială „APA CTTA” S.A. Alba; 10. Proiect de hotărâre 
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 210/24 octombrie 
2019 privind aprobarea completării Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
Județului Alba.  
 

Se supune la vot aprobarea suplimentării ordinii de zi cu încă 10 proiecte de hotărâri  
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Vă rog să fiţi de acord cu această suplimentare, înţelegem că întradevăr îs multe, dar fiind 

cum v-am zis la sfârşit de an, au apărut şi probleme care n-au fost iniţial prevăzute.  
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Cine este pentru această suplimentare?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva? 

 
Propunerea a fost aprobată cu un număr de 31 voturi „pentru”: domnul președinte 

DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum 
și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan 
Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan 
Mihai, FENEŞER Gheorghe, FLOREA Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, 
LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU 
Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ Nicolae, 
RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA 
Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 
 
Se supune la vot aprobarea ordinii de zi care include şi proiectele de hotărâre pentru 

care a fost aprobată suplimentarea ordinii de zi 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru Ordinea de zi în ansamblul său?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva? 

 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Cu un număr de 31 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 245.  

 
Propunerea a fost aprobată cu un număr de 31 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 245/12 decembrie 2019  
31 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  
COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, 
FLOREA Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, 
MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, 
PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA 
Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, 
TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  

Încep dezbaterile cu privire la ordinea de zi aprobată 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Intrăm în ordinea de zi, aşa cum am propus:  
1. Proiect de hotărâre nr. 251/10 decembrie 2019 privind constatarea încetării de drept, 

înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Albu 
Nicolae 

 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
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Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Cu un număr de 31 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 246.  

 
Proiectul de hotărâre nr. 251/10 decembrie 2019 privind constatarea încetării de drept, 

înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Albu 
Nicolae a fost aprobat cu un număr de 31 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului 
Judeţean Alba nr. 246/12 decembrie 2019   

31 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  
COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, 
FLOREA Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, 
MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, 
PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA 
Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, 
TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
2. Proiect de hotărâre nr. 252/11 decembrie 2019 privind validarea mandatului de 

consilier judeţean atribuit doamnei Hărăguș Silvia-Alina, declarată supleant pe lista Partidului 
Național Liberal, la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 

 
Avizele comisiilor de specialitate şi al Comisiei de validare 

 
 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

Vă rog să-mi permiteţi, domnule Preşedinte, să dau citire Procesului verbal întocmit de 
Comisia de validare pentru mandatul doamnei Hărăguş Silvia-Alina încheiat astăzi 12 decembrie 
2019: „Comisia de Validare, aleasă de Consiliul Judeţean Alba în şedinţa de constituire din data 
de 21 iunie 2016, a examinat în conformitate cu dispoziţiile art. 89 coroborat cu art. 31 alin. 3 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, rămase în vigoare până la data alegerilor locale din anul 2020, legalitatea 
alegerii doamnei Hărăguş Silvia-Alina în funcţia de consilier judeţean. Comisia de Validare 
constată că au fost respectate dispoziţiile legale şi că nu sunt cazuri de incompatibilitate. În 
aceste condiţii, a hotărât să propună plenului Consiliului Judeţean, validarea mandatului doamnei 
Hărăguş Silvia-Alina. Drept  pentru care, am încheiat azi prezentul proces-verbal.” Avizul 
Comisiei 3 este favorabil. Felicitări doamnei noastre, noii noastre colege! 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
În această situaţie sunt aplicabile în continuare prevederile Legii nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, până la alegerile care vor avea loc în anul 
2020. 

Potrivitprevederilor art. 31 din acest act normativ, validarea se face prin votul deschis al 
consilierilor judeţeni în funcţie.   
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
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Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Cu un număr de 31 de voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 247  
 

Proiectul de hotărâre nr. 252/11 decembrie 2019 privind validarea mandatului de 
consilier judeţean atribuit doamnei Hărăguș Silvia-Alina, declarată supleant pe lista Partidului 
Național Liberal, la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 a fost aprobat cu un număr de 31 
voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 247/12 decembrie 
2019   

31 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  
COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, 
FLOREA Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, 
MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, 
PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA 
Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, 
TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 

 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
O invit pe doamna consilier judeţean Hărăguş Silvia Alina să vină să depună Jurământul 

de credinţă! 
Conform procedurii, voi da citire Jurământului de credinţă, după care veţi spune: “Jur!”.  
Jurământ:  
În conformitate cu prevederile art. 117 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, depun în faţa Consiliului Judeţean Alba următorul jurământ:  
„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în 

puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Alba. Aşa să îmi ajute 
Dumnezeu!”. 

Doamna consilier județean Silvia Alina HĂRĂGUȘ: 
Jur! 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Mulţumesc. 
Vă rog să semnaţi! 
Începând cu proiectul de hotărâre următor, vom avea o prezenţă de 32 de consilieri 

judeţeni. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Intrăm în ordinea de zi inițială:  
1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 19 noiembrie 2019, redactat de domnul Vasile Bumbu - Secretarul 
General al Judeţului 

 
Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
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Mulţumesc. Cu număr de 32 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 248.  
 

Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului Județean Alba din 
data de 19 noiembrie 2019 a fost aprobat cu un număr de 32 voturi „pentru”, fiind adoptată 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 248/12 decembrie 2019   

32 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  
COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, 
FLOREA Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA 
Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ Nicolae, RADU 
Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, 
TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri   

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
2. Proiect de hotărâre nr. 232/29 noiembrie 2019 privind prelungirea aplicării 

prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011 privind darea în administrare 
Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul 
I al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia,  str. Unirii nr. 1-
3, proprietate publică a Judeţului Alba 

 
Nu a participat la dezbateri domnul consilier județean PRODAN Gheorghe Lucian. 

 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Nu participă la dezbateri şi la vot domnul consilier judeţean Prodan Gheorghe Lucian, 

fiind  un imobil în administrarea Spitalului...  
 

Avizele comisiilor de specialitate  
 
 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 
 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 
 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Cu un număr de voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 249. 
Domnul consilier judeţean Prodan Gheorghe Lucian nu a participat la dezbateri şi la vot.  
 
Proiectul de hotărâre nr. 232/29 noiembrie 2019 privind prelungirea aplicării 

prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011 privind darea în administrare 
Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul 
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I al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia,  str. Unirii nr. 1-
3, proprietate publică a Judeţului Alba a fost aprobat cu un număr de 31 voturi „pentru”, fiind 
adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 249/12 decembrie 2019 

31 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  
COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, 
FLOREA Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA 
Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, 
SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela 
Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 
Nu a participat la vot domnul consilier județean PRODAN Gheorghe Lucian. 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
3. Proiect de hotărâre nr. 233/29 noiembrie 2019 privind prelungirea termenului de 

aplicare a  prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu 
privire la unele măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională Alba, cu modificările şi completările ulterioare 

Nu a participat la dezbateri domnul consilier județean RADU Călin. 
 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Nu participă la dezbateri şi la vot domnul consilier judeţean Radu Călin, imobilul fiind  

aflat în administrarea DGASPC Alba. 
 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 
 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 
 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Cu un număr de 31 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 250.  

 
Proiectul de hotărâre nr. 233/29 noiembrie 2019 privind prelungirea termenului de 

aplicare a  prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu 
privire la unele măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională Alba, cu modificările şi completările ulterioare a fost aprobat cu un 
număr de 31 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 250/12 
decembrie 2019 
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31 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  
COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, 
FLOREA Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA 
Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ Nicolae, SANDEA 
Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, 
TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 
Nu a participat la vot domnul consilier județean RADU Călin. 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
4. Proiect de hotărâre nr. 234/29 noiembrie 2019 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reparație capitală și schimbare de destinație din 
școală  postliceală sanitară în secție de recuperare, medicină fizică, balneologie și extindere 
ambulator la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia” 

 
Nu a participat la dezbateri domnul consilier județean PRODAN Gheorghe Lucian. 
 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Nu participă la dezbateri şi la vot domnul consilier judeţean Prodan Gheorghe Lucian. 
 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 
 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 
 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Cu un număr de 31 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 251.  

 
Proiectul de hotărâre nr. 234/29 noiembrie 2019 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reparație capitală și schimbare de destinație din 
școală  postliceală sanitară în secție de recuperare, medicină fizică, balneologie și extindere 
ambulator la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia” a fost aprobat cu un număr de 31 voturi 
„pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 251/12 decembrie 2019 

31 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  
COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, 
FLOREA Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA 
Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, 
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SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela 
Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 
Nu a participat la vot domnul consilier județean PRODAN Gheorghe Lucian. 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
5. Proiect de hotărâre nr. 235/29 noiembrie 2019 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici la obiectivul de investiții „Construire rezerve de apă la Secția de infecțioase 
din Alba Iulia și Secția de psihiatrie cronici din Baia de Arieș” 

 
Nu a participat la dezbateri domnul consilier județean PRODAN Gheorghe Lucian. 
 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Nu participă la dezbateri şi la vot domnu’ consilier judeţean Prodan Ghorghe Lucian. 
 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 
 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 
 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Cu un număr de 31 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 252.  
Proiectul de hotărâre nr. 235/29 noiembrie 2019 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici la obiectivul de investiții „Construire rezerve de apă la Secția de infecțioase 
din Alba Iulia și Secția de psihiatrie cronici din Baia de Arieș” a fost aprobat cu un număr de 31 
voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 252/12 decembrie 
2019 

31 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  
COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, 
FLOREA Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA 
Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, 
SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela 
Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 
Nu a participat la vot domnul consilier județean PRODAN Gheorghe Lucian. 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
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6. Proiect de hotărâre nr. 236/3 decembrie 2019 privind aprobarea modificării Statului 
de funcţii şi a Regulamentului  de organizare şi funcţionare al Spitalului de Pneumoftiziologie 
Aiud 

 
Nu a participat la dezbateri domnul consilier județean PRODAN Gheorghe Lucian. 
 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Nu participă la dezbateri şi la vot domnul consilier judeţean Prodan Gheorghe Lucian. 
 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 
 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Cu un număr de 31 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 253.  
 
Proiectul de hotărâre nr. 236/3 decembrie 2019 privind aprobarea modificării Statului 

de funcţii şi a Regulamentului  de organizare şi funcţionare al Spitalului de Pneumoftiziologie 
Aiud  a fost aprobat cu un număr de 31 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului 
Judeţean Alba nr. 253/12 decembrie 2019 

31 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  
COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, 
FLOREA Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA 
Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, 
SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela 
Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 
Nu a participat la vot domnul consilier județean PRODAN Gheorghe Lucian. 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
7. Proiect de hotărâre nr. 237/3 decembrie 2019 privind neexercitarea dreptului de 

preemţiune asupra imobilului - casă şi teren intravilan - monument istoric, situat administrativ 
în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 9C, judeţul Alba, înscris în CF nr. 95175 Alba 
Iulia sub nr. cad/topo 95175 Alba Iulia 

 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 
 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 
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 Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Cu un număr de 32 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 254.  

 
Proiectul de hotărâre nr. 237/3 decembrie 2019 privind neexercitarea dreptului de 

preemţiune asupra imobilului - casă şi teren intravilan - monument istoric, situat administrativ 
în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 9C, judeţul Alba, înscris în CF nr. 95175 Alba 
Iulia sub nr. cad/topo 95175 Alba Iulia a fost aprobat cu un număr de 32 voturi „pentru”, fiind 
adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 254/12 decembrie 2019 

32 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  
COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, 
FLOREA Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA 
Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ Nicolae, RADU 
Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, 
TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
8. Proiect de hotărâre nr. 238/4 decembrie 2019 privind aprobarea modificării Statului 

de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 
 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Cu un număr de 32 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 255.  
Proiectul de hotărâre nr. 238/4 decembrie 2019 privind aprobarea modificării Statului 

de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba a fost aprobat cu un număr 
de 32 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 255/12 
decembrie 2019 

32 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  
COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, 
FLOREA Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA 
Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ Nicolae, RADU 
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Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, 
TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
9. Proiect de hotărâre nr. 239/4 decembrie 2019 privind aprobarea modificării 

Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 
 
Nu a participat la dezbateri domnul consilier județean PRODAN Gheorghe Lucian. 

 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Nu participă la dezbateri şi la vot domnul consilier judeţean Prodan Gheorghe Lucian. 

 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 
 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Cu un număr de 31 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 256.  

 
Proiectul de hotărâre nr. 239/4 decembrie 2019 privind aprobarea modificării 

Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a fost 
aprobată cu un număr de 31 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean 
Alba nr. 256/12 decembrie 2019 

31 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  
COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, 
FLOREA Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA 
Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, 
SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela 
Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 
Nu a participat la vot domnul consilier județean PRODAN Gheorghe Lucian. 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
10. Proiect de hotărâre nr. 240/5 decembrie 2019 privind aprobarea modificării și 

completării Regulamentului privind realizarea sau amplasarea în zona drumurilor publice de 
interes județean a căilor de acces, a panourilor publicitare, a oricăror construcții sau activității 
comerciale, amenajări sau instalații în orice scop 

 
Avizele comisiilor de specialitate  
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 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 
 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Cu un număr de 32 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 257.  

 
Proiectul de hotărâre nr. 240/5 decembrie 2019 privind aprobarea modificării și 

completării Regulamentului privind realizarea sau amplasarea în zona drumurilor publice de 
interes județean a căilor de acces, a panourilor publicitare, a oricăror construcții sau activității 
comerciale, amenajări sau instalații în orice scop a fost aprobat cu un număr de 32 voturi 
„pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 257/12 decembrie 2019 

32 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  
COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, 
FLOREA Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA 
Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ Nicolae, RADU 
Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, 
TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
11. Proiect de hotărâre nr. 241/5 decembrie 2019 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici actualizați la finalizarea lucrărilor și a cotei de cofinanțare la obiectivul 
„Refuncționalizare și  reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA 
UNIRII” 

 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 
 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Ioan FULEA: 
 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
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Cu un număr de 32 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 258.  
 

Proiectul de hotărâre nr. 241/5 decembrie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici actualizați la finalizarea lucrărilor și a cotei de cofinanțare la obiectivul 
„Refuncționalizare și  reabilitare Muzeul Național al Unirii șiSala Unirii Alba Iulia - SALA 
UNIRII” a fost aprobat cu un număr de 32 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului 
Judeţean Alba nr. 258/12 decembrie 2019 

 
32 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  
COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, 
FLOREA Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA 
Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ Nicolae, RADU 
Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, 
TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
12. Proiect de hotărâre 201/16 octombrie 2019 privind stabilirea de taxe locale şi tarife 

datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2020 
 
Nu a participat la dezbateri domnul consilier județean PRODAN Gheorghe Lucian. 
 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Nu participă la dezbateri şi la vot domnul consilier judeţean Prodan Gheorghe Lucian 

pentru că sunt supuse aprobării şi taxe pentru Spital.  
 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 
 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Ioan FULEA: 
 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 
 Comisia nr. 5, fără aviz. 

Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 
 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 
 
 Domnul consilier județean Călin RADU: 

Am văzut câteva tarife la servicii medicale, crescute cu 10 cu 15 lei.  
E o actualizare a preţurilor sau la toate s-a crescut cu 10 - 15 lei? 
Eventual ce anume a dus la creşterea acestor...? 

 Domnul Marian Florin AITAI - director executiv, Direcția dezvoltare și bugete din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba: 

Se vede foarte clar în Raportul de specialitate, tarifele vechi şi tarifele noi.  
Tarifele noi sunt propuse de către şefii instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean şi 

sunt conform legii.  
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 Domnul consilier județean Călin RADU: 
Zice legea că trebuie să le crească cu încă... un procent? 

 Domnul Marian Florin AITAI - director executiv, Direcția dezvoltare și bugete din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba: 

Nu, nu e obligatoriu, se poate... 
Au crescut absolut toate cheltuielile, a crescut curentul, a crescut gazul, inflaţia, reactivii 

...şi aşa mai departe. 
 Domnul consilier județean Călin RADU: 

Reactivii. 
Mulţumesc. 

 
Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Abţinere din partea domnilor consilieri judeţeni Luca Nicolae şi Mureşan Corneliu.  
Cu un număr de 29 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 259. 

 
Proiectul de hotărâre nr. 201/16 octombrie 2019 privind stabilirea de taxe locale şi 

tarife datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2020 a fost aprobat cu un număr de 
29 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 259/12 decembrie 
2019 

29 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  
COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, 
FLOREA Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, MATEI 
Ioan, MORAR Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, 
PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 
Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
2 abțineri din partea domnilor consilieri județeni: LUCA Nicolae și MUREŞAN 

Corneliu. 
Nu a participat la vot domnul consilier județean PRODAN Gheorghe Lucian. 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Hai să vedem acuma, să facem un efort  
13. Proiect de hotărâre nr. 193/14 octombrie 2019 privind preluarea cotei de  1/2 părți 

asupra unui bun imobil - teren situat administrativ în municipiul Aiud, din domeniul public al 
Municipiului Aiud și din administrarea Consiliului local al municipiului Aiud, în domeniul 
public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba 

 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 
 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 
 Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Acum le ştiţi.  
Mai trebuie să facem un singur lucru, să votăm într-un fel. 
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 Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
Un singur lucru. 
Aici avem un proiect cu care suntem în faţa faptului împlinit. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
A treia oară. 

 Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
A treia oară, să discutăm. 
S-a discutat de două ori, prima dată s-a dus pe chestiune de fonduri europene, a doua oară 

când am intervenit în cadrul şedinţei de consiliu judeţean ziceam de Compania Naţională de 
Investiţii, există o adresă acolo. 

Există un da sau un nu, n-am primit niciun răspuns vis-a-vis de aceste acţiuni, dacă au 
existat sau nu au existat.  

De asemenea, vorbeam de un precedent, să nu creem un precedent, că s-ar putea ca anul 
următor, anul viitor, să vină UAT Sebeş, UAT Cugir sau aşa mai departe, orice UAT poate să 
solicite o chestiune de acest gen şi va trebui să spunem nu. 

Pentru că evident nu avem buget sau nu avem un plan vis-a-vis de ceea ce vrem să facem 
peste un an, peste doi sau peste zece ani.  

Deci nu există un plan privind aceste investiţii, având în vedere că nu există o strategie, 
având în vedere că nu avem adresele astea depuse, deci să fie clar de la început...      

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Am înţeles. 

 Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
Nu-mi doresc să zic primarul asta trebuie să primească şi ăsta nu trebuie, că suntem într-o 

situaţie destul de deosebită. 
Avem precedent cu Blajul şi le-am repetat de fiecare dată.  
Drept urmare, mă şi bucuram să văd o adresă, cel puţin la Compania Naţională de 

Investiţii, să spună domnule vrem să facem treaba asta, e perfect legală şi - se poate sau nu se 
poate, se încadrează sau nu se încadrează, nu există nu există, bun!  

Mergând mai departe, luaţi în considerare riscul ca anul următor, anul viitor să avem 
adrese de genul ăsta şi de la alte UAT-uri?   

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Eu zic că nu este un risc, vă răspund la ce aţi spus până acum. 
Este un proiect care presupune înfiinţarea unui Centru multicultural, care înseamnă 

româna, maghiară, germană şi alte culturi.  
Noi trebuie să intrăm în parteneriat cu consiliul local, ca împreună să căutăm sursele de 

finanţare. Că sunt fonduri europene, că sunt fonduri guvernamentale şi aşa mai departe, care se 
pot completa unele cu altele…  

Deci, momentul este acum şi cum aţi spus şi dumneavoastră şi am spus şi rândul trecut, 
urmează paşii ceilalţi pentru identificarea sursei de finanţare. Este aşa, am înţeles-o şi nu ne-am 
contrazis niciodată în chestia asta.  

În ceea ce priveşte celelate, dacă sunt aşa cum este acest proiect, de interes public 
judeţean, că lucrul ăsta trebuie făcut, da, o să mergem şi cu alţii, dacă constatăm împreună asta.  
 Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 

Există o sumă anume, cu care noi ne putem antrena în fiecare an cu o cotă anume din 
Bugetul...legal, cum avem la sport 5% din Bugetul Consiliului...? 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Nu, putem oricât. Nici la sport nu mai este limitat. 

 Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
Deci nu mai avem nicio limită de sumă? 
Mă refer, legal, putem să ne antrenăm la orice proiect de genul ăsta? 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Care sunt de interes public judeţean! 

 Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
Am înţeles. Mulţumesc. 
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 Domnul consilier județean Marcel Simion: 
Am impresia că noi uităm esenţa acestui proiect de hotărâre. 
Discutăm despre o istituţie publică de cultură, despre un oraş care este multicultural, cu 

minorităţi naţionale, discutăm despre obligaţia pe care noi ca şi consiliu judeţean o avem să 
sprijinim toate UAT-urile care sunt în subordinea noastră. 

Pornind de la aceste elemente, discutăm despre o chestiune publică şi avem obligaţia de a 
face lucrul ăsta şi nu să ne găsim tot felul de subrefugii, să nu contribuim, că vine un alt UAT. 

Foarte bine, să vină toate UAT-urile din judeţ, să se asocieze cu Consiliul Judeţean şi noi 
să avem ştiinţa necesară şi posibilitatea prin aparatul care-l avem, să găsim şi finanţare, să 
sprijinim toate UAT-urile pentru că noi avem o forţă mai mare decât UAT-urile de la nivelul 
localităţii.  

Cred că a fost o chestie total la nealocul ei, să discutăm a treia oară un astfel de proiect de 
hotărâre deosebit de important, important este că primarii din UAT-uri îşi doresc să dezvolte 
comunităţile, iar noi avem obligaţia cu atât mai mult să-i sprijinim.  

Iar finanţarea, bineînţeles că o vom găsi în termeni legali, bugetul va fi constituit în acest 
sens, este o chestiune publică şi Aiudul are nevoie stringentă, pentru dezvoltarea lui şi pe acest 
aspect multicultural pe care-l are această instituţie publică.  

Vă mulţumesc.      
            Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 

Domnul Simion, nu am zis că nu sunt de acord, ce punctam eu?  
E că nu avem nimic de genul adresă de un alt tip de finaţare, decât strict, mergem la 

Consiliul Judeţean şi ne asociem cu Consiliul Judeţean şi aici... 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Eu am înţeles, e o sugestie de care trebuie să ţinem seama, am mai discutat şi în particular 

asta şi cu domnul profesor şi e corect să ne punem întrebări şi să restricţionăm ridicând probleme 
de genul ăsta.  

Vă mulţumesc.  
 
Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
9 abţineri din partea grupului de consilieri judeţeni ai PSD,  
23 de voturi pentru. 
A fost adoptată Hotărârea nr. 260  
Nu am spus la început, ca să nu influenţez votul, în sală sunt prezenţi doamna primar, 

doamna viceprimar şi administratorul public al municipiului Aiud. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Au venit s-o felicite pe doamna consilier, ca să ştiţi, nu pentru presiune.  

 
Proiectul de hotărâre nr. 193/14 octombrie 2019 privind preluarea cotei de  1/2 părți 

asupra unui bun imobil - teren situat administrativ în municipiul Aiud, din domeniul public al 
Municipiului Aiud și din administrarea Consiliului local al municipiului Aiud, în domeniul 
public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba a fost aprobat cu un 
număr de 23 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 260/12 
decembrie 2019 

23 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  
COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, FENEŞER Gheorghe, FLOREA Monica, FULEA 
Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, MORAR Mihai Lucian, 
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NEGRUȚIU Adrian-Emil, PONORAN Tudor, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA 
Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
9 abțineri din partea domnilor consilieri județeni: DUMITRU Bogdan Mihai, LUCA 

Nicolae, MATEI Ioan, MUREŞAN Corneliu, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, 
PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin și SANDEA Dorin-Gheorghe. 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
14. Proiect de hotărâre nr. 202/16 octombrie 2019 privind aprobarea Acordului de 

asociere încheiat între UAT - Municipiul Aiud prin Consiliul local al municipiului Aiud şi UAT - 
Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a Studiului de fezabilitate 
al obiectivului de investiții: „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud”....şi de aici pornim 
partea de care vorbea şi domnul Luca 

Avizele comisiilor de specialitate  
 
 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 
 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Ioan FULEA: 
 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
9 abţineri din partea grupului de consilieri judeţeni ai PSD. 
23 de voturi pentru. 
A fost adoptată Hotărârea nr. 261. 

 
Proiectul de hotărâre nr. 202/16 octombrie 2019 privind aprobarea Acordului de 

asociere încheiat între UAT - Municipiul Aiud prin Consiliul local al municipiului Aiud şi UAT - 
Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a Studiului de fezabilitate 
al obiectivului de investiții: „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud” a fost aprobat cu un 
număr de 23 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 261/12 
decembrie 2019 

23 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  
COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, FENEŞER Gheorghe, FLOREA Monica, FULEA 
Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, MORAR Mihai Lucian, 
NEGRUȚIU Adrian-Emil, PONORAN Tudor, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA 
Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
9 abțineri din partea domnilor consilieri județeni: DUMITRU Bogdan Mihai, LUCA 

Nicolae, MATEI Ioan, MUREŞAN Corneliu, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, 
PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin și SANDEA Dorin-Gheorghe. 

 
Continuă şedinţa cu proiectele de hotărâri înscrise suplimentar pe ordinea de zi 
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Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Continuăm cu ordinea de zi suplimentară:  
1. Proiect de hotărâre nr. 242/6 decembrie 2019 cu privire la  acordarea unui mandat 

special reprezentatului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la Societătea 
„Drumuri și Poduri Locale Alba” SA.  

 
Nu a participat la dezbateri domnul consilier județean TĂTAR Virgil. 
 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Nu participă la dezbateri şi la vot domnul consilier judeţean Tătar Virgil. 
 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 
 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 
 

Domnul consilier județean Simion CREȚU: 
În Adunarea Generală de la Societatea Comercială „Drumuri şi Poduri”, în mod normal 

cei 33 de consilieri ar reprezenta acţionariatul, cu capitalul 100%.  
Noi prin hotărâre am decis ca acestă atribuţie pe care o avem conform legii, s-o delegăm 

unei persoane.  
Nu ştiu, e bine? E rău? Persoana bănuiesc că e competentă, că există executiv care ştie 

oamenii care-i pune. 
Dar ce observăm din materialele care ni se prezintă, eu n-am cerut mai mult dar o să 

încep să cer materiale în clar, că această societate are mari probleme, din ce în ce mai mari. 
E vorba tot de datorii, acuma nu poate funcţiona, iară linie de credit?  
Am văzut că la art. 1 se propune să nominalizeze un auditor financiar.  
Sper ca doamna care ne reprezintă, nu ştiu de ce nu vine în faţa consiliului judeţean, 

persoanele astea să le vedem şi noi, că noi lucrăm cu nişte umbre, directorii de instituţii nu vin, 
trimit acolo, noi nu putem să-i deranjăm de la program că au oră de audienţă, sau ştiu eu ce 
program au ei, încărcat cu atribuţii, cu teren, să vină şi dânsa când îşi susţine materialele, să ne 
explice, să întrebăm şi noi. 

Să vedem că dacă dumneavoastră trebuie să ştiţi cei care suntem mai vechi, în zona asta 
sau în zona publică a judeţului Alba, că această societate s-a propus de mai multe ori în discuţii 
ca să se privatizeze sau să nu se privatizeze.  

Acuma nu ştiu eu dacă ea nu este într-un risc de declin, de decapitalizare şi atunci să 
vedem ce plătim acolo şi ce plătim în altă parte utilizând servicii sau să o facem a noastră, să fie 
o societate puternică de care să fim mândri. Dar pentru asta vă spun că trebuie management 
corespunzător.  

Nu mă refer la persoane care nu le recunosc, am văzut CV-urile, nu vreau să fac niciun 
comentariu, eu cred că toţi oamenii-s pregătiţi pentru ceva, dar aicea trebuie cineva să se implice, 
avem aparat executiv de calitate, oameni pregătiţi în meserie care pot să supravegheze acest 
fenomen.  

Asta e situaţia şi ce se întâmplă, zic eu retoric că nu vreau un răspuns, că aicea nu mi-l 
puteţi da, dacă nu aprobăm linia asta de credit?  

Ce s-ar întâmpla?      
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Domul director Aitai explicaţi 
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 Domnul Marian Florin AITAI - director executiv, Direcția dezvoltare și bugete din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba: 

Ştiţi că luna trecută am introdus o rectificare de buget la Societatea DPL şi lucrurile stau 
mult mai bine decât au fost prevederile bugetare, se măreşte şi cifra de afaceri şi suntem convinşi 
că o să fie pe profit anul ăsta Societatea.  

Linia de credit este necesară pentru că are lucrări executate pe PNDL, de peste 3 milioane 
de lei şi dacă sunt sincope şi nu se plătesc facturile respective, să aibă o linie de credit deschisă.   

Domnul consilier județean Simion CREȚU: 
Creditul diminuează practic profitul... 

 Domnul Marian Florin AITAI - director executiv, Direcția dezvoltare și bugete din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba: 

Aşa este, dar e un credit fără garanţie. 
Domnul consilier județean Simion CREȚU: 
Mi se pare uzura morală mare, acolo e necesar de un program de investiţii dacă vrei să fi 

competitiv.   
 Domnul Marian Florin AITAI - director executiv, Direcția dezvoltare și bugete din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba: 

Aşa este. 
Domnul consilier județean Simion CREȚU: 
Sunt altele mai bune.  
Mă opresc aicea, bineînţeles până nu mă documentez, o să votez acest proiect de hotărâre.  
Mi se pare corect, că e societatea noastră şi moral măcar suntem implicaţi dar cred că 

trebuie s-o limpezim.  
Mulţumesc.    

 
Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Abţineri din partea domnilor consilieri judeţeni Dorin Sandea, Radu Călin, Luca Nicolae, 

Mureşan Corneliu, Prodan Gheorghe Lucian, Oţoiu Marcel, Puşcă Nicolae, Matei Ioan, Dumitru 
Bogdan Mihai, Feneşer Gheorghe şi Fulea Ioan. În total 11 abţineri,  

Cu un număr de 20 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 262  
Domnul consilier judeţean Tătar Virgil n-a participat la dezbateri şi la vot. 

 
Proiectul de hotărâre nr. 242/6 decembrie 2019 cu privire la  acordarea unui mandat 

special reprezentatului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la Societătea 
„Drumuri și Poduri Locale Alba” SA a fost aprobat cu un număr de 20 voturi „pentru”, fiind 
adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 262/12 decembrie 2019 

20 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  
COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, 
HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, MORAR Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, PONORAN Tudor, 
SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și 
UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
11 abțineri din partea domnilor consilieri județeni: DUMITRU Bogdan Mihai, FULEA 

Ioan, FENEŞER Gheorghe, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MUREŞAN Corneliu, OȚOIU 
Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin și SANDEA Dorin-
Gheorghe. 
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Nu a participat la vot domnul consilier județean TĂTAR Virgil. 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
2. Proiect de hotărâre nr. 243/6 decembrie 2019 pentru modificarea articolului 4 

alineatul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 228/29 iunie 2017 privind aprobarea 
asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”, cu modificările și completările ulterioare 

 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 
 Comisia nr. 5, fără aviz. 
 

Domnul consilier județean Simion CREȚU: 
Asociaţiile astea, în care noi intrăm ca membri, au un scop.  
Deci asociaţiunile şi fundaţiile, după Legea nr. 21/1924, se făceau domnule secretar, în 

scopul îndeplinirii unui scop ideal, se zicea ceva ca să faci.  
Păi, majoritatea asociaţiilor care le-am văzut au fost pe zona de dezvoltare şi pe zona 

socială, culturală, mă rog, spectru foarte larg, deci prin combinaţii în foarte multe chestiuni de 
astea. 

Important e în dezvoltare, în orice construcţie, din când în când, ca şi în viaţă, mai tragi 
linia, să vezi, de doi ani, ce se întâmplă? 

Că foarte mulţi îmi spun mie, vin şi-mi spun de dezvoltare şi se plâng că nu-i bagă nimeni 
în seamă sau că nu găsesc fonduri, că fondurile parcă s-ar găsi aşa pe deal. 

Noi avem o asociaţie înregistrată juridic. 
Bun, aveţi o asociaţie, dar când v-aţi făcut asociaţia vă gândiţi şi la ce face. 
Nu, şi de asta zic, în astea va trebui să mai tragem şi noi o linie să vedem bă, Judeţul 

avem 15 asociaţii undeva într-un material. 
Să vedem ce am făcut în aia, aici vrem să facem un drum pe vârful muntelui, nu ştiu dacă 

se poate face şi cine bagă banii şi cine bagă milioanele, de unde le iei?  
Că în mod normal, orice investiţie care o faci, nu mă refer la astea trei... 
Că e de perspectivă, ar avea un viitor, în zona respectivă 
Dar se face pe baza unei analize cost-beneficiu, şi normal nici banul de la buget nu poţi 

să-l bagi acolo, dacă nu-ţi rezultă o documentaţie şi nu-i fezabilă afacerea respectivă, chiar dacă-i 
afacere publică. 

Faci un drum pietruit, stau acolo 70 de oameni şi îl faci social ăla, nu are indicatori 
economici, acela numai plăteşte întreţinerea după, de la buget pentru activităţi sociale.  

Atâta am avut de intervenit.        
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
23 de voturi pentru, 9 abţineri din partea grupului de consilieri judeţeni ai PSD. 
A fost adoptată Hotărârea nr. 263.  
Mai fac încă o dată menţiunea că la această Asociaţie de Dezvoltare noi am aderat din 

2017 şi acum am schimbat doar reprezentantul.  
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Proiectul de hotărâre nr. 243/6 decembrie 2019 pentru modificarea articolului 4 
alineatul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 228/29 iunie 2017 privind aprobarea 
asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”, cu modificările și completările ulterioare a fost 
aprobat cu un număr de 23 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 
nr. 263/12 decembrie 2019 

23 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  
COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, FENEŞER Gheorghe, FLOREA Monica, FULEA 
Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, MORAR Mihai Lucian, 
NEGRUȚIU Adrian-Emil, PONORAN Tudor, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA 
Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
9 abțineri din partea domnilor consilieri județeni: DUMITRU Bogdan Mihai, LUCA 

Nicolae, MATEI Ioan, MUREŞAN Corneliu, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, 
PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin și SANDEA Dorin-Gheorghe. 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
3.  Proiect de hotărâre nr. 244/6 decembrie 2019 privind aprobarea conturilor de 

execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a 
bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 
pentru trimestrul IV al anului 2019 

 
Nu au participat la dezbateri domnii consilieri județeni CREŢU Simion, MUREŞAN 

Corneliu, MORAR Mihai Lucian, PRODAN Gheorghe Lucian, RADU Călin și TĂTAR Virgil. 
 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Nu participă la dezbateri şi la vot domnii consilieri judeţeni Radu, Mureşan, Prodan, 

Puşcă, Tătar, Stănescu şi Creţu. 
 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 
 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Ioan FULEA: 
 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 
 Comisia nr. 5, fără aviz. 

Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 
 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Cu un număr de 26 de voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 264. 
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Proiectul de hotărâre nr. 244/6 decembrie 2019 privind aprobarea conturilor de 

execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a 
bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 
pentru trimestrul IV al anului 2019 a fost aprobat cu un număr de 26 voturi „pentru”, fiind 
adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 264/12 decembrie 2019 

26 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  
COMȘA Cătălin Răzvan, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FLOREA Monica, 
FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA Nicolae, MATEI 
Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PUŞCĂ Nicolae, 
SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, 
TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 
Nu au participat la vot domnii consilieri județeni CREŢU Simion, MUREŞAN Corneliu, 

MORAR Mihai Lucian, PRODAN Gheorghe Lucian, RADU Călin și TĂTAR Virgil. 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
4. Proiect de hotărâre nr. 245/9 decembrie 2019 privind aprobarea organizării și 

desfășurării unei vizitei de lucru a delegației provinciei înfrățite Gansu din Republica Populară 
Chineză în Judeţul Alba, România 

 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 
 Comisia nr. 5, fără aviz. 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Cu un număr de 32 de voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 265. 
 
Proiectul de hotărâre nr. 245/9 decembrie 2019 privind aprobarea organizării și 

desfășurării unei vizitei de lucru a delegației provinciei înfrățite Gansu din Republica Populară 
Chineză în Judeţul Alba, România a fost aprobat cu un număr de 32 voturi „pentru”, fiind 
adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 265/12 decembrie 2019 

32 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  
COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, 
FLOREA Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA 
Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ Nicolae, RADU 
Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, 
TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 
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0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
5. Proiect de hotărâre nr. 246/10 decembrie 2019 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reparație capitală - Post Trafo Spital” (medie 
tensiune) la Spitalul Județean de Urgență Alba 

 
Nu a participat la dezbateri domnul consilier județean PRODAN Gheorghe Lucian. 
 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 
 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 
 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Cu un număr de 31 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 266. 

 
Proiectul de hotărâre nr. 246/10 decembrie 2019 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reparație capitală - Post Trafo Spital” (medie 
tensiune) la Spitalul Județean de Urgență Alba a fost aprobat cu un număr de 31 voturi 
„pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 266/12 decembrie 2019 

31 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  
COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, 
FLOREA Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA 
Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, 
SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela 
Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 
Nu a participat la vot domnul consilier județean PRODAN Gheorghe Lucian. 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
6. Proiect de hotărâre nr. 247/10 decembrie 2019 pentru modificarea și completarea 

articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 91/12 aprilie 2019 pentru aprobarea 
repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei 
de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, precum și 
repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 2019, cu modificările şi completările 
ulterioare 
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Nu au participat la dezbateri domnii consilieri județeni PUŞCĂ Nicolae, STĂNESCU 
Vasile și TĂTAR Virgil. 

 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Nu participă la dezbateri şi la vot domnii consilieri judeţeni Tărtar Virgil, Stănescu 

Vasile... 
 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 
 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Ioan FULEA: 
 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 
 Comisia nr. 5, fără aviz. 

Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 
 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 
 
 Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 

O intervenţie: voiam să-l rog pe colegul Albani, la sfârşitul şedinţei să ne spună câte ceva 
vis-a-vis de întâlnirea ATOP Alba – ATOP Bihor avută la Arieşeni, dar având în vedere 
proiectul acesta, am decis să intervin un pic mai repede.  

Se pune problema în felul următor: sunt primării care primesc foarte mulţi bani, şi e un 
lucru bun, dar sunt primării care primesc chiar puţini vis-a-vis de necesarul din zonă.  

Necesarul de la Arieşeni este unul foarte clar şi cât se poate de bine construit.  
În zona aceea de pârtie, iarna e o problemă cu parcările, povesteam cu primarul, zicea că 

bani din bugetul local prea puţini pot să susţină ceea ce înseamnă amenajări parcări acolo.  
Aşadar, vă rog frumos pe viitor să vă uitaţi şi către aceste comune, unde din diverse 

motive, că vorbim de Arieşeni, că vorbim de oricare, dar să putem aloca nişte sume un pic mai 
mari, astfel încât să ne ajute. 

Cel puţin la Arieşeni ştiti problema cu traficul, fluidizarea traficului e o problemă iarna, 
discutam cu ceilalţi de la Bihor, discuţiile la ei au început undeva în februarie-martie, vis-a-vis de 
organizarea pe sezonul de iarnă.  

Noi ne-am trezit acolo în decembrie să facem o discuţie, eram chiar codaşii, cel puţin era 
ruşinos din partea noastră. Nu aveam un plan clar, vis-a-vis de câte locuri de parcare, unde se 
poate parca, unde e domneiul public, unde e domeniul privat.  

Doresc o colaborare mai intensă între Consiliul Judeţean şi Primării. Asta vă rog.  
Mulţumesc.            
Domnul consilier județean Simion CREȚU: 
Mă simt dator faţă de domnul coleg, distins, să dau nişte explicaţii datorită faptului că 

datorită vârstei, am parcurs anumite etape.  
Deci acum vreo 23 de ani 24, tu cred că erai recent stagiar, venisei la Consiliul Judeţean. 
Consiliul Judeţean aveam la buget, făceam o listă plăţi-proiecte în care plăteam anumite 

documentaţii pe care le făceam în fiecare an.  
Şi a fost comandat şi plătit de Consiliul Judeţean un Plan Urbanistic General.  
Atunci era foarte, ce să zic, curajos, un lanţ de 7 pârtii cu tot şi cum să arate zona 

respectivă.  
Două hoteluri cu parcări, cu tot ce trebuie.  
Vreau să vă spun, ca să nu credeţi că e o problemă personală, eu cu primarul de la 

Arieşeni am fost coleg de partid, în PNL şi în relaţii personale am fost şi sunt foarte bun.  
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Dintr-o supărare, că i-am explicat, nu ştiu chiar care a fost substratul lui, nu prea intru în 
viaţa oamenilor, el s-a despărţit de Consiliul Judeţean, că face singur, îşi duce singur la 
îndeplinire acest PUG.  

Bineînţeles, îi lipseau foarte multe. 
N-aveai oameni, n-aveai bani, şi aşa mai departe. 
A făcut nişte vizite de studiu, au mai venit pe acolo nişte ...chestiuni din astea. 
Şi lucrurile au rămas aşa, cam mai rudimentare. În plus de asta, s-or gasit nişte metode, 

din punctul meu de vedere personal, nişte modele proaste de administrare...deci când ai făcut 
firul ăla pe care urci, telescaunul respectiv, ei l-or concesionat, închiriat la un băiat din 
Timişoara, care dădea o cotă fixă şi ăla lua “mălaiul” cu braţele şi la Primărie dădea atât.  

Parcări n-o fost în stare să amenajeze, da’ parcările ăstea se fac cu regim, adică faci bani 
de acolo, tot ce-i acolo lângă pârtie – terenurile respective, le-or concesionat.  

Deci în loc să faci bani pentru staţiune, din punctul meu de vedere n-o fost bine 
administrat.  

Acum domnul primar, cred ca vrea să spună la Consiliul Judeţean ce vrea. Eu vreau să vă 
mai spun că mai sunt vreo 50 de locuri în ţară care au documentaţii pentru schi. 

Gârda a făcut acolo în parteneriat public-privat o pârtie, expoziţia era bună, nordică, dar 
nu s-o putut finaliza că partea de jos era privată şi nu s-or înţeles, erau probabil bani mulţi şi s-or 
lasat.  

Scărişoara n-o avut curajul ăsta, nu avea cum, că e mai strâmtă valea, dar Albacul o făcut 
o pârtie, iar, foarte bună, dar acolo nu stă zăpada, expoziţia fiind sudică.  

La Horea s-o făcut o pârtie, „unde întoarnă uliul”, dacă ştiţi. 
Abrudul şi-o făcut, toţi îşi fac mici pârtii, în loc să facă toţi împreună, facem pârtia de la 

Arieşeni. 
Şi chestiile se observă cu ochiul liber, şi domnul coleg, că dacă ai trecut dealul la Bihor, 

ai văzut, parcă esti în altă ţară. 
De ce, ştiţi?  
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Da, mulţumim.  
Vă spune domnu’ Albani, un minut, nu mai mult, ca să nu ne mai lungim… 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 
Sunt perfect de acord cu ce a spus domnul Creţu, asta este realitatea.  
Din ceea ce s-a întâmplat în judeţul  Alba pe domeniul schiabil, exact aşa i-am propus 

domnului primar, pentru a accesa proiecte împreună cu Consiliul Judeţean, în primul rând trebuie 
să vină să le propună, pentru că exact aşa cum a spus domnul Creţu, nu putem intra în ograda 
primarului. 

El trebuie să vină, dar problema acolo este că nu se ştie ce se vrea. Aia e problema 
principală.  

Deplasarea făcută săptămâna trecută, din punctul meu de vedere, e că a fost târzie, dar 
este un început. 

Colegii de la Bihor, pentru că am făcut întâlnirea în comun, primarii din cele două 
comune de la graniţa cu judeţul Alba, fără supărare, părerea mea e că sunt mult mai implicaţi în 
tot ceea ce înseamnă partea de domeniu schiabil, s-au organizat foarte bine la nivel de comună.  

Spre deosebire de noi, ei au mici taxe de turism, comuna Arieşeni nu are deloc. 
La cazare, aşa că până când aşteptăm ca banii să cadă din cer, trebuie implicare în 

principal de la primarul din Arieşeni, să vină cu proiecte. 
El ştie ce are acolo şi de ce are nevoie, el are toate datele, şi după care, dacă este 

posibilitate, printr-un parteneriat cu Consiliul Judeţean o să se analizeze atuncea.  
Dar până când n-o să vină domnul primar cu o propunere, nu prea avem ce discuta.      

 Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
Da, perfect de acord cu dumneavoastră, şi domnul Creţu zice şi domnul Albani, noi nu 

putem intra în comună.  
Păi dar eu vă spun un lucru, încă de mult, întotdeuna împăratul intra în curtea boierului... 
Domnul consilier județean Ioan UȚIU: 
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Eu solicit ca la şedinţa următoare, să ni se prezinte dacă este posibil, starea de legalitate a 
construcţiilor de la Arieşeni, de la pârtii. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Trebuie să trimitem de la Inspecţia în Construcţii. 
Noi am avut o asociere cu consiliul local pentru a dezvolta acel proiect,este un Plan 

Urbanistic care a fost început prin 2005-2006 şi pur şi simplu au dat o Hotărâre prin care ne-au 
scos afară din Proiect şi practic parteneriatul s-a terminat. Deci asta este situaţia.  

În ceea ce priveşte partea de legalitate a construcţiilor, noi am avut o perioadă în care 
voiam să implementăm acest proiect şi numai te luptai cu ei. 

Construiau ilegal, îi amendam cu maxim posibil şi ne trezeam că apărea o amendă 
antedatată, mai mică şi intrarea în legalitate.  
 Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 

Domnule Preşedinte, aici ar trebui, părerea mea, şi e ultima intervenţie, să 
responsabilizăm şi pe cei care au pârtia concesionată. 

Ei au câştigul acolo, adică turişti pe pârtie şi tu nu faci nimica, numai să dai drumul la 
curent şi atât!. 

Şi în sensul ăsta, eu vă propun aşa, o chestiune: în ianuarie ne-am suit toţi în maşini şi am 
mers la Primărie, cum ziceam că împăratul intră în curtea boierului, mergem la Primărie şi-l luăm 
pe Primar şi-i zicem - Hai să vedem ce facem aicea. 

Că nu se mai poate altfel.   
Domnul consilier județean Cosmin ARION: 
Şi ca o completare, ce vreau să vă zic e faptul că pârtia de la Arieşeni, pe care se urcă la 

teleschi, este cu tariful cel mai scump din ţară. Am schi-ul ca pasiune şi mai merg prin ţară, dar 
la Arieşeni este una din cele mai scumpe urcări la nivel de ţară.    

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Sunt lucruri care ţin de noi şi care nu ţin de noi. 

 
Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Cu un număr de 29 voturi pentru, nu au participat la dezbateri şi la vot domnii consilieri 

judeţeni Tărtar, Stănescu, Puşcă. 
A fost adoptată Hotărârea nr. 267. 

 
Proiectul de hotărâre nr. 247/10 decembrie 2019 pentru modificarea și completarea 

articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 91/12 aprilie 2019 pentru aprobarea 
repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei 
de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, precum și 
repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 2019, cu modificările şi completările 
ulterioare a fost aprobat cu un număr de 29 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 267/12 decembrie 2019 

29 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  
COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, 
FLOREA Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA 
Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, RADU Călin, SANDEA 
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Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, ŞARLEA Iuliana, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU 
Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 
Nu au participat la vot domnii consilieri județeni PUŞCĂ Nicolae, STĂNESCU Vasile și 

TĂTAR Virgil. 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
7. Proiect de hotărâre nr. 248/10 decembrie 2019 privind rectificarea bugetului general 

al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba si a bugetelor instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii, pe anul 2019 

 
Nu au participat la dezbateri domnii consilieri județeni CREŢU Simion, MUREŞAN 

Corneliu, MORAR Mihai Lucian, PRODAN Gheorghe Lucian, RADU Călin și TĂTAR Virgil. 
 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 
 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Ioan FULEA: 
 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 
 Comisia nr. 5, fără aviz. 

Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 
 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Nu participă la vot domnii consilieri judeţeni Radu, Mureşan, Prodan, Morar, Tătar şi 

Creţu.  
Cu un număr de 27 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 268. 

 
Proiectul de hotărâre nr. 248/10 decembrie 2019 privind rectificarea bugetului general 

al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba si a bugetelor instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii, pe anul 2019 a fost aprobat cu un 
număr de 26 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 268/12 
decembrie 2019 

26 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  
COMȘA Cătălin Răzvan, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FLOREA Monica, 
FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA Nicolae, MATEI 
Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PUŞCĂ Nicolae, 
SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, 
TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 
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0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 
Nu au participat la vot domnii consilieri județeni CREŢU Simion, MUREŞAN Corneliu, 

MORAR Mihai Lucian, PRODAN Gheorghe Lucian, RADU Călin și TĂTAR Virgil. 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
8. Proiect de hotărâre nr. 249/10 decembrie 2019 pentru modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 142/28 iunie 2019 pentru aprobarea repartizării pe 
unităţi administrativ teritoriale din Județul Alba, a subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru 
elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor şi a 
Regulamentelor Locale de Urbanism, pe anul 2019 

 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 
 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 
  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Cu un număr de 32 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 269. 

 
Proiectul de hotărâre nr. 249/10 decembrie 2019 pentru modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 142/28 iunie 2019 pentru aprobarea repartizării pe 
unităţi administrativ teritoriale din Județul Alba, a subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru 
elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor şi a 
Regulamentelor Locale de Urbanism, pe anul 2019 a fost aprobat cu un număr de 32 voturi 
„pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 269/12 decembrie 2019 

32 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  
COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, 
FLOREA Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA 
Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ Nicolae, RADU 
Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, 
TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
9. Proiect de hotărâre … 

 Domnul consilier județean Călin RADU: 
Domnule Preşedinte, o întrebare! 
De groapa de gunoi de la Galda de Jos, ce se mai ştie, când o să poată fi dată în 

administrare?  
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
În ianuarie o să votăm reluarea procedurii. 



 

37 

Se lucrează la Caietul de sarcini, s-au schimbat foarte mult legile, a trebuit sa refacă 
Caietul de sarcini 
 Domnul consilier județean Călin RADU: 

Înseamnă că o să mai stăm încă doi ani până... 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Noi sperăm că nu. Zi jumătate de an ca să fim mai optimişti! 

 Domnul consilier județean Călin RADU: 
Jumătate de an, apar contestaţii… 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Eu ce să fac dacă astea-s regulile!  
În ceea ce priveste partea de achiziţii le ştiţi şi le ştim cu toţii… 

 Domnul consilier județean Călin RADU: 
Ştiu, dar aşteptăm de trei ani de zile să nu mai plătim gunoiul nostru până la Târgu Jiu, 

Oradea ştiu şi eu unde se mai duce – pe lună, azi mâine o fi mai ieftin?! 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
9. Proiect de hotărâre nr. 250/10 decembrie 2019 privind aprobarea și semnarea 

Contractului de Asistentă pentru Proiectul: „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă 
uzată în Județul Alba, 2014 -2020” implementat de către Societatea Comercială „APA CTTA” 
S.A. Alba 

 
Nu au participat la dezbateri domnii consilieri județeni COMȘA Cătălin Răzvan și 

FULEA Ioan.  
 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Nu participă la dezbateri şi la vot domnii consilieri judeţeni Fulea Ioan şi Comşa Cătălin 
 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 
 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 
 Comisia nr. 5, fără aviz. 
 

Domnul consilier județean Simion CREȚU: 
O chestiune mai generală, aşa, deci noi acuma suntem sub contract prin Societatea la care 

avem un capital majoritar substanţial, la un proiect finanţat prin POIM din Fondul European de 
Dezvoltare Regională.  

Bugetul Proiectului are 114 milioane de euro, din FEDER vin vreo 86,7 milioane de euro, 
13,26 milioane de euro dau bugetul de stat. 

Cofinanţare naţională, 2 milioane de euro autorităţile publice locale, care beneficiază de 
aceste Proiecte şi 12 milioane de euro e un împrumut luat de Societatea noastră de la Banca 
Europeană de Investiţii.  

Deci toate aceste lucruri, Contractul de împrumut s-o aprobat de către noi printr-o 
hotărâre, acuma avem un Contract de asistenţă ca să-şi precizeze poziţia, mă rog, nu am intrat în 
posesia lui decât chiar în dimineaţa asta şi n-am avut timp să-l citesc în amănunt,  

Dar le mai iau încă odata pe amândouă la mână, că pe mine m-o deranjat un pic când de 
exemplu în Adresa către noi, ni se menţionează ca firma VMB Partners, consultantul nostru 
pentru negocierile cu Banca Europeană de Investiţii a confirmat faptul ca acest contract de 
asistenţă pentru proiect poate fi semnat în forma prezentată.  
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Deci când un partener vine să semnezi un contract în forma prezentată, el te jigneşte.  
Toate chestiunile astea la noi au fost de mare impact, pe aicea s-or discutat tot felul de 

motive. Eu cred că ar trebui să facem o chestiune transparentă şi domnii de le Societate, care 
bănuiesc că trebuiau să fie azi aici - nu cred că au timp, nu?  

Deci managerul trebuia să fie aici! Cine reprezintă persoana juridică, să fie de faţă să 
discutăm cu dânsul, să ne explice, că el îi cu job-ul ăsta, să vedem ce-i cu Contractul de asistenţă, 
ce-i cu împrumutul?  

Bani nu are Societatea, ştiţi până la urmă cine-i girantul...girantul îi tot Bugetul Judeţului, 
nu Societatea. Societatea ce are? Ea ia nişte taxe, îşi face tot felul de chestiuni acolo, ori le 
organizează cum vrea, ia de la cetăţean – că noi de exemplu pe perioada Proiectului, în mod 
normal Banca Europeană de Investiţii... şi sunt sigur că-i aşa, nu ştiu chiar conţinutul actului...noi 
ne-am angajat şi cu evoluţia preţului la apă...care aţi văzut că Cugirul zice că “la noi vine mai 
aproape”, ălalaltu’ zice “nouă ne curge direct în chiuvetă” şi fiecare motivează...Şi atunci cred că 
ar trebui, că ce s-o facut?  

Pe vechiul Program Operaţional de Mediu au mai pus o sută şi ceva de milioane, s-o mai 
luat pe SAMTID unde iarăşi era o construcţie în care se plătea – o parte era trei din jumătate, sau 
cam aşa ceva, nu-mi amintesc exact montajul financiar. Şi s-o făcut pe diverse Programe 
PHARE, ISPA, PNDL tot felul de apă şi canal, care încă văd că Comisia Europeană nu-i prea 
mulţumită de modul în care merge la noi, şi modul în care se realizează, că noi am realizat aicea 
o strategie de a face Operator Regional pe România. Modul în care intervenim nu-i unitar.  

Aici ar trebui ca toate fondurile care se alocă, să fie complementare, cunoscute, să le poţi 
măsura, nu fiecare trage de unde vrea! Şi atunci rugămintea mea ar fi ca să fie o prezentare a 
acestui Program, având în vedere ca e un Program vital, la noi sunt realizări bune, suntem un 
judeţ în care avem asigurată resursa de apă, care practic prezintă o siguranţă pentru consumatori 
şi ar trebui să vină să avem o discuţie.  

Echipa de management sunt convins că cunoaşte foarte bine lucrurile astea, să ni le spună 
şi nouă Consiliului Judeţean, să mai... 

Firmele astea, ei nu vin nici când îşi prezintă Rapoartele de activitate, că n-ai pe cine 
întrerupe...deci nu vin, pe acia să-i vezi, îs convins că jumătate din consilieri nici eu nu ştiu dacă-
i mai cunosc pe toţi care-s la serviciile publice, şi de vreo 30 de ani trăiesc pe zona publică vrând 
nevrând...aşa, la câteva sute de metri de aici şi aici.  

Dar ar trebui să-i cunoaşteţi, sa spună, dacă nu comunicăm nu putem nici noi să-i 
sprijinim şi probabil, sunt probleme, că pietrele mari majoritatea le luăm noi...Ştiţi, ei fac Adresa, 
aprobaţi că ne-o spus cineva că-i bine, mi-au spus ăia că-i bine, voi aprobaţi că eu nici nu ştiu, 
mă abţin la vot că nu-mi place adresarea.  

E drept că ieri nu le-am găsit, mi le-o trimis Marian azi dimineaţă, am avut şi treaba că n-
am putut să-l citesc cu atenţie, acest Contract de asistenţă, care face Anexă din Contractul de 
împrumut, care-i Anexa, deci parte integrantă.  

Mulţumesc.                    
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Deci toată lumea pentru?  
29 de voturi pentru. 
Domnii consilieri judeţeni Fulea Ioan şi Comşa Cătălin nu au participat la dezbateri şi la 

vot.  
A fost adoptată Hotărârea nr. 270. 
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Proiectul de hotărâre nr. 250/10 decembrie 2019 privind aprobarea și semnarea 
Contractului de Asistentă pentru Proiectul: „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă 
uzată în Județul Alba, 2014 -2020” implementat de către Societatea Comercială „APA CTTA” 
S.A. Alba a fost aprobat cu un număr de 29 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 270/12 decembrie 2019 

29 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  
DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, 
HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN 
Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe 
Lucian, PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, 
STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU 
Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
1 abținere din partea domnului consilier județean CREŢU Simion.  
Nu au participat la vot domnii consilieri județeni COMȘA Cătălin Răzvan și FULEA 

Ioan. 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
10. Proiect de hotărâre nr. 253/11 decembrie 2019 pentru modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 210/24 octombrie 2019 privind aprobarea completării 
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba 

Avizele comisiilor de specialitate  
 
 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 
 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 
  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Cu un număr de 32 de voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 271. 

 
Proiectul de hotărâre nr. 253/11 decembrie 2019 pentru modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 210/24 octombrie 2019 privind aprobarea completării 
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba a fost aprobat cu un 
număr de 32 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 271/12 
decembrie 2019 

32 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru,  
COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, 
FLOREA Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA 
Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ Nicolae, RADU 
Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, 
TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
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0 abțineri 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Mulţumim, după masă avem Best of Business şi vă invităm.  
Vă mulţumim mult, Sărbatori fericite. 
Sperăm să nu ne mai dea bani de la Guvern să trebuiască să ne adunăm. 
Prezentul Proces verbal conține extras din stenograma ședinței „ordinarăˮ a 

Consiliului Județean Alba din data de 12 decembrie 2019. 
 

PREŞEDINTE,                            SECRETAR GENERAL, 
           Ion DUMITREL                          Vasile BUMBU 
 
 

Redactat: Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba 

  



 

41 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară”  
a Consiliului Județean Alba din data de 20 decembrie 2019 

 
 
 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, publică, în data de 10 ianuarie 
2020; 
 Luând în dezbatere Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a 
Consiliului Județean Alba din data de 20 decembrie 2019, redactat de secretarul general al 
Județului Alba; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. f şi art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 138 
alin. 15 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

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 Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a 

Consiliului Județean Alba din data de 20 decembrie 2019, conform anexei - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

Art. 2. 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 și Direcţiei 
juridică și administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 

                        CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                   SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 3 
Alba Iulia, 10 ianuarie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat art. 138 alin. 15, art. 139 
alin. 1, art. 139 alin. 5 lit. a şi art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 26 
voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 26 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi, 20 decembrie 2019,  

cu ocazia şedinţei „extraordinară” a Consiliului Judeţean Alba 
 
 
 

Consiliul Judeţean Alba a fost convocat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Alba nr. 598/17 decembrie 2019 pentru a se întruni în ședință „extraordinară”, în data 
de 20 decembrie  2019, ora 1130, în sala 100 „Mihai Viteazu” (etaj I) a Palatului administrativ 
din municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba. 

La lucrările şedinţei au participat Preşedintele Consiliului Judeţean Alba - domnul Ion 
DUMITREL, vicepreşedinții Consiliului Județean Alba - domnul Marius Nicolae HAŢEGAN și 
domnul Dumitru FULEA, secretarul general al Judeţului Alba - domnul Vasile BUMBU,  
precum și un număr de 23 consilieri judeţeni. 
 Consilierii judeţeni au primit în timpul şedinţei colindul adus de grupuri de colindători 
din Lunca Ampoiţei – Meteş (condus de preot paroh Lazăr Alin) şi Vidra (condus de pastor 
Şuteu Victor din Petreşti). 
 Au lipsit de la ședință domnii consilieri județeni: Raul Dumitru CHIRIAC, Monica 
FLOREA, Ioan FULEA, Marcel Olimpiu GIURGIU, Corneliu MUREŞAN, Tudor PONORAN 
și Nicolae PUŞCĂ. 

 
Ședința a început la ora 1130. 
  
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Bună ziua! 
Au venit colindătorii 
Domnule secretar, cum stăm cu prezenţa? 
Domnul Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba: 
Bună ziua! 
Sunt prezenţi un număr de 26 consilieri judeţeni. 
Absenţi sunt domnii consilieri județeni Chiriac Raul Dumitru, Fulea Ioan, Giurgiu Marcel 

Olimpiu, Mureşan Corneliu, Ponoran Tudor şi Puşcă Nicolae, precum şi doamna consilier 
județean Florea Monica.  

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Atenţie să nu avem situaţie de incompatibilitate sau conflict de interese. 

 
Se supune la vot aprobarea ordinii de zi  
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Avem un Proiect de hotărâre, pentru care a trebuit să facem o şedinţă extraordinară, 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii, pe anul 2019, asta datorită 
solicitării Spitalului.  

Deci Ordinea de zi 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva? 
Domnul Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba: 
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Cu un număr de 26 de voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 272.  
Propunerea a fost aprobată cu un număr de 26 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 272/20 decembrie 2019 
 
  Propunerea a fost aprobată cu un număr de 26 voturi „pentru”: domnul președinte 

DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum 
și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius 
Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU 
Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, 
MORAR Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, 
RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA 
Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine nu participă la dezbateri şi la vot?   
Domnul Vasile BUMBU -  secretar general al Judeţului Alba: 
Nu participă la dezbateri şi la votul asupra proiectului de hotărâre propus, privind 

rectificarea bugetului, domnii consilieri județeni Radu Călin, Prodan Gheorghe Lucian, Creţu 
Simion, Tătar Virgil şi Morar Mihai Lucian. 

 
Încep dezbaterile cu privire la ordinea de zi aprobată 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Proiect de hotărâre 254/17 decembrie 2019 privind rectificarea bugetului general al 

Judeţului Alba si a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri  proprii, pe anul 2019 

 
Nu au participat la dezbateri domnii consilieri județeni CREŢU Simion, MORAR Mihai 

Lucian, PRODAN Gheorghe Lucian, RADU Călin și TĂTAR Virgil. 
 

Avizele comisiilor de specialitate  
 
 Domnul consilier județean Cătălin Răzvan COMŞA: 
 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

Propunem următorul Amendament la proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 254/17 
decembrie 2019 privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba şi a bugetelor 
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 
2019. 

Propunerea noastră se referă la introducerea articolul 2 cu  alin. 1, alin. 2 şi alin. 3, 
articolul 10, articolul 31, precum şi la modificarea articolului 1, articolului 4 alin. 1, alin. 2 şi 
alin. 3, articolului 25 alin. 1,  având următorul conţinut: 

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 „Art. 1. Bugetul general al Judeţului Alba, rectificat pe anul 2019, se stabileşte în sumă 

de 574.069,32 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 2019, în sumă de 

353.437,90 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 2019, se 

stabileşte în sumă de 190.879,66 mii lei. 
           (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2019, se 

stabileşte în sumă de 162.558,24 mii lei”. 
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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 2019, rectificat,  în sumă de 268.971,43 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 2019 - secţiunea de funcţionare, se stabileşte în sumă de 230.232,06 mii 
lei. 

             (3) Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri  proprii pe anul 2019 - secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 38.739,37 mii 
lei”. 

4. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 10. Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Sănătate”, pe anul 2019, se stabilesc 

în sumă de 27.310,15 mii lei,  repartizată pentru: 
  Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia                        24.010,80 mii lei 
  Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud                                 3.038,35 mii lei 

 Proiect „Extindere si dotare unitate de primiri Urgente a Spitalului Judetean de 
Urgenta Alba Iulia””                                           261,00 mii lei 

5. Alineatul 1 al articolului 25 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 25. (1) Se aprobă bugetul  de venituri și cheltuieli pe anul 2019, rectificat pentru 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în sumă de 228.565,32 mii lei, în structura prevăzută în 
anexa nr. 22 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

6. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 31. Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de 

finanțare și a creditelor de angajament, rectificat pe anul 2019, în structura prevăzută în anexa nr. 
28 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

Motivație: prin adresa nr. 10710/19 decembrie 2019 Direcţia de Sănătate Publică a 
Judeţului Alba ne-a comunicat diminuarea sumelor alocate prin transfer din bugetul Ministerului 
Sănătăţii  pentru finanţarea cheltuielilor de natura investiţiilor pentru spitale cu suma de 1,00 mii 
lei, sens în care se rectifică în acelaşi cuantum bugetul pentru activitatea „Sănătate”, bugetul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi implicit bugetul local al Judeţului Alba, bugetul 
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii şi bugetul 
general al Judeţului Alba pe anul 2019. 
 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 
 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Călin RADU: 
 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 
 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 
 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 
 

Se trece la votul asupra Amendamentului propus la proiectul de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru aprobarea Amendamentului propus de Comisia nr. 1?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba: 
Cu un număr de 21 de voturi pentru, a fost adoptat Amendamentul propus 
 
Amendamentul propus de Comisia de specialitate nr. 1 a fost aprobat cu un număr de 21 

voturi „pentru”. 
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21 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
COMȘA Cătălin Răzvan, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, HĂRĂGUȘ Silvia-
Alina, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, SANDEA 
Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TRÎMBIŢAŞ 
Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 
Nu au participat la vot domnii consilieri județeni CREŢU Simion, MORAR Mihai 

Lucian, PRODAN Gheorghe Lucian, RADU Călin și TĂTAR Virgil. 
 
Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Deci Amendamentul Comisiei nr. 1 a fost acceptat.  
Proiectul în ansamblul său. 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba: 
Unanimitate. 
Cu un număr de 26 de voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 273.  
 
Proiectul de hotărâre 254/17 decembrie 2019 privind rectificarea bugetului general al 

Judeţului Alba si a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri  proprii, pe anul 2019 a fost aprobat cu un număr de 21 voturi „pentru”, fiind adoptată 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 273/20 decembrie 2019   

 
21 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
COMȘA Cătălin Răzvan, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, HĂRĂGUȘ Silvia-
Alina, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, SANDEA 
Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TRÎMBIŢAŞ 
Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 
Nu au participat la vot domnii consilieri județeni CREŢU Simion, MORAR Mihai 

Lucian, PRODAN Gheorghe Lucian, RADU Călin și TĂTAR Virgil. 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Mulţumim mult.  
Crăciun fericit şi să vină colindătorii! 

 
Prezentul Proces verbal conține extras din stenograma ședinței „extraordinarăˮ a 

Consiliului Județean Alba din data de 20 decembrie 2019. 
 
 

PREŞEDINTE,                            SECRETAR GENERAL, 
           Ion DUMITREL                          Vasile BUMBU 

 
Redactat: Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba 
  



 

46 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local  

al Judeţului Alba a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2019 
 
 

    Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, publică, în data de 10 ianuarie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului 
local al Judeţului Alba a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2019;  

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive 
din excedentul bugetului local al Judeţului Alba a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 
2019; 

- raportul de specialitate nr. 178/6 ianuarie 2020 al Direcţiei dezvoltare și bugete din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
 Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 
bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 
investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de 
specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al 
Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, avizul favorabil al 
Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri și de avizul 
favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

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; 
 - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 - Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019 aprobate 
prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3751/13 decembrie 2019; 

- Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3799/24 decembrie 2019 pentru 
modificarea şi completarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al 
anului 2019, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3751/2019; 
 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 
 
 

HOTARARE 
 
 

 Art. 1. Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Judeţului Alba a 
deficitului secţiunii de dezvoltare,  pe anul 2019 în sumă de 35.778.770,50  lei.  

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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, Administrației 
Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; Direcţiei dezvoltare şi 
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bugete şi Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 4 
Alba Iulia, 10 ianuarie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. a, 
art. 139 alin. 5 lit. a şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 21 voturi 
„pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 21 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea participării reprezentanţilor Judeţului Alba  
la evenimentul organizat cu ocazia aniversarii a 30 de ani de la Revoluția care a dus la 

căderea zidului Berlinului din Districtul Prignitz - Landul Brandenburg,  
Republica Federală Germania, în perioada 27 ianuarie -1 februarie 2020 

 
 
 

    Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, publică, în data de 10 ianuarie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea participării reprezentanţilor Judeţului Alba la 
evenimentul organizat cu ocazia aniversarii a 30 de ani de la Revoluția care a dus la căderea 
zidului Berlinului din Districtul Prignitz - Landul Brandenburg, Republica Federală Germania, în 
perioada 27 ianuarie -1 februarie 2020;  

- referatul de aprobare nr. 179/6 ianuarie 2020 al proiectului de hotărâre privind 
aprobarea participării reprezentanţilor Judeţului Alba la evenimentul organizat cu ocazia 
aniversarii a 30 de ani de la Revoluția care a dus la căderea zidului Berlinului din Districtul 
Prignitz - Landul Brandenburg, Republica Federală Germania, în perioada 27 ianuarie -1 
februarie 2020; 

- raportul de specialitate nr. 181/6 ianuarie 2020 al Administratorului public - Biroul 
relaţii internaţionale, diaspora, relaţii publice şi comunicare din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Alba; 

  - invitația adresată Consiliului Județean Alba de către Districtul Prignitz - Landul 
Brandenburg, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 26679 din 3 
decembrie 2019; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr.59 din 28 
martie 2019 privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Judeţul Alba din România şi 
Districtul Prignitz - Landul Brandenburg din Republica Federală Germania; 
 Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 
bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 
juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 
interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 
-  art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 1 lit. f și art. 173 alin 7 lit. c din O.U.G. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu  completările ulterioare;  
 -  art. IV alin. 4 lit. b din O.U.G. nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri de 
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare 
a unor acte normative; 
 - O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi 
instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 -  H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în    
străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
completările ulterioare, adoptă următoarea 
 
 

HOTĂRÂRE  
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Art. 1. Se aprobă participarea la evenimentul organizat cu ocazia aniversarii a 30 de ani 
de la revoluția care a dus la căderea zidului Berlinului din Districtul Prignitz - Landul 
Brandenburg, Republica Federală Germania, în perioada 27 ianuarie -1 februarie 2020,  a  
următorilor  reprezentanţi  ai  Judeţului  Alba:   

Ion DUMITREL - Preşedinte al Consiliului Judeţean Alba,  
Vasile BUMBU - Secretar general al  Judeţului Alba,  
George Daniel ŞINCA - consilier, Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba,  
Alexandru PAL - manager al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba,  
Gabriel Tiberiu RUSTOIU - director al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia,  
Cornelia Carmen MĂDĂRAŞ - consilier, Biroul relaţii internaţionale, diaspora, relaţii 

publice şi comunicare,  
Elisabeta Ana ANDRONE - şef serviciu, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul 

dezvoltare, programe şi guvernanța corporativă. 
Art. 2. Deplasarea reprezentanţilor Judeţului Alba în Districtul Prignitz - Landul 

Brandenburg, Republica Federală Germania se va face cu autoturismul Toyota având numărul de 
înmatriculare AB-01-PCJ şi cu autoturismul Dacia Duster având numărul de înmatriculare AB-
02-CJA. 

Art. 3. Cheltuielile aferente participării la evenimentul organizat cu ocazia aniversarii a 
30 de ani de la Revoluția care a dus la căderea zidului Berlinului din Districtul Prignitz - Landul 
Brandenburg, Republica Federală Germania, vor fi suportate din bugetul propriu al Judeţului 
Alba pentru anul 2020, în cuantumurile stabilite prin Hotărârea nr. 133/2004 a Consiliului 
Judeţean Alba adoptată în aplicarea H.G. nr. 518/1995, cu modificările şi completările 
ulterioare.          

Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean  Alba, prin intermediul Direcției dezvoltare și 
bugete și Biroului relaţii internaţionale, diaspora, relaţii publice şi comunicare 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, persoanelor 
nominalizate, Direcției juridică şi administrație publică, Direcției dezvoltare și bugete, Biroului 
relaţii internaţionale, diaspora, relaţii publice şi comunicare şi Biroului resurse umane din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 5 
Alba Iulia, 10 ianuarie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, art. 
139 alin. 5 lit. a şi  art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 26 voturi 
„pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 26 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea ordinii de zi  
a ședinței „ordinară” din data de 23 ianuarie 2020 

 
 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 23 ianuarie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 9/16 ianuarie 2020 privind 
convocarea Consiliului Județean Alba în ședință „ordinară”, în ziua de 23 ianuarie 2020; 
 - propunerea Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 1326/17 ianuarie 2020 privind 
completarea ordinii de zi a ședinței „ordinarăˮ a Consiliului Judeţean Alba din data de 23 
ianuarie 2020; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. f şi art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 135 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

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 ordinea de zi pentru şedinţa „ordinarăˮ a Consiliului Judeţean Alba, din 

data de 23 ianuarie 2020, care cuprinde:  
1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 10 ianuarie 2020. 
Redactat: Vasile Bumbu, Secretar general al Județului Alba 
2. Proiect de hotărâre nr. 4/14 ianuarie 2020 privind aprobarea Procesului verbal de 

vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I - proprietate publică a UAT - 
Judeţul Alba, cu imobilul teren în suprafaţă de 1986 mp, având categoria de folosinţă fâneaţă, 
situat în comuna Ponor, sat Vale în Jos, judeţul Alba, având ca proprietar la nord, est şi vest pe 
domnul Băeţică Gabriel 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
3. Proiect de hotărâre nr. 5/14 ianuarie 2020 privind aprobarea Procesului verbal de 

vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I - proprietate publică a UAT - 
Judeţul Alba, cu imobilul teren în suprafaţă de 1986 mp, având categoria de folosinţă fâneaţă, 
situat în comuna Ponor, sat Vale în Jos, judeţul Alba, având ca proprietari la nord şi est pe 
domnul Băeţică Gabriel, iar la vest pe domnii Băeţică Gabriel şi Ciurpan Nicolae 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
4. Proiect de hotărâre nr. 6/14 ianuarie 2020 privind aprobarea Procesului verbal de 

vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I - proprietate publică a UAT - 
Judeţul Alba, cu imobilul teren în suprafaţă de 4810 mp, având categoria de folosinţă fâneaţă, 
situat în comuna Ponor, sat Vale în Jos, judeţul Alba, având ca proprietar la nord pe domnul 
Ciurpan Nicolae, la est pe domnul Băeţică Gabriel, iar la vest pe domnul Rus Miron 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
5. Proiect de hotărâre nr. 7/15 ianuarie 2020 privind aprobarea modificării 

Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia  
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
6. Proiect de hotărâre nr. 8/15 ianuarie 2020 cu privire la modificarea componenţei 

nominale a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
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7. Proiect de hotărâre nr. 9/15 ianuarie 2020 privind însuşirea documentaţiilor tehnice 
cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea 
UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, 
asupra drumului judeţean DJ 103G: Inoc (DN 1) - Ciugudu de Jos - Ciugudu de Sus -  limită 
Judeţul Cluj 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
8. Proiect de hotărâre nr. 10/15 ianuarie 2020 privind însuşirea documentaţiilor tehnice 

cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea 
UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, 
asupra drumului judeţean DJ 107F: Unirea (DJ 107D) - Războieni - Cetate - Lunca Mureşului - 
limită Judeţul Cluj 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
9. Proiect de hotărâre nr. 11/16 ianuarie 2020 privind aprobarea Stării de viabilitate a 

drumurilor județene din Judeţul Alba, administrate de Consiliul Județean Alba la data de 31 
decembrie 2019 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
10. Proiect de hotărâre nr. 3/14 ianuarie 2020 privind aprobarea Regulamentului de 

închiriere a bunurilor imobile aflate în domeniul public sau privat al UAT - Judeţul Alba 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
11. Proiect de hotărâre nr. 12/21 ianuarie 2020 privind modificarea componenței 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
12. Proiect de hotărâre nr. 13/21 ianuarie 2020 privind modificarea componenţei 

Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 
255/31 iulie 2017, cu modificările ulterioare 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
13. Proiect de hotărâre nr. 14/22 ianuarie 2020 privind neexercitarea dreptului de 

preemţiune asupra imobilului - apartament şi curţi construcţii - monument istoric, situate 
administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Traian, nr. 13, judeţul Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
14. Proiect de hotărâre nr. 15/22 ianuarie 2020 privind neexercitarea dreptului de 

preemţiune asupra imobilului-teren –  monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba 
Iulia, str. Calea Moților, nr. 116, judeţul Alba, înscris în CF nr. 76270 Alba Iulia 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
Art. 2. 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 și Direcţiei 
juridică și administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
                        CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                   SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
Nr. 6 
Alba Iulia, 23 ianuarie 2020 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 135 alin. 7,  art. 
139 alin. 1, art. 139 alin. 5 lit. a şi art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr 
de 31 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 31 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară”  
a Consiliului Județean Alba din data de 10 ianuarie 2020 

 
 
 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 23 ianuarie 
2020; 
 Luând în dezbatere Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a 
Consiliului Județean Alba din data de 10 ianuarie 2020, redactat de secretarul general al 
Județului Alba; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. f şi art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 138 
alin. 15 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

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 Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a 
Consiliului Județean Alba din data de 10 ianuarie 2020, conform anexei - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

Art. 2. 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 și Direcţiei 
juridică și administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 

                        CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                   SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 7 
Alba Iulia, 23 ianuarie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat art. 138 alin. 15, art. 139 
alin. 1, art. 139 alin. 5 lit. a şi art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 31 
voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 31 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi, 10 ianuarie 2020,  

cu ocazia şedinţei „extraordinară” a Consiliului Judeţean Alba 
 

Consiliul Judeţean Alba a fost convocat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Alba nr. 2/6 ianuarie 2020 pentru a se întruni în ședința „extraordinară”, în data de 10 
ianuarie  2020, ora 1100, în sala 100 „Mihai Viteazu” (etaj I) a Palatului administrativ din 
municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba. 

La lucrările şedinţei au participat Preşedintele Consiliului Judeţean Alba - domnul Ion 
DUMITREL, vicepreşedinții Consiliului Județean Alba - domnul Marius Nicolae HAŢEGAN și 
domnul Dumitru FULEA, secretarul general al Judeţului Alba - domnul Vasile BUMBU,  
precum și un număr de 23 consilieri judeţeni. 
 Au lipsit de la ședință domnii consilieri județeni: Raul Dumitru CHIRIAC, Ioan FULEA, 
Silvia-Alina HĂRĂGUȘ, Nicolae LUCA, Ioan MATEI, Gheorghe Lucian PRODAN și Marcel 
SIMION. 

 
Ședința a început la ora 1100. 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Bună ziua!  
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
La mulţi ani! 
Sunt prezenţi un număr de 26 consilieri județeni. 
Sunt absenţi domnii consilieri județeni Chiriac Raul Dumitru, Fulea Ioan, Hărăguş Silvia 

Alina, Luca Nicolae, Matei Ioan, Prodan Gheorghe Lucian şi Simion Marcel. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Mulţumim.  
Atenţie la incompatibilităţi şi conflicte de interese. 

 
Președintele Consiliului Județean Alba - domnul Ion DUMITREL propune și solicită 

aprobarea suplimentării ordinii de zi inițială cu încă un proiect de hotărâre, respectiv: 
Proiectul de hotărâre nr. 2 din 6 ianuarie 2020 privind aprobarea participării 

reprezentanţilor Judeţului Alba la evenimentul organizat cu ocazia aniversarii a 30 de ani de la 
revoluția care a dus la căderea zidului Berlinului din Districtul Prignitz - Landul Brandenburg, 
Republica Federală Germania, în perioada 27 ianuarie - 1 februarie 2020 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Vă propun să completăm Ordinea de zi cu un Proiect de hotărâre, nr. 2 din 6 ianuarie 

2020, privind aprobarea participării reprezentanţilor Judeţului Alba la evenimentul organizat cu 
ocazia aniversarii a 30 de ani de la revoluția care a dus la căderea zidului Berlinului din 
Districtul Prignitz - Landul Brandenburg, Republica Federală Germania, în perioada 27 
ianuarie - 1 februarie 2020.  

 
Se supune la vot aprobarea suplimentării ordinii de zi cu încă un proiect de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva? 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
26 de voturi pentru. 
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Propunerea a fost aprobată cu un număr de 26 voturi „pentru”: domnul președinte 

DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum 
și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius 
Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU 
Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, MORAR 
Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN 
Tudor, PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, STĂNESCU Vasile, 
ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 

 
Se supune la vot aprobarea ordinii de zi care include şi proiectul de hotărâre pentru 

care a fost aprobată suplimentarea ordinii de zi 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Ordinea de zi în ansamblul ei. 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva? 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Cu un număr de 26 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 1.  
 
Propunerea a fost aprobată cu un număr de 26 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 1/10 ianuarie 2020 
  Ordinea de zi a fost aprobată cu un număr de 26 voturi „pentru”: domnul președinte 

DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum 
și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius 
Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU 
Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, MORAR 
Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN 
Tudor, PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, STĂNESCU Vasile, 
ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 
 

Încep dezbaterile cu privire la ordinea de zi aprobată 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Primul punct pe Ordinea de zi  
Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 12 decembrie 2019, redactat de domnul Vasile Bumbu, Secretar 
general al Județului Alba.  

 
Se trece la votul asupra procesului verbal 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Cu un număr de 26 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 2. 
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Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului Județean Alba din 
data de 12 decembrie 2019 a fost aprobat cu un număr de 26 voturi „pentru”, fiind adoptată 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 2/10 ianuarie 2020   

26 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, 
FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, 
NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, 
SANDEA Dorin-Gheorghe, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, 
TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
2. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 20 decembrie 2019, redactat de domnul Vasile Bumbu.  
 
Se trece la votul asupra procesului verbal 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba: 
Cu un număr de 26 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 3. 

 
Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a Consiliului Județean Alba 

din data de 20 decembrie 2019 a fost aprobat cu un număr de 26 voturi „pentru”, fiind adoptată 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 3/10 ianuarie 2020   

26 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, 
FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, 
NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, 
SANDEA Dorin-Gheorghe, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, 
TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
3. Proiect de hotărâre 1/6 ianuarie 2020 privind aprobarea acoperirii definitive din 

excedentul bugetului local al Judeţului Alba a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2019 
 
Nu au participat la dezbateri domnii consilieri județeni CREŢU Simion, MORAR Mihai 

Lucian, MUREŞAN Corneliu, RADU Călin și TĂTAR Virgil. 
 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Doamna consilier județean Monica FLOREA: 
 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 
 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 
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 Domnul consilier județean Tudor PONORAN: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Călin RADU: 
 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 
 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 
 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 
 

Domnul consilier județean Simion CREŢU: 
O întrebare, dacă este posibil!  
De unde provine deficitul de 35 de milioane? 
Domnişoara Elena Opruţa - director executiv adjunct, Direcţia dezvoltare şi bugete 

din cadrul aparatului propriu de specialiate al Consiliului Judeţean  
Aşa cum explicam şi anul trecut, normele de închidere prevăd un mecanism de utilizare şi 

de închidere a exerciţiului bugetar, acelaşi mecanism se menţine şi anul acesta. 
 
Domnişoara Elena Opruţa - director executiv adjunct, Direcţia dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului propriu de specialiate al Consiliului Judeţean explică tehnic procedura de 
acoperire din excedentul bugetului local al Judeţului Alba a deficitului secţiunii de dezvoltare 

 
Domnul consilier județean Simion CREŢU: 
Nu sunt gândite după logica mea, dar e în regulă. 
Domnul Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba: 
A fost urmată procedura stabilită în Normele metodologice privind încheierea exerciţiului 

bugetar al anului 2019 aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3751/13 
decembrie 2019, modificate şi completate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3799/24 
decembrie 2019. 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Deci au votat toţi colegii cu excepţia celor care nu au participat la dezbateri 
Domnul Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba: 
Cu un număr de 26 de voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 273.  
 
Proiectul de hotărâre 1/6 ianuarie 2020 privind aprobarea acoperirii definitive din 

excedentul bugetului local al Judeţului Alba a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2019 a 
fost aprobat cu un număr de 21 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean 
Alba nr. 4/10 ianuarie 2020  

21 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
COMȘA Cătălin Răzvan, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FLOREA Monica, 
GIURGIU Marcel Olimpiu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, 
PUŞCĂ Nicolae, SANDEA Dorin-Gheorghe, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, 
TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 
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Nu au participat la vot domnii consilieri județeni CREŢU Simion, MORAR Mihai 
Lucian, MUREŞAN Corneliu, RADU Călin și TĂTAR Virgil. 

 
Continuă şedinţa cu proiectul de hotărâre înscris suplimentar pe ordinea de zi 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Proiectul de pe Ordinea suplimentară  
Proiect de hotărâre 2/6 ianuarie 2020 privind aprobarea participării reprezentanţilor 

Judeţului Alba la evenimentul organizat cu ocazia aniversarii a 30 de ani de la revoluția care a 
dus la căderea zidului Berlinului din Districtul Prignitz - Landul Brandenburg, Republica 
Federală Germania, în perioada 27 ianuarie - 1 februarie 2020 
 

Avizele comisiilor de specialitate  
 
 Doamna consilier județean Monica FLOREA: 
 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Tudor PONORAN: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 
 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba: 
Cu un număr de 26 de voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 5.  
 
Proiect de hotărâre nr. 2/6 ianuarie 2020 privind aprobarea participării 

reprezentanţilor Judeţului Alba la evenimentul organizat cu ocazia aniversarii a 30 de ani de la 
revoluția care a dus la căderea zidului Berlinului din Districtul Prignitz - Landul Brandenburg, 
Republica Federală Germania, în perioada 27 ianuarie - 1 februarie 2020 a fost aprobat cu un 
număr de 26 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 5/10 
ianuarie 2020 

 
26 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, 
FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, 
NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, 
SANDEA Dorin-Gheorghe, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, 
TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Mulţumim.  
Şedinţa următoare va fi în 23 ianuarie 2020.  
Am adunat câteva proiecte ca s-o putem face, urmând ca bugetul să-l discutăm pe 

programe şi pe bugete. 
O să încercăm să-l votăm undeva în jur de 12 februarie.  
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Până atunci schiţăm programele şi o să chemăm echipele de consilieri judeţeni, să putem 
să discutăm cum am făcut-o în fiecare an. 

Domnul Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba: 
Pentru aprobarea bugetului perioada estimativă este 10 – 19 februarie 2020.  
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Deci în perioada asta.  
Rugămintea mea e să fiţi disponibili. 
O să vă căutăm să discutăm aşa cum am mai făcut-o. 
Vă mulţumim mult şi sănătate! 

 
Prezentul Proces verbal conține extras din stenograma ședinței „extraordinarăˮ a 

Consiliului Județean Alba din data de 10 ianuarie 2020. 
 

PREŞEDINTE,                            SECRETAR GENERAL, 
           Ion DUMITREL                          Vasile BUMBU 

 
 
 
 
Redactat: Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, 
pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I - proprietate publică a 

 UAT - Judeţul Alba, cu imobilul teren în suprafaţă de 1986 mp.,  
având categoria de folosinţă fâneaţă, situat în comuna Ponor, sat Vale în Jos,  

judeţul Alba, având ca proprietar la nord, est şi vest pe domnul Băeţică Gabriel 
 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 23 ianuarie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru 
stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu 
imobilul teren în suprafaţă de 1986 mp., având categoria de folosinţă fâneaţă, situat în comuna 
Ponor, sat Vale în Jos, judeţul Alba, având ca proprietar la nord, est şi vest pe domnul Băeţică 
Gabriel;  

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de 
vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I - proprietate publică a UAT - 
Judeţul Alba, cu imobilul teren în suprafaţă de 1986 mp., având categoria de folosinţă fâneaţă, 
situat în comuna Ponor, sat Vale în Jos, judeţul Alba, având ca proprietar la nord, est şi vest pe 
domnul Băeţică Gabriel; 

- raportul de specialitate nr. 955/15 ianuarie 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea beneficiarului Băeţică Gabriel, prin mandatar S.C. Total Business Land 
S.R.L. privind semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, teren - fânaţ, situat în 
comuna Ponor, sat Vale în Jos, care se învecinează la sud cu drumul judeţean DJ 107I - 
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba 
cu nr. 373/8 ianuarie 2020; 

- procesul-verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I - 
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în comuna Ponor, sat 
Vale în Jos, judeţul Alba; 
 Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea 
teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 
 - art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 - 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, adoptă următoarea 
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HOTĂRÂRE 

 
 

 Art. 1. Se exprimă acordul cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru 
stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu 
imobilul teren în suprafaţă de 1986 mp., categoria de folosinţă fâneaţă, situat în comuna Ponor, 
sat Vale în Jos, judeţul Alba, având ca proprietar la nord, est şi vest pe domnul Băeţică Gabriel, 
solicitat în vederea întocmirii documentaţiei cadastrale de primă înregistrare imobil cu notarea 
proprietăţii în favoarea numitului Băeţică Gabriel, prezentat în anexa - parte integrantă a 
prezentei hotărâri.  

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcţia 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, domnului Băeţică Gabriel prin mandatar S.C. Total 
Business Land S.R.L., 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. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 8 
Alba Iulia, 23 ianuarie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g, 
art. 139 alin. 5 lit. a şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 31 voturi 
„pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 31 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
 
NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 8/23 ianuarie 2020 este publicată și poate 
fi consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro   
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, 

pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I - proprietate publică a UAT - Judeţul 
Alba, cu imobilul teren în suprafaţă de 1986 mp., având categoria de folosinţă fâneaţă, 

situat în comuna Ponor, sat Vale în Jos, judeţul Alba, având ca proprietari la nord şi est pe 
domnul Băeţică Gabriel, iar la vest pe domnii Băeţică Gabriel şi Ciurpan Nicolae 

 
 

 
        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 23 ianuarie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru 
stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu 
imobilul teren în suprafaţă de 1986 mp., având categoria de folosinţă fâneaţă, situat în comuna 
Ponor, sat Vale în Jos, judeţul Alba, având ca proprietari la nord şi est pe domnul Băeţică 
Gabriel, iar la vest pe domnii Băeţică Gabriel şi Ciurpan Nicolae; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de 
vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I - proprietate publică a UAT - 
Judeţul Alba, cu imobilul teren în suprafaţă de 1986 mp., având categoria de folosinţă fâneaţă, 
situat în comuna Ponor, sat Vale în Jos, judeţul Alba, având ca proprietari la nord şi est pe 
domnul Băeţică Gabriel, iar la vest pe domnii Băeţică Gabriel şi Ciurpan Nicolae; 

- raportul de specialitate nr. 958/15 ianuarie 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea beneficiarului Băeţică Gabriel, prin mandatar S.C. Total Business Land 
S.R.L.privind semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, teren - fânaţ, situat în 
comuna Ponor, sat Vale în Jos, care se învecinează la sud cu drumul judeţean DJ 107I - 
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba 
cu nr. 371/8 ianuarie 2020; 

- procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I - 
proprietate publică a UAT - Judeţului Alba şi cu imobilul situat administrativ în comuna Ponor, 
sat Vale în Jos, judeţul Alba; 
 Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea 
teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 
 - art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 - 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, adoptă următoarea 
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HOTĂRÂRE 
 
 

 Art. 1. Se exprimă acordul cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru 
stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu 
imobilul teren în suprafaţă de 1986 mp., categoria de folosinţă fâneaţă, situat în comuna Ponor, 
sat Vale în Jos, judeţul Alba, având ca proprietar la nord şi est pe domnul Băeţică Gabriel, iar la 
vest pe domnii Băeţică Gabriel şi Ciurpan Nicolae, solicitat în vederea întocmirii documentaţiei 
cadastrale de primă înregistrare imobil cu notarea proprietăţii în favoarea numitului Băeţică 
Gabriel, prezentat în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcţia 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, domnului Băeţică Gabriel prin mandatar S.C. Total 
Business Land S.R.L., 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. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 9 
Alba Iulia, 23 ianuarie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g, 
art. 139 alin. 5 lit. a şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 31 voturi 
„pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 31 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
 
NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 9/23 ianuarie 2020 este publicată și poate 
fi consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro   
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, 
pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I - proprietate publică a  

UAT - Judeţul Alba, cu imobilul teren în suprafaţă de 4810 mp.,  
având categoria de folosinţă fâneaţă, situat în comuna Ponor, sat Vale în Jos,  

judeţul Alba, având ca proprietar la nord pe domnul Ciurpan Nicolae, 
 la est pe domnul Băeţică Gabriel, iar la vest pe domnul Rus Miron 

 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 23 ianuarie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru 
stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu 
imobilul teren în suprafaţă de 4810 mp., având categoria de folosinţă fâneaţă, situat în comuna 
Ponor, sat Vale în Jos, judeţul Alba, având ca proprietar la nord pe domnul Ciurpan Nicolae, la 
est pe domnul Băeţică Gabriel, iar la vest pe domnul Rus Miron; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de 
vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I - proprietate publică a UAT - 
Judeţul Alba, cu imobilul teren în suprafaţă de 4810 mp., având categoria de folosinţă fâneaţă, 
situat în comuna Ponor, sat Vale în Jos, judeţul Alba, având ca proprietar la nord pe domnul 
Ciurpan Nicolae, la est pe domnul Băeţică Gabriel, iar la vest pe domnul Rus Miron; 

- raportul de specialitate nr. 959/15 ianuarie 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea beneficiarului Băeţică Gabriel, prin mandatar S.C. Total Business Land 
S.R.L. privind semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, teren - fânaţ, situat în 
comuna Ponor, sat Vale în Jos, care se învecinează la sud cu drumul judeţean DJ 107I - 
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba 
cu nr. 370/8 ianuarie 2020; 

- procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I - 
proprietate publică a UAT - Judeţului Alba şi cu imobilul situat administrativ în comuna Ponor, 
sat Vale în Jos, judeţul Alba; 
 Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea 
teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 
 - art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 - 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, adoptă următoarea 
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HOTĂRÂRE 
 
 

 Art. 1. Se exprimă acordul cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru 
stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu 
imobilul teren în suprafaţă de 4810 mp., categoria de folosinţă fâneaţă, situat în comuna Ponor, 
sat Vale în Jos, judeţul Alba, având ca proprietar la nord pe domnul Ciurpan Nicolae la est pe 
domnul Băeţică Gabriel, iar la vest pe domnul Rus Miron, solicitat în vederea întocmirii 
documentaţiei cadastrale de primă înregistrare imobil cu notarea proprietăţii în favoarea 
numitului Băeţică Gabriel, prezentat în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcţia 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, domnului Băeţică Gabriel prin mandatar S.C. Total 
Business Land S.R.L., 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. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 10 
Alba Iulia, 23 ianuarie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g, 
art. 139 alin. 5 lit. a şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 31 voturi 
„pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 31 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
 

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 10/23 ianuarie 2020 este publicată și 
poate fi consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro   
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii  
ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 23 ianuarie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de 
funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării 
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 933/15 ianuarie 2020 al Direcţiei juridică şi administraţie 
publică și al Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Alba; 

- solicitarea nr. 1388 din 13 ianuarie 2020 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 
înregistrată cu nr. 686 din 13 ianuarie 2020 la registratura Consiliului Judeţean Alba. 
 Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 
locală, juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 
Sănătate și protecție socială; 

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. c din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;  
- art. 31 alin. 2 şi art. 31 alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 

exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- art. 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul 
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 
administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- art. 41-45 din Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011; 

- Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.224/2010 privind aprobarea normativelor de 
personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de 
personal. 

- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea 
criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului 
contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

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

HOTĂRÂRE 
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Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 
Iulia, conform anexei nr. 1- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Alba Iulia, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 256 din 12 decembrie 2019 îşi 
încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi al Managerului Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică 
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi 
bugete şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Alba. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 11 
Alba Iulia, 23 ianuarie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, art. 
139 alin. 5 lit. a şi  art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 30 voturi 
„pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
 
NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 11/23 ianuarie 2020 sunt publicate și 
pot fi consultate pe pagina de internet www.cjalba.ro   
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
cu privire la modificarea componenței nominale a 

Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba 
 

 

 
        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 23 ianuarie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre cu privire la modificarea componenţei nominale a Comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Județean Alba; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la modificarea componenţei 
nominale a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba; 

- raportul de specialitate nr. 1158/16 ianuarie 2020 al Direcţiei juridică şi administraţie 
publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de prevederile:  
 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 103/21 iunie 2016 privind organizarea 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Alba, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 246/12 decembrie 2019 privind constatarea 
încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al 
domnului Albu Nicolae; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 247/12 decembrie 2019 privind validarea 
mandatului de consilier judeţean atribuit doamnei Hărăguș Silvia-Alina, declarată supleant pe 
lista Partidului Național Liberal, la alegerile locale din data de 5 iunie 2016; 
 Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 
bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 
investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de 
specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al 
Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, avizul favorabil al 
Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri și de avizul 
favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile:  
 - 124 alin. 3 coroborat cu art. 182 alin. 4  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ;  
 - art. 100 alin. 33 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;  

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 
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 Art. 1. Se aprobă modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 103/21 
iunie 2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Alba, astfel 
cum a fost modificată şi completată ulterior, noua componență a comisiilor fiind următoarea:  
 

Comisia 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, strategii 
PNL -2, PSD –1, ALDE -1, PMP -1 

COMŞA Cătălin Răzvan 
CHIRIAC Raul Dumitru  
DUMITRU Bogdan-Mihai  
FENEŞER Gheorghe 
FLOREA Monica 

Comisia 2 Comisia amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediuși gestionarea  
patrimoniului județului 

PNL -3, PSD –1, ALDE -0, PMP -1 
ŞARLEA Iuliana 
ALBANI Rocchetti Simone 
GIURGIU Marcel Olimpiu 
LUCA Nicolae 
TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia 
 

Comisia 3 Comisia administrație publică locală, juridică și ordine publică 
PNL -3, PSD –1, ALDE -1, PMP -0 

SIMION Marcel 
TĂTAR Virgil 
PONORAN Tudor 
MATEI Ioan 
ARION Cosmin 
 

Comisia 4 Comisia educație, cultură, tineret,  ONG –uri și sport 
PNL -3, PSD –2, ALDE -0, PMP -0 

FULEA Ioan 
CHERECHEŞ Ioan Dan 
CETERAŞ Marius Nicolae 
SANDEA Dorin Gheorghe 
RADU Călin 
 

Comisia 5 Comisia cooperare interinstituțională și mediu de afaceri 
PNL -3, PSD –2, ALDE -0, PMP -0 

MORAR Lucian Mihai  
HĂRĂGUŞ Silvia Alina 
NEGRUŢIU Adrian Emil 
OŢOIU Marcel 
MUREŞAN Corneliu 
 

Comisia 6 Comisia sănătate și protecție socială 
PNL-2, PSD –2, ALDE -1, PMP -0 

CREŢU Simion 
STĂNESCU Vasile 
PUŞCĂ Nicolae 
PRODAN Lucian Gheorghe 
UŢIU Ioan 

Art. 2. 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 
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comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Comisiilor de 
specialitate, doamnei Hărăguş Sivia Alina, Direcției juridică și administrație publică, Direcției 
dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Alba. 

 
 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU    
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 12 
Alba Iulia, 23 ianuarie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, art. 
139 alin. 5 lit. a şi  art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 31 voturi 
„pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 31 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în  
Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba,  

prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,  
asupra drumului judeţean DJ 103G: Inoc (DN 1) - Ciugudu de Jos  

- Ciugudu de Sus - limită Judeţul Cluj 
 

 
        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 23 ianuarie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba, 
prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra drumului 
judeţean DJ 103G: Inoc (DN 1) - Ciugudu de Jos - Ciugudu de Sus - limită Judeţul Cluj; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor 
tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în 
favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al 
Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 103G: Inoc (DN 1) - Ciugudu de Jos - Ciugudu de 
Sus - limită Judeţul Cluj; 

- raportul de specialitate nr. 1188/16 ianuarie 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 103G: Inoc (DN 1) - Ciugudu 
de Jos - Ciugudu de Sus - limită Judeţul Cluj, respectiv Cad. 1; Cad. 2; Cad. 2.1; Cad. 3; Cad. 
3.1; Cad. 4; Cad. 5, documentaţii realizate de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrate la 
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 26785 din 4 decembrie 2019; 
 Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea 
teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 
 - art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f,  art. 286 alin. 3 coroborat cu pnct. 1 din anexa nr. 3, art. 

287 lit. b şi art. 288 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 - Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- Legii nr. 290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind 

organizarea administrativă a teritoriului României; 
 - 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, adoptă următoarea 
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HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1. Se însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad 
S.R.L. Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba 
prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, asupra drumului judeţean 
DJ 103G: Inoc (DN 1) - Ciugudu de Jos - Ciugudu de Sus - limită Judeţul Cluj, având suprafaţa 
totală identificată de 143852 mp., din care 43327 mp., intravilan, după cum urmează: 

 Cad. 1 - Tronson DJ 103G, km 0+015 (km 0+000)=> km 0+266, în suprafaţă totală de 
3654 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 103G: Inoc (DN 1) - Ciugudu de 
Jos - Ciugudu de Sus - limită Judeţul Cluj, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna 
Unirea, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 37 în Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 2 - Tronson DJ 103G, km 0+628 (km 0+266)=> km 4+251, în suprafaţă totală de 
50782 mp., din care 5663 intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 4+250, 
având suprafaţa construită de 5 mp., aferent sectorului din drumul judeţean DJ 103G: Inoc (DN 
1) - Ciugudu de Jos - Ciugudu de Sus - limită Judeţul Cluj, situat pe teritoriul administrativ al 
UAT - Comuna Unirea, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 37 în Inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - 
anexa nr. 1; 

 Cad. 2.1 - Tronson DJ 103G, km 4+251=>km 4+261. Construcția C1 - pod la km 
4+256, având suprafața construită de 63 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun 
aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 144 mp se află în 
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 103G: Inoc (DN 1) - Ciugudu de Jos - 
Ciugudu de Sus - limită Judeţul Cluj, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Unirea, 
în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 37 în Inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 3 - Tronson DJ 103G, km 4+261 (km 5+049)=> km 4+262, în suprafaţă totală de 
9290 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 4+250, având suprafaţa 
construită de 6 mp., C2 reprezintă culeea podului de la km 5+048, având suprafaţa construită de 
10 mp., aferente sectorului din drumul judeţean DJ 103G: Inoc (DN 1) - Ciugudu de Jos - 
Ciugudu de Sus - limită Judeţul Cluj, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Unirea, 
parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 37 în Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 3.1 - Tronson DJ 103G, km 5+049=>km 5+060. Construcția C1 - pod la km 
5+054, având suprafața construită de 81 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun 
aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 169 mp se află în 
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 103G: Inoc (DN 1) - Ciugudu de Jos - 
Ciugudu de Sus - limită Judeţul Cluj, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Unirea, 
în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 37 în Inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 4 - Tronson DJ 103G, km 5+060=> km 9+649, în suprafaţă totală de 54833 mp., 
din care 24576 intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 5+061, având 
suprafaţa construită de 10 mp., C2 reprezintă culeea podului de la km 9+648, având suprafaţa 
construită de 5 mp., aferente sectorului din drumul judeţean DJ 103G: Inoc (DN 1) - Ciugudu de 
Jos - Ciugudu de Sus - limită Judeţul Cluj, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna 
Unirea, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 37 în Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 4.1 - Tronson DJ 103G, km 9+649=>km 9+651. Construcția C1 - pod la km 
9+650, având suprafața construită de 9 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun 
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aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 26 mp se află în proprietatea 
Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia Naţională Apele 
Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, 
aferent sectorului din drumul judeţean DJ 103G: Inoc (DN 1) - Ciugudu de Jos - Ciugudu de Sus 
- limită Judeţul Cluj, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Unirea, în extravilan, 
parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 37 în Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 5 - Tronson DJ 103G, km 9+651=> km 11+447, în suprafaţă totală de 25140 mp.,  
extravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 9+652, având suprafaţa construită 
de 5 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 103G: Inoc (DN 1) - Ciugudu de Jos - 
Ciugudu de Sus - limită Judeţul Cluj, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Unirea, 
parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 37 în Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

Art. 2. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară Aiud, înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea 
UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, asupra imobilelor 
identificate la art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară Aiud, înscrierea în Cartea Funciară a categoriei de folosinţă „drum 
judeţean”, asupra imobilelor identificate la art. 1 din prezenta hotărâre. 

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 şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică 
şi administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului şi 
urbanism şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba. 

 
                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 13 
Alba Iulia, 23 ianuarie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g, 
art. 139 alin. 5 lit. a şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 31 voturi 
„pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 31 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
 
NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 13/23 ianuarie 2020 este publicată și 
poate fi consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro   
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba,  
prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,  

asupra drumului judeţean DJ 107F: Unirea (DJ 107D) - Războieni  
- Cetate - Lunca Mureşului - limită Judeţul Cluj 

 
 

       Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 23 ianuarie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba, 
prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra drumului 
judeţean DJ 107F: Unirea (DJ 107D) - Războieni - Cetate - Lunca Mureşului - limită Judeţul 
Cluj; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor 
tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în 
favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al 
Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 107F: Unirea (DJ 107D) - Războieni - Cetate - 
Lunca Mureşului - limită Judeţul Cluj; 

- raportul de specialitate nr. 1189/16 ianuarie 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 107F: Unirea (DJ 107D) - 
Războieni - Cetate - Lunca Mureşului - limită Judeţul Cluj, respectiv Cad. 1; Cad. 2; Cad. 2.1; 
Cad. 3; Cad. 4; Cad. 5; Cad. 5.1; Cad. 6, documentaţii realizate de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş 
şi înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 26784 din 4 decembrie 2019; 
 Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea 
teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 
 - art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f,  art. 286 alin. 3 coroborat cu pnct. 1 din anexa nr. 3, art. 

287 lit. b şi art. 288 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 - Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- Legii nr. 290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind 

organizarea administrativă a teritoriului României; 
 - 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, adoptă următoarea 
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HOTĂRÂRE 

 
 

Art. 1. Se însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad 
S.R.L. Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba 
prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, asupra drumului judeţean 
DJ 107F: Unirea (DJ 107D) - Războieni - Cetate - Lunca Mureşului - limită Judeţul Cluj, având 
suprafaţa totală identificată de 151243 mp., din care 96624 mp., intravilan, după cum urmează: 

 Cad. 1 - Tronson DJ 107F, km 0+005 (km 0+000)=> km 1+784, în suprafaţă totală de 
27411 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107F: Unirea (DJ 107D) - 
Războieni - Cetate - Lunca Mureşului - limită Judeţul Cluj, situat pe teritoriul administrativ al 
UAT - Comuna Unirea, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 51 în Inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - 
anexa nr. 1; 

 Cad. 2 - Tronson DJ 107F, km 1+784=> km 4+092, în suprafaţă totală de 36390 mp., 
intravilan. Construcția C1, reprezintă culeea podului de la km 4+091, având suprafața construită 
de 12 mp, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107F: Unirea (DJ 107D) - Războieni - 
Cetate - Lunca Mureşului - limită Judeţul Cluj, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Oraş 
Ocna Mureş, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 51 în Inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 2.1 - Tronson DJ 107F, km 4+092=>km 4+103. Construcția C1 - pod la km 
4+097, având suprafața construită de 97 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun 
aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 168 mp se află în 
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107F: Unirea (DJ 107D) - Războieni - 
Cetate - Lunca Mureşului - limită Judeţul Cluj, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Oraş 
Ocna Mureş, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 51 în Inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - 
anexa nr. 1; 

 Cad. 3 - Tronson DJ 107F, km 4+103=> km 4+700, în suprafaţă totală de 9316 mp., 
din care 7161 mp., intravilan. Construcția C1, reprezintă culeea podului de la km 4+104, având 
suprafața construită de 12 mp, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107F: Unirea (DJ 107D) 
- Războieni - Cetate - Lunca Mureşului - limită Judeţul Cluj, situat pe teritoriul administrativ al 
UAT - Oraş Ocna Mureş, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 51 în Inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - 
anexa nr. 1; 

 Cad. 4 - Tronson DJ 107F, km 4+700=> km 6+410, în suprafaţă totală de 24816 mp., 
din care 7121 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107F: Unirea (DJ 107D) 
- Războieni - Cetate - Lunca Mureşului - limită Judeţul Cluj, situat pe teritoriul administrativ al 
UAT - Comuna Lunca Mureşului, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 51 în 
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 
974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 5 - Tronson DJ 107F, km 6+445(6+410)=> km 6+511, în suprafaţă totală de 844 
mp., intravilan. Construcția C1, reprezintă culeea podului de la km 6+510, având suprafața 
construită de 7 mp, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107F: Unirea (DJ 107D) - 
Războieni - Cetate - Lunca Mureşului - limită Judeţul Cluj, situat pe teritoriul administrativ al 
UAT - Comuna Lunca Mureşului, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 51 în 
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 
974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 5.1 - Tronson DJ 107F, km 6+511=>km 6+519. Construcția C1 - pod la km 
6+515, având suprafața construită de 53 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun 
aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 110 mp se află în 
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proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107F: Unirea (DJ 107D) - Războieni - 
Cetate - Lunca Mureşului - limită Judeţul Cluj, situat pe teritoriul administrativ al UAT - 
Comuna Lunca Mureşului, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 51 în 
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 
974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 6 - Tronson DJ 107F, km 6+519=> km 9+859, în suprafaţă totală de 52316 mp., 
din care 17547 mp., intravilan. Construcția C1, reprezintă culeea podului de la km 6+520, având 
suprafața construita de 7 mp, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107F: Unirea (DJ 107D) 
- Războieni - Cetate - Lunca Mureşului - limită Judeţul Cluj, situat pe teritoriul administrativ al 
UAT - Comuna Lunca Mureşului, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 51 în 
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 
974/2002 - anexa nr. 1; 

Art. 2. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară Aiud, înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea 
UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, asupra imobilelor 
identificate la art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară Aiud, înscrierea în Cartea Funciară a categoriei de folosinţă „drum 
judeţean”, asupra imobilelor identificate la art. 1 din prezenta hotărâre. 

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 şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică 
şi administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului şi 
urbanism şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba. 

 
                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 14 
Alba Iulia, 23 ianuarie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g, 
art. 139 alin. 5 lit. a şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 31 voturi 
„pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 31 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
 

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 14/23 ianuarie 2020 este publicată și 
poate fi consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro   
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Stării de viabilitate a drumurilor județene din Judeţul Alba, 

 administrate de Consiliul Județean Alba la data de 31 decembrie 2019 
 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 23 ianuarie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Stării de viabilitate a drumurilor județene din 
Judeţul Alba, administrate de Consiliul Județean Alba la data de 31 decembrie 2019; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Stării de viabilitate a 
drumurilor județene din Judeţul Alba, administrate de Consiliul Județean Alba la data de 31 
decembrie 2019; 

- raportul de specialitate nr. 1169/16 ianuarie 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
 Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea 
teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 
 - art. 173 alin. 5 lit. l  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Legii nr. 290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind 
organizarea administrativă a teritoriului României; 
 - art. 5 şi art. 33 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - art. 7, art. 22, art. 24 și art. 59 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - art. 3 alin. 1, art. 4, art. 5 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - anexa nr.2 Rețeaua de drumuri județene din H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea 
încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată 
deschise circulației publice, 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 Starea de viabilitate a drumurilor județene, administrate de Consiliul 
Județean Alba la data de 31 decembrie 2019, conform anexei - parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
judeţean 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 şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, Inspectoratului Județean de Poliție al 
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Județului Alba - Serviciul rutier, Direcției juridică și administrație publică, Direcţiei gestionarea 
patrimoniului, Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba. 

 
                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 15 
Alba Iulia, 23 ianuarie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g, 
art. 139 alin. 5 lit. a şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 22 voturi 
„pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 31 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 9 
 

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 15/23 ianuarie 2020 este publicată și 
poate fi consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro   
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de închiriere  
a bunurilor imobile aflate în domeniul public sau privat al UAT - Judeţul Alba 

 
        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 23 ianuarie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de închiriere a bunurilor 
imobile aflate în domeniul public sau privat al UAT - Judeţul Alba; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
închiriere a bunurilor imobile aflate în domeniul public sau privat al UAT - Judeţul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 1098/16 ianuarie 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
 Ținând cont de: 

- avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 
strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 
turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei de 
specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică; 

- amendamentul propus și aprobat în timpul ședinței cu privire la completarea art. 18 din 
Regulamentul de închiriere a bunurilor imobile aflate în domeniul public sau privat al UAT - 
Judeţul Alba; 

Având în vedere prevederile: 
 - art. 173 alin. 1 lit. c, art. 173 alin. 4 lit. a, art. 286  alin. 1, art. 286  alin. 3, art. 287 lit. 

b, art. 297, art. 332 și urm.  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 861 alin. 3 şi art. 1777-1823 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 463 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.  
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea  
 

 
HOTĂRÂRE 

 
 

 Art. 1. Se aprobă Regulamentul de închiriere a bunurilor imobile aflate în domeniul 
public sau privat al UAT - Judeţul Alba, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcţia gestionarea patrimoniului din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 Art. 3. La data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 350/2017 privind aprobarea Regulamentului de închiriere prin 
licitaţie publică a bunurilor imobile aflate în domeniul public sau privat al Judeţului Alba. 

Art. 4. 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, Bibliotecii 
Judeţene „Lucian Blaga” Alba, Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie şi Ecologizare 
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Mediu Alba, Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba, Muzeului Naţional al 
Unirii Alba Iulia, Serviciului Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo, Teatrului de Păpuşi 
„Prichindel” Alba Iulia, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Spitalului de 
Pneumoftiziologie Aiud, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba, Direcției juridică și 
administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 16 
Alba Iulia, 23 ianuarie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, art. 
139 alin. 5 lit. a şi  art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 31 voturi 
„pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 31 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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Anexa la Hotărârea  
 Consiliului Judeţean Alba nr. 16/23 ianuarie 2020 

   
REGULAMENTUL DE ÎNCHIRIERE A BUNURILOR IMOBILE 

AFLATE ÎN DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL UAT - JUDEŢUL ALBA 
 

CAPITOLUL I  Dispoziţii generale 
 
 Art. 1. Prezentul Regulament reglementează modul de închiriere a bunurilor imobile - 
construcţii sau terenuri - aflate în proprietatea publică sau privată a UAT - Judeţul Alba și în 
administrarea Consiliului Judeţean Alba sau a instituţiilor aflate sub autoritatea Consiliului 
Judeţean Alba, cărora le-a fost constituit dreptul de administrare asupra acestora, prin act 
administrativ. 
 Art. 2. În sensul, prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 
semnificaţii: 
 a.) atribuirea contractului de închiriere - etapă în cadrul Procedurii de închiriere în 
care se încheie contractul de închiriere cu ofertantul câştigător; 
 b.) bunuri imobile - terenurile şi clădirile sau bunuri-spaţii din clădiri cuprinse în 
domeniul public sau privat al Judeţului Alba; 

c.) chiria - sumă de bani care reprezintă preţul plătit pentru folosinţa unui bun imobil, 
conform contractului de închiriere; 
 d.) contract de închiriere - contractul prin care o parte, numită locator (titular al dreptului 
de administrare), se obligă să asigure celeilalte părţi, numită locatar (chiriaş – titular al dreptului 
de închiriat), folosinţa unui bun imobil pentru o anumită perioadă, în schimbul chiriei; 

e.) durata - perioada de timp pentru care se încheie contractul de închiriere stabilită în ani 
în conţinutul contractului; 
 f.) iniţierea procedurii de închiriere - etapă în cadrul Procedurii de închiriere, în care 
titularul dreptului de administrare elaborează nota de fundamentare şi o supune aprobării 
Consiliului Judeţean Alba; 
 g.) licitaţie publică - procedura de atribuire a contractului de închiriere în care titularul 
dreptului de administrare analizează şi evaluează ofertele depuse şi stabileşte oferta câştigătoare; 
 h.) licitaţie publică deschisă cu strigare - etapă în cadrul Procedurii de închiriere prin 
care comisia de licitaţie stabileşte oferta câştigătoare; 
 i.) ofertant - orice persoană fizică sau juridică, sau asociere de persoane fizice sau juridice, 
de drept public sau privat, română sau străină, care a depus oferta în termenul de depunere a 
ofertelor indicat în invitaţia de participare; 
 j.) ofertă - actul juridic prin care o persoană fizică sau juridică îşi manifestă voinţa de a se 
angaja din punct de vedere juridic într-un contract de închiriere; 
 k.) procedura de închiriere - etapele care trebuie parcurse de titularul dreptului de 
administrare și de ofertanți în vederea atribuirii și încheierii contractului de închiriere; 
 l.) proprietar - UAT-Județul Alba; 
 m.) propunere financiară - partea ofertei care cuprinde informaţii cu privire la preţ sau 
tarif; 
 n.) propunere tehnică - parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini; 
 o.) titular al dreptului de administrare - persoana juridică de drept public care, fie 
administrează ope legis bunurile, fie i-a fost constituit dreptul de administrare asupra acestora, 
prin act hotărâre de către Consiliul Judeţean Alba; 

p.) zile - zile calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile 
lucrătoare; calculul termenelor exprimate în zile se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 
287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 Art. 3. Principiile care stau la baza atribuirii și încheierii contractului de închiriere a 
bunurilor imobile aflate în proprietatea publică sau privată a UAT - Județul Alba, sunt 
următoarele: 
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 a.) transparența - principiu potrivit căruia vor fi puse la dispoziția tuturor celor interesați 
informațiile referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de închiriere a 
bunurilor proprietate publică sau privată; 
 b.) tratament egal - principiu potrivit căruia criteriile de atribuire a contractului de 
închiriere vor fi aplicate într-o manieră nediscriminatorie pentru toți potențialii ofertanți; 
 c.) proporționalitate - principiu care presupune ca orice măsură stabilită de 
autoritatea/instituția publică să fie necesară și corespunzătoare naturii contractului de închiriere; 
 d.) nediscriminare - aplicarea de către autoritatea publică a aceloraşi reguli, indiferent de 
naţionalitatea participanţilor la procedura de atribuire a contractului de concesiune de bunuri 
proprietate publică, potrivit condiţiilor prevăzute în acordurile şi convenţiile la care România este 
parte; 
 e.) libera concurență - principiu potrivit căruia vor fi asigurate toate condițiile pentru ca 
orice ofertant, să aibă dreptul de a participa la licitația publică în vederea închirierii bunurilor 
proprietate publică sau privată a UAT - Județul Alba, în condițiile legii, ale convențiilor și 
acordurilor la care România este parte. 
 Art. 4. (1)  Închirierea se face în baza unui contract de închiriere, prin care UAT - Județul 
Alba, prin Consiliul Județean Alba sau instituțiile aflate sub autoritatea Consiliului Județean Alba 
- în calitate de locator, transmite pentru o perioadă determinată, unei alte persoane (fizică sau 
juridică) - numită locatar, dreptul și obligația de folosință a unui bun imobil, în schimbul unei 
chirii. 
   (2) Calitatea de locatar (chiriaș) o poate avea orice persoană fizică sau 
juridică, română sau străină, în condițiile legislației naționale și ale prezentului regulament. 
   (3) Sumele obținute prin închirierea bunurilor imobile proprietate publică 
sau privată a UAT - Județul Alba se vor face venit la bugetul Județului Alba. 
   (4) Modul de calcul și modul de plată a chiriei se stabilesc în conformitate 
cu prevederile art. 6 din prezentul regulament. 

Art. 5. (1) Închirierea bunurilor imobile proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, va fi 
realizată de către titularii dreptului de administrare asupra acestora, în funcţie de situațiile pe 
care le consideră oportune și în interesul realizării unei eficiente administrări a imobilelor 
respective.   

(2 )Ofertanţii pot participa la licitaţie, fie în nume propriu, fie prin reprezentanţi 
împuterniciţi. 

(3) Închirierea se va face prin licitaţie publică, organizată de către titularul 
dreptului de administrare, pe baza unei documentații de atribuire a contractului de închiriere 
întocmită de către acesta în calitate de organizator al licitaţiei publice. 

(4) Închirierea bunurilor imobile proprietate publică a UAT - Judeţul Alba prin 
licitaţie publică se aprobă de Consiliul Județean Alba prin hotărâre, pe baza propunerii titularului 
dreptului de administrare. Hotărârea va cuprinde, cel puțin, următoarele elemente: 

a.) datele de identificare ale imobilului şi valoarea de inventar a bunului care face obiectul 
închirierii; 

b.) destinaţia dată bunului care face obiectul închirierii; 
c.) durata închirierii; 
d.) preţul minim al închirierii.  

  Art. 6. Sumele obţinute din închirierea bunurilor imobile, proprietate publică a UAT - 
Judeţul Alba, constituie venit la bugetul Judeţului Alba, după cum urmează : 

   100% din chiria lunară - în cazul în care dreptul de administrare este exercitat de 
Consiliul Judeţean Alba sau în cazul în care activitatea titularului dreptului de administrare este 
asigurată din bugetul local al Judeţului Alba; 

    50% din chiria lunară - în cazul în care titular al dreptului de administrare este 
o instituţie aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, căreia i-a fost constituit dreptul 
de administrare asupra bunurilor, prin hotărâre a Consiliului Județean Alba. 

Art. 7. Titularii dreptului de administrare care au în administrare construcţiile şi terenurile 
aflate în proprietatea publică a UAT - Judeţul Alba, vor respecta prevederile prezentului 
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Regulament de închiriere a bunurilor imobile aflate în domeniul public sau privat al UAT - 
Judeţul Alba.  
 Art. 8. (1) În scopul ținerii evidenței documentelor și informațiilor cu privire la 
desfășurarea procedurilor de închiriere și la derularea contractelor de închiriere, Regulamentul 
privind circulația documentelor aprobat prin dispoziție/decizie de către conducătorul 
autorității/instituției publice care are în administrare bunurile imobile, vor fi cuprinse reglementări 
cu privire la evidențierea în: 
 a.) Registrul „Oferte de închiriereˮ, care cuprinde date și informații referitoare la 
derularea procedurilor prealabile încheierii contractelor de închiriere; 
 b.) Registrul „Contracte de închiriereˮ, care cuprinde date și informații referitoare la 
derularea și monitorizarea contractelor de închiriere.  

Art. 9. (1) Dreptul de folosinţă asupra bunurilor proprietate publică a UAT - Judeţul Alba 
se acordă, cu titlu gratuit, pe termen limitat, în favoarea instituţiilor de utilitate publică. 

  (2) Bunurile proprietate privată a UAT - Judeţul Alba pot fi date în folosinţă 
gratuită, pe termen limitat, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară 
activitate de binefacere sau de utilitate publică, ori serviciilor publice. 

Art. 10. Pentru terenurile proprietate publică sau privată a UAT - Judeţul Alba, 
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele 
decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe teren, care se datorează de concesionari, locatari, 
titulari ai dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe 
teren. În cazul transmiterii ulterioare altor entităţi a dreptului de concesiune, închiriere, 
administrare sau folosinţă asupra terenului, taxa se datorează de persoana care are relaţia 
contractuală cu persoana de drept public. 
 

CAPITOLUL II  Inițierea procedurii de închiriere 
 

 Art. 11. Inițierea procedurii de închiriere aparține titularului dreptului de administrare 
(Consiliul Județean Alba sau instituția publică aflată în subordinea/sub autoritatea Consiliului 
Județean Alba). 
 Art. 12. Procedura de închiriere a bunurilor imobile proprietate publică a UAT-Județul 
Alba se inițiază prin compartimentul de specialitate al titularului dreptului de administrare, urmare 
a întocmirii notei de fundamentare care se înaintează spre aprobare conducerii  titularului dreptului 
de administrare. 
 Art. 13.  Nota de fundamentare va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente: 
 a.) descrierea bunului imobil care urmează a fi închiriat, cu precizarea datelor de identificare 
ale bunului imobil (identificare prin carte funciară și număr topografic; amplasament - situare 
administrativă prin indicarea adresei, eventuale sarcini de care este grevat bunul, etc); 
 b.) activitățile pentru care se propune aprobarea închirierii bunului; 
 c.) durata minimă și maximă a închirierii (minim 1 an, maxim 5 ani), cu posibilitatea 
prelungirii prin act adițional; 
 d.) nivelul minim al chiriei de la care va fi pornită licitația, precum și modalitatea de calcul și 
de indexare a acesteia; 
 e.) motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu care justifică procedura de 
închiriere; 
 f.) alte considerații care fundamentează oportunitatea încheierii contractului de închiriere. 
 Art. 14. (1) Cuantumul minim al chiriei de la care se va porni licitația se stabilește în 
conformitate cu prevederile hotărârii consiliului local al unităţii administrativ teritoriale pe a cărei 
rază teritorială se află bunul imobil respectiv care are ca obiect aprobarea impozitelor și taxelor 
locale în vigoare la data licitației. 
      (2) În cazul în care nu există un astfel de act administrativ, stabilirea cuantumului 
minim al chiriei de la care va fi pornită licitaţia se va realiza pe baza ofertei pieţei în domeniul de 
activitate aferent contractului ce urmează a fi încheiat, a situaţiei existente pe piaţă la momentul 
licitaţiei, ca urmare a unor experienţe anterioare similare, prin consultarea unor societăţi de profil 
(agenţii imobiliare acreditate) sau prin consultarea unor evaluatori autorizaţi.  
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 Art. 15. Nota de fundamentare, însoțită de documentația de atribuire, se înaintează spre 
aprobare Consiliului Județean Alba. 
 Art. 16. (1) Documentația de atribuire este alcătuită din: 
 a.) caietul de sarcini; 
 b.) fişa de date a procedurii; 
 c.) contractul-cadru conţinând clauze contractuale obligatorii; 
 d.) formulare şi modele de documente. 
  (2) Caietul de sarcini trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: 
 a.) datele de identificare ale titularului dreptului de administrare; 
 b.) informaţii generale privind obiectul închirierii - descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat, destinaţia bunului ce fac obiectul închirierii; 

c.) condiţii generale ale închirierii şi regimul de exploatare a bunului care face obiectul 
închirierii; 

d.) preţul minim de pornire al licitaţiei, respectiv chiria minimă; 
e.) durata închirierii; 
f.) posibilitatea prelungirii ofertei prin act adiţional; 
g.) cerinţele privind calificarea ofertanţilor (are dreptul de a participa la licitaţie orice 

persoană fizică sau juridică, română sau străină, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 
  - a achitat toate taxele privind participarea la licitaţie, inclusiv garanţia de 

participare; 
  - a depus oferta sau cererea de participare la licitaţie, împreună cu toate 

documentele solicitate în documentaţia de atribuire, în termenele prevăzute în documentaţia de 
atribuire; 

  - face dovada că are îndeplinite la zi toate obligaţiile exigibile de plată a 
impozitelor, a taxelor şi a contribuţiilor către bugetul consolidat al statului şi către bugetul local; 

  - nu este în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare; 
  - nu se află în situaţia neachitării chiriei, din culpa proprie, în cazul unui 

raport contractual anterior cu autoritatea contractantă, în ultimii 3 ani). 
h.) condiţiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele; 
i.) interdicţia de subînchiriere a bunului imobil; 
j.) clauze referitoare la încetarea contractului de închiriere; 
k.) perioada de valabilitate a ofertei; 
l.) reguli formale de depunere a ofertei. 

  (3) Titularul dreptului de administrare are obligaţia de a preciza în cadrul 
documentaţiei de atribuire orice cerinţă, criteriu, regulă şi alte informaţii necesare pentru a asigura 
ofertantului o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de 
licitaţie. 
  (4) Titularul dreptului de administrare are dreptul de a impune în cadrul 
documentaţiei de atribuire, în măsura în care acestea sunt compatibile cu obiectul contractului, 
condiţii speciale de îndeplinire a contractului prin care se urmăreşte obţinerea unor efecte de ordin 
social sau în legătură cu protecţia mediului şi promovarea dezvoltării durabile. 
  (5) Garanţia este obligatorie, se stabileşte la nivelul contravalorii a două chirii şi se 
constituie prin scrisoare de garanţie bancară, virament bancar sau numerar. 
   

CAPITOLUL III  Transparența  procedurii de închiriere 
 

 Art. 17. (1) Titularul dreptului de administrare  are obligaţia să publice anunţul de licitaţie în 
Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de 
circulaţie locală, pe pagina sa de internet ori prin alte medii ori canale publice de comunicaţii 
electronice. 
  (2) Anunţul de licitaţie se întocmeşte după aprobarea documentaţiei de atribuire de 
către Consiliul Județean Alba  şi trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: 
 a.) informaţii generale privind titularul dreptului de administrare, precum: denumirea, codul 
de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact; 
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 b.) informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să fie închiriat; 
 c.) informaţii privind documentaţia de atribuire: modalitatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire; denumirea şi 
datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul titularului  dreptului de administrare de 
la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire; costul şi condiţiile de plată pentru 
obţinerea documentaţiei, dacă este cazul; data-limită pentru solicitarea clarificărilor; 
 d.) informaţii privind ofertele: data-limită de depunere a ofertelor, adresa la care trebuie 
depuse ofertele, numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă; 
 e.) data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor; 
 f.) instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea 
instanţei; 
 g.) data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării. 
  (3) Anunţul de licitaţie se trimite spre publicare cu cel puţin  20 de zile calendaristice 
înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor. 
  (4) Orice persoană interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de 
atribuire. 
  (5) Titularul dreptului de administrare are dreptul de a opta pentru una dintre 
următoarele modalităţi de obţinere a documentaţiei de atribuire de către persoanele interesate: 
 a.) asigurarea accesului direct, nerestricţionat şi deplin, prin mijloace electronice, la 
conţinutul documentaţiei de atribuire; 
 b.) punerea la dispoziţia persoanei interesate care a înaintat o solicitare în acest sens a unui 
exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hârtie şi/sau pe suport magnetic. 
  (6) Titularul dreptului de administrare are dreptul de a stabili un preţ pentru obţinerea 
documentaţiei de atribuire, cu condiţia ca acest preţ să nu depăşească costul multiplicării 
documentaţiei, la care se poate adăuga, dacă este cazul, costul transmiterii acesteia. 
  (7) Titularul dreptului de administrare are obligaţia să asigure obţinerea 
documentaţiei de atribuire de către persoana interesată, care înaintează o solicitare în acest sens. 
  (8) Titularul dreptului de administrare are obligaţia de a pune documentaţia de 
atribuire la dispoziţia persoanei interesate cât mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să 
depăşească 4 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea acesteia. 
  (9) Persoana interesată are obligaţia de a depune diligenţele necesare, astfel încât 
respectarea de către titularul dreptului de administrare a perioadei prevăzute la pct.8 să nu conducă 
la situaţia în care documentaţia de atribuire să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puţin de 5 zile 
lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor. 
  (10)  Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de 
atribuire. 
  (11) Titularul dreptului de administrare are obligaţia de a răspunde în mod clar, 
complet şi fără ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să 
depăşească 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări. 
  (12) Titularul dreptului de administrare  are obligaţia de a transmite răspunsurile 
însoţite de întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obţinut, în condiţiile 
prezentei secţiuni, documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui 
care a solicitat clarificările respective. 
  (13) Fără a aduce atingere prevederilor alint. 11, titularul dreptului de administrare 
are obligaţia de a transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de 
data-limită pentru depunerea ofertelor. 
  (14) În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând 
astfel titularul dreptului de administrare în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alin. 
13, acesta din urmă are totuşi obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care 
perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de 
către persoanele interesate înainte de data-limită de depunere a ofertelor. 
  (15) Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării 
anunţului de licitaţie au fost depuse cel puţin două oferte valabile. 
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CAPITOLUL IV  Organizarea și desfășurarea licitației 

Secțiunea 1.  Comisia de evaluare a ofertelor 
 

  Art. 18. (1) Comisia de evaluare a ofertelor, compusă dintr-un număr impar de membri, 
care nu poate fi mai mic de 5, numită prin dispoziția titularul dreptului de administrare, adoptă 
decizii în mod autonom şi numai pe baza criteriilor de selecţie prevăzute în instrucţiunile privind 
organizarea şi desfăşurarea licitaţiei. 
   (2) Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se poate desemna un supleant. 
   (3) Membrii comisiei de evaluare sunt: 
  a.) reprezentanţi ai titularului dreptului de administrare, precum şi ai Consiliului Judeţean 
Alba; 
  b.) în cazul în care, pentru bunul care face obiectul închirierii este necesară parcurgerea 
procedurii de reglementare din punctul de vedere al protecţiei mediului, potrivit legislaţiei în 
vigoare, comisia de evaluare va include în componenţa sa şi un reprezentant al autorităţii 
competente pentru protecţia mediului. 
   (4) Preşedintele comisiei de evaluare şi secretarul acesteia sunt numiţi de titularul 
dreptului de administrare dintre reprezentanţii acestuia în comisie. 
    (5) La şedinţele comisiei de evaluare, preşedintele comisiei poate invita 
personalităţi recunoscute pentru experienţa şi competenţa lor în domenii, aceştia neavând 
calitatea de membri. 
   (6) Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiază de câte un vot. 
   (7) Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorităţii membrilor. 
   (8) Nu au dreptul să fie membrii în comisia de evaluare, supleanţii şi invitaţii 
următoarele persoane: 
  a.) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv cu ofertantul, persoană fizică; 
  b.) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv cu persoane care fac parte din 
consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi, 
persoane juridice, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi; 
  c.) persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia 
dintre ofertanţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi sau persoane care fac parte din 
consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi, terţi 
susţinători sau subcontractanţi propuşi; 
  d.) membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de 
supervizare al ofertantului şi/sau acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, 
rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu 
funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante. 
   (9) Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi invitaţii sunt obligaţi să dea o 
declaraţie de compatibilitate, imparţialitate şi confidenţialitate pe propria răspundere, după 
termenul-limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul concesiunii. 
   (10) În caz de incompatibilitate, preşedintele comisiei de evaluare sesizează de 
îndată titularul dreptului de administrare despre existenţa stării de incompatibilitate şi va propune 
înlocuirea persoanei incompatibile, dintre membrii supleanţi. 
   (11) Supleanţii participă la şedinţele comisiei de evaluare numai în situaţia în care 
membrii acesteia se află în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, 
caz fortuit sau forţei majore. 
   (12)  Atribuţiile comisiei de evaluare sunt: 
  a.) analizarea şi selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor 
cuprinse în plicul exterior; 
  b.) întocmirea listei cuprinzând ofertele admise şi comunicarea acesteia; 
  c.) analizarea şi evaluarea ofertelor; 
  d.) întocmirea raportului de evaluare; 
  e.) întocmirea proceselor-verbale; 
  f.) desemnarea ofertei câştigătoare. 
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   (13) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor. 
   (14) Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza 
documentaţiei de atribuire şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
   (15) Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra confidenţialitatea 
datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în ofertele analizate. 
   (16) Membrii comisiei de evaluare vor depune o declarație pe propria răspundere, 
prin care își iau angajamentul cu privire la respectarea prevederilor alin. 15. 
 

Secțiunea 2.  Protecția datelor 
 

Art. 19. Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentului Regulament, titularul 
dreptului de administrare are obligaţia de a asigura protejarea acelor informaţii care îi sunt 
comunicate de persoanele fizice sau juridice cu titlu confidenţial, în măsura în care, în mod 
obiectiv, dezvăluirea informaţiilor în cauză ar prejudicia interesele legitime ale respectivelor 
persoane, inclusiv în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală. 
 

Secțiunea 3.  Participanții la licitația publică 
 

Art. 20. (1) Are dreptul de a participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică, 
română sau străină, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

a.) a plătit toate taxele privind participarea la licitaţie, inclusiv garanţia de participare; 
b.) a depus oferta sau cererea de participare la licitaţie, împreună cu toate documentele 

solicitate în documentaţia de atribuire, în termenele prevăzute în documentaţia de atribuire; 
c.) are îndeplinite la zi toate obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor şi a 

contribuţiilor către bugetul consolidat al statului şi către bugetul local; 
d.) nu este în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare. 

(2) Nu are dreptul să participe la licitaţie persoana care a fost desemnată 
câştigătoare la o licitaţie publică anterioară privind bunurile statului sau ale unităţilor 
administrativ-teritoriale în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit preţul, din 
culpă proprie. Restricţia operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei 
respective drept câştigătoare la licitaţie. 
 

Secțiunea 4.  Reguli privind oferta 
 

Art. 21. (1) Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile 
documentaţiei de atribuire. 

   (2) Ofertele se redactează în limba română. 
    (3) Ofertele se depun la sediul autorităţii contractante sau la locul precizat în 

anunţul de licitaţie, în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează de 
autoritatea contractantă, în ordinea primirii lor, în Registrul Oferte, precizându-se data şi ora. 

    (4) Pe plicul exterior se va indica obiectul licitaţiei pentru care este depusă 
oferta. Plicul exterior va trebui să conţină: 

a.) o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de 
ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări; 

b.) acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform solicitărilor 
autorităţii contractante; 

c.) perioada de valabilitate a ofertei; 
d.) dovada îndeplinirii cerinţelor prevăzute în art. 16 alin. 2 lit. g din prezentul Regulament; 
e.) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini; 
f.) dovada achitării garanției de participare; 
g.) orice alte acte și informații solicitate de către titularul dreptului de administrare și 

menționate în documentația de atribuire. 
    (5) Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau 

denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz. 
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    (6) Oferta va fi depusă într-un număr de exemplare stabilit de către autoritatea 
contractantă şi prevăzut în anunţul de licitaţie. Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat 
de către ofertant. 

    (7)  Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. 
    (8) Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată 

perioada de valabilitate stabilită de titularul dreptului de administrare. 
    (9) Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data-

limită pentru depunere, stabilite în anunţul procedurii. 
    (10) Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în 

sarcina persoanei interesate. 
    (11) Oferta depusă la o altă adresă a titularului dreptului de administrare  decât 

cea stabilită sau după expirarea datei-limită pentru depunere se returnează nedeschisă. 
    (12) Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită 

pentru deschiderea acestora, titularul dreptului de administrare, prin comisia de evaluare, urmând 
a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai după această dată. 

    (13) Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-
verbal prevăzut la alin. 15 de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi. 

    (14) Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de 
valabilitate prevăzute în caietul de sarcini al licitaţiei. 

    (15) În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor 
de valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un proces-verbal în care menţionează ofertele 
valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din 
urmă de la procedura de licitaţie. Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii comisiei de 
evaluare şi de către ofertanţi. 

    (16) În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. 15, 
comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite 
titularului dreptului de administrare. 

    (17) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de 
evaluare, titularul dreptului de administrare informează în scris, cu confirmare de primire, 
ofertanţii ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii. 

    (18) În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse 
cel puţin două oferte valabile, titularul  dreptului de administrare este obligată să anuleze 
procedura şi să organizeze o nouă licitaţie, cu respectarea procedurii prevăzute la alin. 1 - 13. 
 

Secțiunea 5.  Criteriile de atribuire a contractului de închiriere 
 

Art. 22. (1) Criteriile de atribuire a contractului de închiriere sunt: 
a.) cel mai mare nivel al chiriei; 
b.) capacitatea economico-financiară a ofertanţilor; 
c.) protecţia mediului înconjurător; 
d.) condiţii specifice impuse de natura bunului închiriat. 

(2) Ponderea fiecărui criteriu se stabileşte în documentaţia de atribuire şi trebuie 
să fie proporţională cu importanţa acestuia apreciată din punctul de vedere al asigurării unei 
utilizări/exploatări raţionale şi eficiente economic a bunului închiriat. Ponderea fiecăruia dintre 
criteriile prevăzute la alin. 1 este de până la 40%, iar suma acestora nu trebuie să depăşească 
100%. 

(3) Autoritatea contractantă trebuie să ţină seama de toate criteriile prevăzute în 
documentaţia de atribuire, potrivit ponderilor prevăzute la alin. 2. 
 

Secțiunea 6.  Determinarea ofertei câștigătoare 
 

Art. 23. (1) Titularul dreptului de administrare are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare 
pe baza criteriului/criteriilor de atribuire precizate în documentaţia de atribuire. 
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  (2) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, titularul dreptului de 
administrare are dreptul de a solicita clarificări şi, după caz, completări ale documentelor 
prezentate de ofertanţi pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. 

  (3) Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluare şi se 
transmite de către titularul dreptului de administrare ofertanţilor în termen de 3 zile lucrătoare de 
la primirea propunerii comisiei de evaluare. 

  (4) Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea titularului dreptului de 
administrare în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia. 

  (5) Titularul dreptului de administrare nu are dreptul ca, prin clarificările ori 
completările solicitate, să determine apariţia unui avantaj în favoarea unui ofertant. 

  (6) Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru 
deschiderea lor, prevăzută în anunţul de licitaţie. 

  (7). După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţă publică, comisia de 
evaluare elimină ofertele care nu respectă prevederile art. 21 alin. 2 - 5. 

  (8) Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca, după 
deschiderea plicurilor exterioare, cel puţin două oferte să întrunească condiţiile prevăzute la art. 
21 alin. 2 - 5. În caz contrar, se aplică prevederile art. 21 alin. 18. 

  (9) După analizarea conţinutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare 
întocmeşte procesul-verbal în care se va preciza rezultatul analizei. 

  (10) Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-
verbal prevăzut la alin. 9 de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi. 

  (11) Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de 
valabilitate prevăzute în caietul de sarcini. 

  (12) În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor 
de valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un proces-verbal în care menţionează ofertele 
valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din 
urmă de la procedura de licitaţie. Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii comisiei de 
evaluare. 

  (13) În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. 12, 
comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite 
titularului dreptului de administrare. 

  (14) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, 
titularul dreptului de administrare informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale 
căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii. 

  (15) Raportul prevăzut la alin. 13 se depune la dosarul licitaţiei. 
  (16) Comisia de evaluare stabileşte punctajul fiecărei oferte, ţinând seama de 

ponderile prevăzute la art. 22 alin. 2. Oferta câştigătoare este oferta care întruneşte cel mai mare 
punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire. 

  (17) În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, 
departajarea acestora se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire care 
are ponderea cea mai mare, iar în cazul egalităţii în continuare, departajarea se va face în funcţie 
de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare după acesta. 

  (18) Pe baza evaluării ofertelor secretarul comisiei de evaluare întocmeşte 
procesul-verbal care trebuie semnat de toţi membrii comisiei. 

  (19) În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. 12, 
comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite 
titularului dreptului de administrare. 

  (20) Titularului dreptului de administrare are obligaţia de a încheia contractul cu 
ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare. 

  (21) Titularului dreptului de administrare are obligaţia de a transmite spre 
publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, un anunţ de atribuire a contractului, în 
cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire. 

  (22) Anunţul de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: 
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a.) informaţii generale privind titularului dreptului de administrare, precum: denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact; 

b.) data publicării anunţului de licitaţie în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a; 
c.) criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câştigătoare; 
d.) numărul ofertelor primite şi al celor declarate valabile; 
e.) denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată 

câştigătoare; 
f.) durata contractului; 
g.) nivelul chiriei; 
h.) instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 

instanţei; 
i.) data informării ofertanţilor despre decizia de stabilire a ofertei câştigătoare; 
j.) data transmiterii anunţului de atribuire către instituţiile abilitate, în vederea publicării. 

  (23) Titularului dreptului de administrare are obligaţia de a informa ofertanţii 
despre deciziile referitoare la atribuirea contractului, în scris, cu confirmare de primire, nu mai 
târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora. 

  (24) În cadrul comunicării prevăzute la alin. 23 titularului dreptului de 
administrare are obligaţia de a informa ofertantul câştigător cu privire la acceptarea ofertei 
prezentate. 

  (25) În cadrul comunicării prevăzute la alin. 23 titularului dreptului de 
administrare are obligaţia de a informa ofertanţii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost 
declarată câştigătoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective.  

  (26) Titularului dreptului de administrare poate să încheie contractul numai după 
împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute la 
alin. 23. 

  (27) În cazul în care, în cadrul celei de-a doua proceduri de licitaţie publică nu se 
depune nici o ofertă valabilă, titularului dreptului de administrare anulează procedura de licitaţie. 

  (28) Pentru cea de-a doua licitaţie va fi păstrată documentaţia de atribuire 
aprobată pentru prima licitaţie. 

  (29) Cea de-a doua licitaţie se organizează în condiţiile prevăzute la art. 21 alin. 
1 - 12. 

Secțiunea 7.  Anularea procedurii de licitaţie 
 

Art. 24. (1) Prin excepţie de la prevederile art. 23 alin. 20, titularului dreptului de 
administrare are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de închiriere în 
situaţia în care se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de 
licitaţie sau fac imposibilă încheierea contractului.  

  (2) În sensul prevederilor alin. 1, procedura de licitaţie se consideră afectată în 
cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: 

a.) în cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau în modul de aplicare a procedurii de 
licitaţie se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. 3; 

b.) titularului dreptului de administrare se află în imposibilitatea de a adopta măsuri 
corective, fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art. 3. 

  (3) Încălcarea prevederilor prezentei secţiuni privind atribuirea contractului poate 
atrage anularea procedurii, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 

  (4) Titularului dreptului de administrare are obligaţia de a comunica, în scris, 
tuturor participanţilor la procedura de licitaţie, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, 
atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea ofertelor, cât şi motivul 
concret care a determinat decizia de anulare. 
 

Secțiunea 8. Încheierea contractului 
 

Art. 25. (1) Contractul de închiriere se încheie între titularul dreptului de administrarea a 
bunului imobil şi câştigătorul licitaţiei. 
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  (2) Nerespectarea obligaţiei prevăzută la  alin. 1 are drept consecinţă 
pierderea  garanţiei  de participare. 
  (3)  În cazul participanţilor care nu au fost declaraţi câştigători, garanţia de 
participare va fi restituită în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data licitaţiei, sub 
condiția angajării că nu vor depune contestație asupra procedurii de licitație. 
  (4) În cazul ofertantului declarat câștigător, garanția de participare va fi restituită 
după constituirea garanției de bună execuție. 
  (5) Contractul de închiriere cuprinde clauze de natură să asigure folosinţa bunului 
închiriat, potrivit specificului acestuia. 
  (6) Contractul se încheie în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii. 
  (7) Contractul cuprinde clauze privind despăgubirile, în situaţia denunţării 
contractului înainte de expirarea termenului. 
  (8) Predarea-primirea bunului se face prin proces-verbal în termen de maximum 
30 de zile de la data constituirii garanţiei. 
 Art. 26. Titularul dreptului de administrare are următoarele drepturi şi/sau obligaţii: 
 a.) să predea bunul pe bază de proces-verbal, în termenul prevăzut la art. 25 alin. 8; 
 b.) să încaseze chiria, în conformitate cu dispoziţiile contractului de închiriere; 
 c.) să beneficieze de garanţia constituită de titularul dreptului de închiriere în condiţiile 
art. 16 alin. 5, în caz contrar, titularul dreptului de administrare este obligat să restituie garanţia 
la încetarea contractului; 
 d.) să menţină bunul în stare corespunzătoare de folosinţă pe toată durata închirierii, 
potrivit destinaţiei sale, şi să suporte cheltuielile reparaţiilor necesare în acest scop; 
 e.) să controleze executarea obligaţiilor titularului dreptului de închiriere şi respectarea 
condiţiilor închirierii, având dreptul să constate, ori de câte ori este nevoie, fără a stânjeni 
folosinţa bunului de către titularul dreptului de închiriere, starea integrităţii bunului şi destinaţia 
în care este folosit; 
 f.) să asigure folosinţa netulburată a bunului pe tot timpul închirierii. 
 Art. 27. Titularul dreptului de închiriere are următoarele drepturi şi obligaţii: 
 a.) să nu aducă atingere dreptului de proprietate publică prin faptele şi actele juridice 
săvârşite; 
 b.) să plătească chiria, în avans, în cuantumul şi la termenele stabilite prin contract; 
 c.) să constituie garanţia în cuantumul, în forma şi la termenul prevăzut în caietul de 
sarcini; 
 d.) să solicite titularului dreptului de administrare reparaţiile necesare pentru menţinerea 
bunului în stare corespunzătoare de folosinţă sau contravaloarea reparaţiilor care nu pot fi 
amânate; 
 e.) să execute la timp şi în condiţii optime lucrările de întreţinere curente şi reparaţii 
normale ce îi incumbă, în vederea menţinerii bunului închiriat în starea în care l-a primit în 
momentul încheierii contractului; 
 f.) să restituie bunul, pe bază de proces-verbal, la încetarea, din orice cauză, a contractului 
de închiriere, în starea tehnică şi funcţională avută la data preluării, mai puţin uzura aferentă 
exploatării normale; 
 g.) să nu exploateze bunul închiriat în vederea culegerii de fructe naturale, civile, 
industriale sau producte. 
 h.) neplata chiriei, precum şi orice altă prevedere încălcată referitoare la neîndeplinirea 
obligaţiilor contractuale de către titularul dreptului de închiriere dau dreptul titularului dreptului 
de administrare la reţinerea contravalorii acesteia din garanţie. Titularul dreptului de închiriere 
este obligat să reîntregească garanţia.  

 
CAPITOLUL V  Procedura de contestare 

 
 Art. 28. (1)  Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes 
legitim printr-un  act  al titularului dreptului de administrare, prin încălcarea dispozițiilor legale 
și administrative în vigoare, poate solicita, prin contestaţie, anularea actului, obligarea 
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titularului dreptului de administrare de a emite un act, de  a  recunoaşte dreptului pretins sau a 
interesului legitim, mai întâi pe cale administrativă, iar ulterior, la instanțele judecătorești 
competente. 
    (2)  În sensul prevederilor alin. 1, prin persoană vătămată se înţelege orice 
persoană fizică sau juridică, română sau străină care: 
 - are sau a avut un interes legitim în legătură cu respectiva procedură de licitație; 
 - a suferit, suferă sau riscă să sufere un prejudiciu ca o consecinţă a unui act al titularului 
dreptului de administrare, de natură să producă efecte juridice, ori ca urmare a nesoluţionării în 
termenul stabilit a unei contestații privind respectiva procedura de licitație.  
    (3)  În sensul prevederilor alin. 1, prin act al titularului dreptului de administrare 
se înţelege orice act administrativ, orice altă operaţiune administrativă care produce sau 
poate produce efecte juridice, neîndeplinirea în termenul stabilit a unei obligaţii prevăzute de 
prezentul regulament, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumită 
operaţiune, în legătură cu sau în cadrul procedurii de licitație. 
 Art. 29. (1)  Participanţii la licitaţie pot formula contestaţii în cazul în care apreciază că nu 
s-au respectat, în totalitate, dispoziţiile legale şi regulamentare referitoare la organizarea şi 
desfăşurarea licitaţiei. Contestaţiile se depun la registratura de la sediul titularului dreptului de 
administrare  care a organizat licitaţia, în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data încheierii 
licitaţiei. 
    (2)  Titularul dreptului de administrare organizator al licitaţiei este obligat să 
soluţioneze contestaţia în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la depunerea acesteia, prin 
comisia de soluționare a contestațiilor numită prin decizia/dispoziția conducătorului instituției, 
comisie din care va face parte și un reprezentant al U.A.T. - Județul Alba. 
 Art. 30. (1) După primirea unei contestaţii, comisia de soluționare a contestațiilor are 
dreptul de a adopta măsurile de remediere pe care le consideră necesare, ca urmare a celor 
formulate prin contestaţie. 
    (2) Titularului dreptului de administrare organizator a licitației va comunica 
măsurile de remediere adoptate, atât contestatorului, cât și celorlalţi ofertanți participanți la 
procedura de licitație, în termen de maxim 2 zile de la data  prevăzută la art. 29. 
    (3) După soluționarea contestației, în cazul în care persoana vătămată 
intenționează introducerea unei cereri în fața instanțelor de judecată, aceasta va notifica instituția 
organizatoare cu privire la intenția sa. 
    (4) Lipsa notificării prevăzute la alin. 3 nu împiedică introducerea cererii în faţa 
instanţelor de judecată. 
    (5)  Notificarea prevăzută la alin. 3 nu are ca efect suspendarea de drept a 
procedurii de licitație. 

CAPITOLUL VI  Forţa majoră 
 
 Art. 31. (1)  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
    (2)  Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul regulament, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
    (3)  Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei 
majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
    (4)  Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica 
celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi 
stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
    (5)  Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica 
celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
    (6)  Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai 
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a 
procedurii de licitaţie sau a contractului, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte  
daune-interese. 

CAPITOLUL VII  Comunicări 
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 Art. 32. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului 
regulament ori a viitorului contract de închiriere, trebuie să fie transmisă în scris. 
       (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, 
cât şi în momentul primirii. 
 Art. 33. Comunicările între părţi se pot face şi prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării 
în scris a primirii comunicării. 

CAPITOLUL VIII   Alte dispoziţii 
 
 Art. 34. Contractele de închiriere încheiate cu nerespectarea prevederilor din 
documentaţia de atribuire referitoare la preţ, durată şi destinaţie sau alte elemente tehnice şi 
financiare sunt lovite de nulitate. 
 Art. 35. Titularii dreptului de închiriere sunt obligaţi la plata utilităţilor consumate, prin 
modalitatea stabilită de către titularul dreptului de administrare potrivit documentaţiei şi 
contractului de închiriere. 
 Art. 36. (1) Pentru efectuarea de lucrări de modernizare, consolidare, reabilitare sau 
reparaţii curente este necesar acordul titularului dreptului de proprietate, U.A.T.-Judeţul Alba, 
care va fi solicitat de către titularul dreptului de administrare, în numele titularului dreptului de 
închiriere, în baza unei cereri prin care se va indica tipul lucrărilor şi estimarea contravalorii 
acesteia, la care se va anexa un certificat de urbanism informativ. 
    (2)  Tot plusul de valoare care rezultă din lucrările efectuate în spaţiul 
închiriat, revine, de drept, proprietarului bunului. 
 Art. 37. (1) Titularii dreptului de închiriere sunt obligaţi să respecte prevederile legale în 
vigoare privind normele generale de apărare împotriva incendiilor. 
     (2) De asemenea, dispoziţiile legale referitoare la protecţia mediului, cad în 
sarcina titularilor dreptului de închiriere. 
 

(1) CAPITOLUL IX  Dispoziţii finale 
 

 Art. 38. Dispoziţiile prezentului regulament se aplică tuturor bunurilor imobile construcţii și 
terenuri proprietate publică a Judeţului Alba. 
 Art. 39. Prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, ale Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, precum şi cu dispozițiile legale în vigoare aplicabile în 
materia închirierii. 
 Art. 40. Orice modificare care va fi adusă contractelor de închiriere se va face numai prin 
încheierea unui act adițional, în condițiile prezentului regulament și a legislației în vigoare în 
domeniul închirierii. 
 

                                             CONTRASEMNEAZĂ 
     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL 

                         Ion DUMITREL                               Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind modificarea componenței Autorității Teritoriale  
de Ordine Publică a Județului Alba 

 
        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 23 ianuarie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine 
Publică a Județului Alba; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind modificarea componenței 
Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 1272/17 ianuarie 2020 al Direcţiei juridică şi administraţie 
publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 2016 privind validarea 

desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Alba, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 246/12 decembrie 2019 privind constatarea 
încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al 
domnului Albu Nicolae; 

- H.G. nr. 883/10 decembrie 2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile 
legii, a funcției publice de prefect al județului Alba de către domnul Albu Nicolae; 

- H.G. nr. 896/10 decembrie 2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în 
condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către domnul Mera Nicolae-
Gheorghe. 
 Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 
locală, juridică și ordine publică; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. f  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- art. 17-19 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 5, art. 7, art. 8, art. 9 și art. 17 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002. 
 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 constată încetarea calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine 
Publică a Județului Alba a domnului consilier judeţean ALBU Nicolae, ca urmare a exercitării, 
cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al judeţului Alba. 
 Art. 2. Se constată încetarea calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine 
Publică a Județului Alba a domnului MERA Nicolae-Gheorghe, ca urmare a încetării 
exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al judeţului 
Alba. 

Art. 3. Nominalizează, în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 
Alba, pe domnul consilier judeţean COMŞA CĂTĂLIN RĂZVAN din partea Partidului 
Naţional Liberal. 
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Art. 4. Validează, desemnarea domnul consilier judeţean COMŞA CĂTĂLIN RĂZVAN 
din partea Partidului Naţional Liberal, în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine 
Publică Alba. 

Art. 5. Componenţa nominală actualizată a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba 
este următoarea:  
 
Președinte:  Simone ALBANI-ROCCHETTI - consilier judeţean 
Membri:  Florin-Constantin DOGARU - comisar șef de poliție, inspector şef al                             
                                                                              Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba 
  Ioan Ilie ILEA   - comisar șef de poliție în rezervă,  
         reprezentant al Corpului Național al 
         Polițiștilor 

..........................   - subprefect al Județului Alba 
Tudor PONORAN   - consilier judeţean 
Cătălin Răzvan COMŞA  - consilier judeţean 
Dorin Gheorghe SANDEA  - consilier judeţean 
Nicolae LUCA   - consilier judeţean 
Gheorghe FENEȘER  - consilier județean 
Mihai Horea BĂRDAȘ  - reprezentant al comunității 
Gheorghe Ioan IVINIȘ  - reprezentant al comunității 
Traian Nicolae URSALEȘ  - reprezentant al comunității 
Marius-Claudiu GIUREA  - inspector șef, şef al Inspectoratului              

Județean de Jandarmi „Avram Iancu” Alba 
Adrian Marius GUIA  - inspector șef, şef al Inspectoratului pentru  
       Situații de Urgență  „Unirea” al Județului  
       Alba 
Daniel Ioan ILCU   - director executiv, Direcţia Poliția Locală  
       Alba Iulia. 

 
Art. 6. Prevederile art. 2-6 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 

septembrie 2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de 
Ordine Publică a Județului Alba, cu modificările și completările ulterioare, rămân în vigoare. 

Art. 7. 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, Autorității 
Teritoriale de Ordine Publică Alba, domnului Albu Nicolae, domnului Mera Nicolae-Gheorghe, 
domnului consilier judeţean Comşa Cătălin Răzvan, Direcţiei juridică și administraţie publică, 
Direcției dezvoltare și bugete şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba. 

 
                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
Nr. 17 
Alba Iulia, 23 ianuarie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, art. 
139 alin. 7 şi  art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 26 voturi 
„pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 31 
Număr voturi împotrivă: 5                                                                           Abţineri de la vot: 0 
  



 

95 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, 
stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 255/31 iulie 2017,  

cu modificările ulterioare 
 

 
        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 23 ianuarie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia 
Copilului Alba, stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 255/31 iulie 2017, cu 
modificările ulterioare; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind modificarea componenţei 
Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 
255/31 iulie 2017, cu modificările ulterioare; 

- raportul de specialitate nr. 1738/22 ianuarie 2020 al Direcţiei juridică şi administraţie 
publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 351/20 ianuarie 2020 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, înregistrată la 
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1447/20 ianuarie 2020; 
 - propunerea nr. 1599/21 ianuarie 2020 a secretarului general al Județului Alba cu privire 
la modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, stabilită prin Hotărârea 
Consiliului Județean Alba nr. 255/31 iulie 2017, cu modificările ulterioare; 
 Luând în considerare prevederile: 
 - Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 255 din 31 iulie 2017 privind aprobarea 
componenţei și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru Protecţia 
Copilului Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 186 din 28 iunie 2018 privind modificarea 
componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, stabilită prin Hotărârea Consiliului 
Județean Alba nr. 255/31 iulie 2017; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 241 din 14 septembrie 2018 privind 
modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru Protecţia Copilului 
Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 255/31 iulie 2017; 

- art. 5 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 150 din 28 iunie 2019 privind 
numirea domnului Valentin - Ioan FRĂCEA, în funcţia publică de conducere - director general 
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, începând cu data de 1 
iulie 2019. 
 Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 
locală, juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 
Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 
 - art. 173 alin. 1 lit. f şi art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 
- art. 115 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia 
copilului; 

- Regulamentului - cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență 
socială și protecția copilului, aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-
cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 
orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;  
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 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 componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, în 
sensul: 

- constatării încetării de drept a calității de membru titular al acestei comisii a domnului 
Dumitru PANŢA - inspector şcolar pentru învăţământul special, reprezentant al Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Alba (ca urmare a încetării detaşării în interesul învăţământului) și înlocuirii 
acestuia cu doamna  Monica Florica PAUL - inspector şcolar pentru învăţământul special, 
reprezentant al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba (ca urmare a numirii prin detaşare în 
interesul învăţământului); 

- constatării încetării de drept a calității de membru supleant al acestei comisii a doamnei 
Felicia CROITORU - inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane, reprezentant al 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba (ca urmare a încetării detaşării în interesul învăţământului) 
și înlocuirii acesteia cu doamna  Delia Carolina CRISTEA - profesor-educator, Centrul Şcolar 
de Educaţie Incluzivă Alba, reprezentant al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba. 
 Art. 2. Anexa nr. 1 a  Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 255 din 31 iulie 2017 
privind aprobarea componenţei și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei 
pentru Protecţia Copilului Alba, se modifică în mod corespunzător, urmând a avea următorul 
cuprins: 
 

 
COMPONENȚA COMISIEI PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ALBA 

 
Președinte: 

Vasile BUMBU   - secretar general al Județului Alba 
Vicepreședinte: 

Valentin - Ioan FRĂCEA - director general, Direcția Generală de Asistență Socială  
    și Protecția Copilului Alba 

Membri titulari: 
 dr. Anton Ştefan BUTNARU - medic primar medicină generală, profil pediatrie, 

 Direcția de Sănătate Publică Alba 
 desemnat de Direcția de Sănătate Publică Alba 

 prof. Monica Florica PAUL - inspector școlar învățământ special, Inspectoratul  
     Școlar Județean Alba 

 desemnată de Inspectoratul Școlar Județean Alba 
 Irina Aurelia BORZA - șef serviciu, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție 

Socială Alba - Serviciul Beneficii de Asistență Socială  
 desemnată de Agenția Județeană pentru Plăți și 
Inspecție Socială Alba 

 Teodor CRIȘAN  - reprezentant legal al Asociației „Sfânta Veronicaˮ 
sat Dumbrava, comuna Unirea 
 reprezentant al organismelor private acreditate 

 Teofil Grigore SLEVAȘ - reprezentant legal al Filialei Filantropia Ortodoxă Totoi 
a Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia 
 reprezentant al organismelor private acreditate 

Membri supleanți: 
dr. Nicoleta OARGĂ - medic primar pediatru - șef secție Pediatrie, Spitalul  

     Județean de Urgență Alba Iulia 
 desemnată de Direcția de Sănătate Publică Alba 
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prof. Delia Carolina CRISTEA - profesor-educator, Centrul Şcolar de Educaţie 
Incluzivă Alba 
 desemnată de Inspectoratul Școlar Județean Alba 

 Adina PANTEA  - consilier superior, Agenția Județeană pentru Plăți și  
Inspecție Socială Alba - Serviciul Beneficii de Asistență 
Socială  
 desemnată de Agenția Județeană pentru Plăți și 
Inspecție Socială Alba  

Sebastian ONAC - reprezentant legal al Asociației Non Guvernamentală 
„Maria Beatrice” Alba Iulia 
 reprezentant al organismelor private acreditate 

Sebastian TOCĂNEL - reprezentant legal al Asociației Filantropia Ortodoxă Aiud 
 reprezentant al organismelor private acreditate. 

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, Comisiei pentru 
Protecția Copilului Alba, persoanelor nominalizate prin intermediul secretariatului Comisiei 
pentru Protecția Copilului Alba, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Alba, Direcției juridică și administraţie publică, Direcţiei  dezvoltare şi bugete și Biroului resurse 
umane din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 18 
Alba Iulia, 23 ianuarie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, art. 
139 alin. 5 lit. a şi  art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 31 voturi 
„pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 31 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului - apartament  
şi curţi construcţii - monument istoric, situat administrativ  

în municipiul Alba Iulia, str. Traian nr. 13, judeţul Alba 
 

 
        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 23 ianuarie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului - 
apartament şi curţi construcţii - monument istoric, situate administrativ în municipiul Alba Iulia, 
str. Traian, nr. 13, judeţul Alba; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 
preemţiune asupra imobilului - apartament şi curţi construcţii - monument istoric, situate 
administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Traian, nr. 13, judeţul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 1761/22 ianuarie 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 49/21 ianuarie 2020 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, înregistrată la 
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1634/21 ianuarie 2020. 

Analizând raportul nr. 1672/21 ianuarie 2019 al Comisiei de stabilire a oportunităţii 
achiziţionării imobilelor monumente istorice. 
 Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 
bugete, strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 
investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- art. 1730 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinului nr. 2314/2004 al ministrului culturii şi cultelor privind aprobarea Listei 

monumentelor istorice şi Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

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

 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1. Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune de către UAT - Judeţul Alba 
asupra imobilului - apartament (102 mp) şi curţi construcţii (178 mp), situat administrativ în 
municipiul Alba Iulia, str. Traian nr. 13, judeţul Alba, proprietar Societatea de Servicii de 
Investiţii Financiare Broker S.A. Cluj Napoca, reprezentată de domnul Şerban Gheorghe-Sorin, 
înscris în Lista Monumentelor Istorice, în situl arheologic de grupa A Situl arheologic de la Alba 
Iulia - Aşezare civilă, în preajma castrului roman cod LMI 2015 AB-I-m-A-00001.02, conform 
documentaţiei transmise de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba, care constituie anexă la 
prezenta hotărâre. 
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Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 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, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcţiei Judeţene 
pentru Cultură Alba, Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea 
patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba. 

 
                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 19 
Alba Iulia, 23 ianuarie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, art. 
139 alin. 5 lit. a şi art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 31 voturi 
„pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 31 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
 

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 19/23 ianuarie 2020 este publicată și 
poate fi consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro   
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului-teren -  monument 
istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 116,  

judeţul Alba, înscris în CF nr. 76270 Alba Iulia 
 

 
        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 23 ianuarie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului-
teren –  monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 
116, judeţul Alba, înscris în CF nr. 76270 Alba Iulia; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 
preemţiune asupra imobilului-teren –  monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba 
Iulia, str. Calea Moților, nr. 116, judeţul Alba, înscris în CF nr. 76270 Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 1764/22 ianuarie 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 30/20 ianuarie 2020 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, înregistrată la 
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1633/21 ianuarie 2020. 

Analizând raportul nr. 1671/21 ianuarie 2019, al Comisiei de stabilire a oportunităţii 
achiziţionării imobilelor monumente istorice. 
 Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 
bugete, strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 
investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- art. 1730 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinului nr. 2314/2004 al ministrului culturii şi cultelor privind aprobarea Listei 

monumentelor istorice şi Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

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

 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1. Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune de către UAT - Judeţul Alba 
asupra imobilului-teren - situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 116, 
judeţul Alba, proprietar SC Midtown Retail SRL, în cotă de 1/1 părţi, înscris în CF nr. 76270 
Alba Iulia, în suprafaţă totală de 160 mp., monument istoric înscris în Lista Monumentelor 
Istorice 2015, nr. crt. 3, cod AB-I-m-A-00001.02, conform documentaţiei transmise de către 
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba, care constituie anexă la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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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, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcţiei Judeţene 
pentru Cultură Alba, Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea 
patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba. 

 
                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 20 
Alba Iulia, 23 ianuarie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, art. 
139 alin. 5 lit. a şi art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 31 voturi 
„pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 31 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
 

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 20/23 ianuarie 2020 este publicată și 
poate fi consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro   
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

DISPOZIŢIE 
privind stabilirea unor măsuri organizatorice şi completarea Regulamentului cu privire la 

primirea, înregistrarea, circulaţia, redactarea şi semnarea documentelor, aplicarea 
sigiliului/ştampilei, utilizarea parafelor, expedierea corespondenţei în cadrul structurilor 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba aprobat prin Dispoziția 
Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 558 din 1 noiembrie 2019 

 
 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Luând în considerare: 

- referatul nr. 182/6 ianuarie 2020 al Direcţiei juridică şi administraţie publică având ca 
obiect stabilirea unor măsuri organizatorice şi completarea Regulamentului cu privire la 
primirea, înregistrarea, circulaţia, redactarea şi semnarea documentelor, aplicarea 
sigiliului/ştampilei, utilizarea parafelor, expedierea corespondenţei în cadrul structurilor 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba aprobat prin Dispoziția Președintelui 
Consiliului Județean Alba nr. 558 din 1 noiembrie 2019; 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 558 din 1 noiembrie 2019 
privind aprobarea Regulamentului cu privire la primirea, înregistrarea, circulaţia, redactarea şi 
semnarea documentelor, aplicarea sigiliului/ştampilei, utilizarea parafelor, expedierea 
corespondenţei în cadrul structurilor aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
 Având în vedere prevederile: 

 - art. 178 alin. 1, art. 179 alin. 2 lit. b, art. 243 alin. 1 lit. a, art. 179 alin. 6 coroborat cu 
art. 134 alin. 5 şi art. 138 alin. 15 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
completările ulterioare; 

- Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România aprobate 
prin H.G. nr. 585/2002; 

 
În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completările ulterioare, emit următoarea 
 

DISPOZIȚIE  
 
 

Art. 1. (1) Registrul de evidență a registrelor și condicilor care conțin informații 
clasificate va fi condus şi gestionat de către doamna Alexandra Anca MUREŞAN - consilier 
achiziţii publice, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea 
implementării contractelor, iar în cazul absenţei acesteia de către domnul Horaţiu Zaharia 
SUCIU - şef birou, Biroul resurse umane. 

(2) Registrul de evidență a registrelor și condicilor care conțin informații 
neclasificate va fi condus şi gestionat de către doamna Dorina Emilia ŞUŞMAN - consilier 
superior, Compartimentul sistem de control intern managerial, iar în cazul absenţei acesteia de 
către domnişoara Ada Larisa TOADER - consilier superior, Compartimentul sistem de control 
intern managerial. 

Art. 2. (1) Fiecare responsabil din cadrul direcţiilor/serviciilor/birourilor/compartimenelor 
aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Alba va prezenta în vederea 
înregistrării, în prima zi lucrătoare a fiecărui an calendaristic registrele sau condicile de care 
răspunde funcţionarilor stabiliţi conform art. 1 al prezentei dispoziţii. Aplicarea numărului de 
înregistrare se aplică pe coperta interioară din faţă (sau pe prima pagină dacă nu există 
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posibilitatea înscrierii pe copertă) numărul de înregistrare din  Registrul de evidență a registrelor 
și condicilor care conțin informații clasificate sau după caz din Registrul de evidență a 
registrelor și condicilor care conțin informații neclasificate 

(2) Operaţiunea de înregistrare registrelor sau condicilor este obligatorie şi cu 
ocazia începerii unui nou registru sau condică în timpul anului calendaristic.  

Art. 3. (1) Modelul Registrului de evidență a registrelor și condicilor care conțin 
informații clasificate este cel stabilit în anexa nr. 7- REGISTRU UNIC de evidenţă a registrelor, 
condicilor, borderourilor şi a caietelor pentru însemnări clasificate a Standardelor naţionale de 
protecţie a informaţiilor clasificate în România aprobate prin H.G. nr. 585/2002. 

Nr. crt./ 
seria 

Nr. file 
Denumirea 
materialelor 
distribuite 

Numele, prenumele 
celui care a primit 

materialul 

Seria şi 
numărul 

certificatului 
de securitate 

Data distribuirii Semnătura 
celui care a 
primit mate-

rialul 

Nr. dosarului unde 
a fost clasat sau nr. 
procesului-verbal 

de distrugere 

Obs. Ziua Luna Anul

                      

                      

     (2) Modelul Registrului de evidență a registrelor și condicilor care conțin 
informații neclasificate este următorul: 

Nr. crt. Nr. file 
Denumirea 
materialelor 
distribuite 

Numele, prenumele 
celui care a primit 

materialul 

Direcţia / 
Serviciul / 

Biroul / 
Compartimentul

Data distribuirii Semnătura 
celui care a 
primit mate-

rialul 

Nr. dosarului unde 
a fost clasat sau nr. 
procesului-verbal 

de distrugere 

Obs. Ziua Luna Anul

                      

                      

     (3) Registrul de evidență a registrelor și condicilor care conțin informații 
clasificate şi Registrul de evidență a registrelor și condicilor care conțin informații neclasificate 
vor conţine câte un număr de 50 file. 

 
Art. 4. Consilierii judeţeni pot formula şi depune amendamente la proiectul de hotărâre 

înscris pe ordinea de zi, până în data de 9  ianuarie 2020.  
Art. 5. (1) Prezenta dispoziție, se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică 

în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, consilierilor judeţeni, direcţiilor, serviciilor, birourilor și 
compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.      

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prezentei dispoziţii se face prin intermediul 
Direcţiei juridică şi administraţie publică. 

                          Contrasemnează, 
       PREŞEDINTE,                  SECRETAR GENERAL 
        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.  1 
Alba Iulia, 6 ianuarie 2020 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

DISPOZIŢIE 
privind convocarea Consiliului Județean Alba 

 în ședință „extraordinară”, în ziua de 10 ianuarie 2020 
 
 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Luând în considerare propunerea secretarului general al judeţului Alba nr. 183/6 ianuarie 
2020 cu privire la convocarea consilierilor judeţeni ai Judeţului Alba în şedinţă extraordinară şi 
Proiectul ordinii de zi al şedinţei; 
 Având în vedere prevederile art. 178 alin. 2, art. 179 alin. 2 lit. b, art. 243 alin. 1 lit. a, 
art. 179 alin. 6 coroborat cu art. 134 alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, emit 
următoarea 

 
 

DISPOZIȚIE  
 
 

Art. 1. Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţă „extraordinară”, în ziua de 10 ianuarie 
2020, ora 1100, ședință care va avea loc în sala 100 „Mihai Viteazu” (etaj I) a Palatului 
administrativ din municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba. 

Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde: 
1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 12 decembrie 2019. 
Redactat: Vasile Bumbu, Secretar general al Județului Alba 
2. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 20 decembrie 2019. 
Redactat: Vasile Bumbu, Secretar general al Județului Alba 
3. Proiect de hotărâre 1/6 ianuarie 2020 privind aprobarea acoperirii definitive din 

excedentul bugetului local al Judeţului Alba a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2019 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 
gestionarea patrimoniului județului, Comisiei 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 şi 
Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială 

Art. 3. (1) Procesele verbale şi proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi, însoţit de 
referatul de aprobare şi raportul de specialitate, va fi pus la dispoziţia consilierilor judeţeni prin 
e-mail (comunicare pe adresa de poştă electronică aflată în baza de date a Consiliului Judeţean 
Alba). 

     (2) Aducerea la cunoştinţă publică a materialelor înscrise pe ordinea de zi se 
face prin afişare pe  pagina de internet www.cjalba.ro 

Art. 4. Consilierii judeţeni pot formula şi depune amendamente la proiectul de hotărâre 
înscris pe ordinea de zi, până în data de 9  ianuarie 2020.  

Art. 5. (1) Prezenta dispoziție, se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică 
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
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comunică: Prefectului Judeţului Alba, consilierilor judeţeni, direcţiilor, serviciilor, birourilor și 
compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.      

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prezentei dispoziţii se face prin intermediul Direcţiei juridică 
şi administraţie publică. 

 
 

                          Contrasemnează, 
       PREŞEDINTE,                  SECRETAR GENERAL 
        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.  2 
Alba Iulia, 6 ianuarie 2020 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 
privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin licitaţie 

deschisă, a contractului de achiziţie publică având ca obiect Servicii de supraveghere a 
lucrărilor -Dirigenție  de șantier pentru obiectivul de investiții: Modernizare drum 

județean DJ 107 I : Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Râmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - 
Bârlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - 

Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN74 (Cerbu): Lot 1 (km 0+000 – km 43+510) și 
Lot 2 (km 43+510 – km 78+420), din cadrul Proiectului „Modernizare drum județean DJ 

107 I : Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Râmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bârlești Cătun 
- Cojocani - Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - 

Coleșeni - Bucium Sat - DN74 (Cerbu)”,  finantat prin POR  2014-2020, Axa prioritară: 6,  
Prioritatea de investitie: 6.1,  COD SMIS 2014+: 108707 

 
 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
         Analizând referatul nr. 518/10 ianuarie 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului privind 
constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin licitaţie deschisă, a 
contractului de achiziţie publică având ca obiect Servicii de supraveghere a lucrărilor - 
Dirigenție  de șantier pentru obiectivul de investiții: Modernizare drum județean DJ 107 I : Aiud 
(DN1) - Aiudul de Sus - Râmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bârlești Cătun - Cojocani - 
Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium 
Sat - DN74 (Cerbu): Lot 1 (km 0+000 – km 43+510) și Lot 2 (km 43+510 – km 78+420), din 
cadrul Proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 I : Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Râmeț - 
Brădești - Geogel - Măcărești - Bârlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - 
Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN74 (Cerbu)”,  finantat 
prin POR  2014-2020, Axa prioritară: 6, Prioritatea de investitie: 6.1,  COD SMIS 2014+: 
108707; 

Luând în considerare prevederile Anexei nr. 7 – Calendarul estimativ al achiziţiilor la 
Contractul de finanţare nr. 139/28.06.2017, cod SMIS 2014+: 108707 încheiat între Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate 
de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Centru în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 
2014-2020 şi Parteneriatul dintre UAT Județul Alba - lider de proiect, UAT Municipiul Aiud, 
UAT Comuna Bucium, UAT Comuna Mogoș, UAT Comuna Râmeț şi UAT Comuna Ponor.  

Având în vedere prevederile: 
- art. 191 alin. 1 lit. a și lit. e, art. 191 alin. 6 lit. b coroborat cu art. 173 alin. 5 lit. l și 

art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
           - Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare; 
           - Legii nr. 290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind 
organizarea administrativă a teritoriului României; 

     - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, emit 
următoarea 

DISPOZIŢIE 
Articol unic.  
Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin licitaţie 

deschisă, a contractului de achiziţie publică având ca obiect Servicii de supraveghere a 
lucrărilor - Dirigenție  de șantier pentru obiectivul de investiții: Modernizare drum județean 
DJ 107 I : Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Râmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bârlești 
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Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita 
- Coleșeni - Bucium Sat - DN74 (Cerbu): Lot 1 (km 0+000 – km 43+510) și Lot 2 (km 43+510 
– km 78+420), în următoarea componență:         

Preşedinte cu drept de vot 
Responsabil tehnic 2 în cadrul proiectului  

Angela Monica MARCU - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  
    programe, lucrări, întreținere drumuri. 

Membri titulari: 
Responsabil tehnic 3 în cadrul proiectului  

Sebastian POHONȚU  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul 
    programe, lucrări, întreținere drumuri - Compartimentul siguranţa  
    circulaţiei pe drumurile judeţene; 

Alexandru BAȘA   - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul 
    programe, lucrări, întreținere drumuri - Compartimentul  
    administrarea drumurilor judeţene; 

 Responsabil financiar  în cadrul proiectului  
Elena Cornelia STANCIU  - consilier superior, Direcţia dezvoltare bugete - Serviciul buget  
    venituri - Compartimentul buget 

Responsabil achiziţii publice în cadrul proiectului  
Camelia-Elena GALAC-VITAN  - consilier achiziţii publice superior, Direcţia dezvoltare  
    bugete - Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării  
    contractelor 

Responsabil juridic în cadrul proiectului  
Gabriel-Ioan VASIU  - consilier juridic superior, Direcția juridică şi administraţie publică 
    - Serviciul juridic - contencios  

Responsabil administrativ 2 în cadrul proiectului  
Andreea Maria BABIN  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  
    administrare domeniul public şi privat, informatică   

Membri de rezervă: 
Responsabil tehnic 3 în cadrul proiectului  

Aurelian Cosmin OLTEAN - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul 
    programe, lucrări, întreținere drumuri - Compartimentul siguranţa  
    circulaţiei pe drumurile judeţene; 

 
Eugen DOBRA   - consilier superior, Direcţia dezvoltare bugete - Compartimentul 
   Contabilitate - financiar 

Ana Maria TOMA  - consilier juridic superior, Direcția juridică şi administraţie publică  
    - Serviciul juridic-contencios  
Dana Georgiana LUPEA - consilier achiziţii publice principal, Direcţia dezvoltare bugete - 

Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării  
  contractelor    

 
Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi 
administrație publică, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete, 
Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi Biroului resurse 
umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.    

                             Contrasemnează, 
       PREŞEDINTE,                  SECRETAR GENERAL 
        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 
Nr. 3 
Alba Iulia, 10 ianuarie 2020 
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ROMÂNIA  
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN  
PREŞEDINTE 
 
 
 

DISPOZIŢIE 
privind modificarea art. 1 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba 

 nr. 172/31 ianuarie 2017 cu privire la desemnarea Comisiei de coordonare şi supervizare 
pentru pregătirea şi planificarea contractului ce are ca obiect „Delegarea prin concesionare 

a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale în cadrul sistemului de 
management integrat al deșeurilor în Județul Alba” 

 
 

  
 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Analizând referatul comun nr. 773/790791 din 14 ianuarie 2020, al Serviciului mediu 
Direcției juridică și administraţie publică și Direcţiei dezvoltare şi bugete cu privire la 
modificarea art. 1 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 172/31 ianuarie 
2017 cu privire la desemnarea Comisiei de coordonare şi supervizare pentru pregătirea şi 
planificarea contractului ce are ca obiect „Delegarea prin concesionare a operării 
instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale în cadrul sistemului de management 
integrat al deșeurilor în Județul Alba”; 

Luând în considerare prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 
172/31 ianuarie 2017 cu privire la desemnarea Comisiei de coordonare şi supervizare pentru 
pregătirea şi planificarea contractului ce are ca obiect „Delegarea prin concesionare a operării 
instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale în cadrul sistemului de management integrat 
al deșeurilor în județul Alba, modificată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean 
Alba nr. 119/15 mai 2018; 
 Având în vedere prevederile: 
            -  art. 191 alin. 1 lit. e și  alin. 6  lit. b  din O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 7 din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind 
concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii aprobate prin H.G. nr. 867/2016;   

În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O .U .G . nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
completările ulterioare, emit următoarea  

 
 

DISPOZIȚIE 
 

 
Art. 1. Aprob modificarea componenței Comisiei de coordonare şi supervizare pentru 

pregătirea şi planificarea contractului ce are ca obiect „Delegarea prin concesionare a 
operării instalaţiilor de gestionare a deşeurilor municipale în cadrul sistemului de 
management integrat al deşeurilor în judeţul Alba”, stabilită potrivit art. 1 al Dispoziției 
Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 172/31 ianuarie 2017, cu modificările și 
completările ulterioare, urmând ca aceasta să aibă următoarea componență: 

 
Coordonator: 

Nicoleta Elena IRIMIE - șef serviciu, Serviciul mediu din cadrul aparatului de  
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    specialitate al Consiliului Județean Alba 
 
 
 

Membri: 
Adela BOZDOG  - consilier superior, Serviciul mediu - Compartimentul sistem de  
    management inegrat al deşeurilor din cadrul aparatului de  
    specialitate al Consiliului Județean Alba 
Dana POTOPEA                  - șef serviciu, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul  achiziții  
    publice și monitorizarea implementării contractelor din cadrul  
    aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 
Felicia Carmen CAZACU    - consilier achiziţii publice superior, Direcţia dezvoltare şi  
    bugete - Serviciul achiziții publice și monitorizarea  
    implementării contractelor din cadrul aparatului de specialitate 
    al Consiliului Județean Alba 
Ana Monica CRĂCIUN     - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete -  
    Compartimentul contabilitate-financiar din cadrul aparatului de  
    specialitate al Consiliului Județean Alba 
Eugen DOBRA                    - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete -  
    Compartimentul contabilitate-financiar din cadrul aparatului de  
    specialitate al Consiliului Județean Alba 
Ioan Gabriel VASIU          - consilier juridic superior, Direcţia juridică și administrație  
    publică - Serviciul juridic-contencios 
 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 
172/31 ianuarie 2017 cu privire la desemnarea Comisiei de coordonare şi supervizare pentru 
pregătirea şi planificarea contractului ce are ca obiect „Delegarea prin concesionare a operării 
instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale în cadrul sistemului de management integrat 
al deșeurilor în județul Alba” rămân nemodificate. 

 
Prezenta dispozitie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei dezvoltare şi bugete, 
Direcției juridică și administraţie publică, Serviciului mediu și Biroului resurse umane din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 
                              Contrasemnează, 
       PREŞEDINTE,                  SECRETAR GENERAL 
        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.   6                                                 
Alba Iulia,  14 ianuarie 2020 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 

DISPOZIŢIE 
privind convocarea Consiliului Județean Alba 

 în ședință „ordinară”, în ziua de 23 ianuarie 2020 
 
 
 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Luând în considerare propunerea secretarului general al judeţului Alba nr. 1172/16 
ianuarie 2020 cu privire la convocarea consilierilor judeţeni ai Judeţului Alba în şedinţă ordinară 
şi Proiectul ordinii de zi al şedinţei; 
 Având în vedere prevederile art. 178 alin. 1, art. 179 alin. 2 lit. b, art. 243 alin. 1 lit. a, 
art. 179 alin. 6 coroborat cu art. 134 alin. 5 şi art. 138 alin. 15 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ; 

În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, emit 
următoarea 

 
DISPOZIȚIE  

 
 

Art. 1. Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţă „ordinară”, în ziua de 23 ianuarie 
2020, ora 1100, ședință care va avea loc în sala de ședințe a Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului din municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, 
judeţul Alba. 

Art. 2. Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa - parte integrantă a prezentei 
dispoziţii. 

Art. 3. (1) Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoţite de anexele 
corespunzătoare, referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, precum şi de celelalte 
documente conexe, sunt puse la dispoziţia consilierilor judeţeni prin e-mail (comunicare pe 
adresa de poştă electronică aflată în baza de date a Consiliului Judeţean Alba). 

     (2) Aducerea la cunoştinţă publică a materialelor înscrise pe ordinea de zi se 
face prin afişare pe  pagina de internet www.cjalba.ro 

Art. 4. Consilierii judeţeni pot formula şi depune amendamente la proiectele de hotărâri 
înscrise pe ordinea de zi, până în data de 22 ianuarie 2020.  

Art. 5. (1) Prezenta dispoziție împreună cu anexa, se afișează la sediul Consiliului 
Județean Alba, se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet 
www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, consilierilor judeţeni, 
direcţiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba.      

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prezentei dispoziţii se face prin intermediul 
Direcţiei juridică şi administraţie publică. 
 

                          Contrasemnează, 
       PREŞEDINTE,                  SECRETAR GENERAL 
        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU   

Nr.  9 
Alba Iulia, 16 ianuarie 2020 
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Anexa la Dispoziţia Preşedintelui  
Consiliului Judeţean Alba nr. 9/16 ianuarie 2020 

 
PROIECTUL ORDINII DE ZI 

a şedinţei „ordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 23 ianuarie 2020 
 
 

1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a Consiliului 
Județean Alba din data de 10 ianuarie 2020. 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretar general al Județului Alba 
2. Proiect de hotărâre nr. 4/14 ianuarie 2020 privind aprobarea Procesului verbal de 

vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I - proprietate publică a UAT - 
Judeţul Alba, cu imobilul teren în suprafaţă de 1986 mp, având categoria de folosinţă fâneaţă, 
situat în comuna Ponor, sat Vale în Jos, judeţul Alba, având ca proprietar la nord, est şi vest pe 
domnul Băeţică Gabriel 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului 
3. Proiect de hotărâre nr. 5/14 ianuarie 2020 privind aprobarea Procesului verbal de 

vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I - proprietate publică a UAT - 
Judeţul Alba, cu imobilul teren în suprafaţă de 1986 mp, având categoria de folosinţă fâneaţă, 
situat în comuna Ponor, sat Vale în Jos, judeţul Alba, având ca proprietari la nord şi est pe 
domnul Băeţică Gabriel, iar la vest pe domnii Băeţică Gabriel şi Ciurpan Nicolae 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului 
4. Proiect de hotărâre nr. 6/14 ianuarie 2020 privind aprobarea Procesului verbal de 

vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I - proprietate publică a UAT - 
Judeţul Alba, cu imobilul teren în suprafaţă de 4810 mp, având categoria de folosinţă fâneaţă, 
situat în comuna Ponor, sat Vale în Jos, judeţul Alba, având ca proprietar la nord pe domnul 
Ciurpan Nicolae, la est pe domnul Băeţică Gabriel, iar la vest pe domnul Rus Miron 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului 
5. Proiect de hotărâre nr. 7/15 ianuarie 2020 privind aprobarea modificării 

Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia  
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială 
6. Proiect de hotărâre nr. 8/15 ianuarie 2020 cu privire la modificarea componenţei 

nominale a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 
gestionarea patrimoniului județului, Comisiei 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 și 
Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială 

7. Proiect de hotărâre nr. 9/15 ianuarie 2020 privind însuşirea documentaţiilor tehnice 
cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea 
UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, 
asupra drumului judeţean DJ 103G: Inoc (DN 1) - Ciugudu de Jos - Ciugudu de Sus -  limită 
Judeţul Cluj 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
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Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 
turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului 

8. Proiect de hotărâre nr. 10/15 ianuarie 2020 privind însuşirea documentaţiilor tehnice 
cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea 
UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, 
asupra drumului judeţean DJ 107F: Unirea (DJ 107D) - Războieni - Cetate - Lunca Mureşului - 
limită Judeţul Cluj 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului 
9. Proiect de hotărâre nr. 11/16 ianuarie 2020 privind aprobarea Stării de viabilitate a 

drumurilor județene din Judeţul Alba, administrate de Consiliul Județean Alba la data de 31 
decembrie 2019 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului 
10. Proiect de hotărâre nr. 3/14 ianuarie 2020 privind aprobarea Regulamentului de 

închiriere a bunurilor imobile aflate în domeniul public sau privat al UAT - Judeţul Alba 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 
gestionarea patrimoniului județului și Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 
locală, juridică și ordine publică 

11.  Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 
 
                          Contrasemnează, 
       PREŞEDINTE,                  SECRETAR GENERAL 
        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA         
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 
cu privire la constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin 

PROCEDURĂ  SIMPLIFICATĂ  a contractului de achiziţie publică având ca obiect: 
Servicii de vidanjare a bazinului de levigat al Depozitului neconform de deşeuri închis Alba 

Iulia şi al Depozitului neconform de deşeuri închis Aiud, transportul şi deversarea 
levigatului în staţii de epurare autorizate 

 
Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

 Analizând referatul nr. 1917/27.01.2020 al Serviciului achiziții publice și monitorizarea 
implementării contractelor cu privire la constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru 
atribuirea prin PROCEDURĂ  SIMPLIFICATĂ  a contractului de achiziţie publică având ca 
obiect: Servicii de vidanjare a bazinului de levigat al Depozitului neconform de deşeuri închis 
Alba Iulia şi al Depozitului neconform de deşeuri închis Aiud, transportul şi deversarea 
levigatului în staţii de epurare autorizate; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 191 alin. 1 lit. a, art. 191 lit. f şi art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 - Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare;  
 -Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate 
prin H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu 
modificările si completările ulterioare , emit următoarea  
 

DISPOZIŢIE 
 
  Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea  prin 
PROCEDURĂ  SIMPLIFICATĂ  a contractului de achiziţie publică având ca obiect: Servicii 
de vidanjare a bazinului de levigat al Depozitului neconform de deşeuri închis Alba Iulia şi al 
Depozitului neconform de deşeuri închis Aiud, transportul şi deversarea levigatului în staţii de 
epurare autorizate, în următoarea componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 
- Cristel Sandu DAUCEANU - consilier superior, Serviciul mediu 
 Membri titulari: 
- Ioan POPA- consilier superior, Direcţia dezvoltare-bugete, Compartiment contabilitate 
financiar 
- Angela RUSU - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi administraţie publică, Serviciul 
juridic-contencios 
- Dana Georgiana LUPEA – consilier achiziţii publice principal, Direcţia dezvoltare-bugete, 
Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor 
- Bogdan OLAR – consilier asistent, Serviciul mediu 
    

Membrii de rezervă: 
-  Adela BOZDOG - consilier superior, Serviciul mediu 
- Anamaria TOMA - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi administraţie publică, 
Serviciul juridic-contencios 
- Maria DAMIAN - consilier superior,  Direcţia dezvoltare-bugete, Compartiment contabilitate 
financiar 
- Silvia Maria SCOARŢĂ – consilier achiziţii publice asistent, Direcţia dezvoltare-bugete, 
Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor 
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  Art. 2. În vederea atribuirii prin PROCEDURĂ  SIMPLIFICATĂ  a contractului de 
achiziţie publică având ca obiect: Servicii de vidanjare a bazinului de levigat al Depozitului 
neconform de deşeuri închis Alba Iulia şi al Depozitului neconform de deşeuri închis Aiud, 
transportul şi deversarea levigatului în staţii de epurare autorizate,  în raport cu sarcinile şi 
responsabilităţile, comisia de evaluare are, în ansamblu, următoarele atribuţii:  

a) deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta; 
b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi; 
c) verificarea conformităţii propunerilor tehnice ale ofertanţilor cu prevederile caietului de 
sarcini; 
d) evaluarea propunerilor tehnice ale ofertanţilor în conformitate cu criteriile de atribuire, 
dacă este cazul; 
e) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, inclusiv verificarea 
conformităţii cu propunerile tehnice, verificarea aritmetică, verificarea încadrării în 
fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică 
respectiv, precum şi, dacă este cazul, verificarea încadrării acestora în situaţia prevăzută la 
art. 210 din lege; 
f) elaborarea solicitărilor de clarificări şi/sau completări necesare în vederea evaluării 
ofertelor;  
g) stabilirea ofertelor inacceptabile şi/sau neconforme, precum şi a motivelor care stau la 
baza încadrării acestora în fiecare din aceste categorii;  
h) stabilirea ofertelor admisibile;  
i) aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare, astfel cum a fost prevăzut în 
anunţul de participare simplificat;  
j) stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare sau, după caz, formularea propunerii de anulare a 
procedurii; 
k) elaborarea proceselor-verbale aferente fiecărei şedinţe şi a raportului procedurii de 
atribuire. 

  Art. 3. Aprob numirea domnului Bogdan OLAR – consilier asistent, Serviciul mediu, ca 
persoană responsabilă de execuţia contractului de achiziţie publică având ca obiect:  Servicii de 
vidanjare a bazinului de levigat al Depozitului neconform de deşeuri închis Alba Iulia şi al 
Depozitului neconform de deşeuri închis Aiud, transportul şi deversarea levigatului în staţii de 
epurare autorizate. 

 
Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi 
administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului mediu,  Serviciului achiziții 
publice și monitorizarea implementării contractelor şi Biroului resurse umane din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.                                        

            
           p.   PREŞEDINTE                               Contrasemnează, 

              VICEPREŞEDINTE                        p. SECRETAR GENERAL 
         Marius Nicolae Haţegan                                    Director executiv 
                                                                                                                Liliana Negruţ 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 161                   
Alba Iulia, 27 ianuarie 2020 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

DISPOZIŢIE 
cu privire la constituirea Comisiei de recepție a Serviciilor de campanii de publicitate în 

cadrul proiectului cu titlul „EXTINDERE ȘI DOTARE UNITATEA DE PRIMIRI 
URGENȚE A SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA” JUD. ALBA, cod 
SMIS 121063, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte 

nr. POR/2017/8/8.1/8.2B/1/7Regiuni 
 
  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

Analizând referatul nr. 2126/28 ianuarie 2020 al Biroului Relaţii internaţionale, diaspora, 
relaţii publice şi comunicare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 
pentru constituirea Comisiei de recepție a Serviciilor de campanii de publicitate în cadrul 
proiectului cu titlul „EXTINDERE ȘI DOTARE UNITATEA DE PRIMIRI URGENȚE A 
SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA” JUD. ALBA, cod SMIS 121063, 
finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte nr. 
POR/2017/8/8.1/8.2B/1/7Regiuni; 

Luând în considerare prevederile: 
          -  Contractului de finanţare nr. 4166/08.05.2017, cod SMIS  2014+: 121063 încheiat 
între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de 
Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Centru în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 
2014-2020 şi UAT Județul Alba; 

- Contractului de prestări servicii de informare şi publicitate nr. 
23514/29.11.2019/80.04.11.2019 încheiat între UAT Județul Alba și SC Independent SRL Alba 
Iulia. 

Având în vedere prevederile: 
- art. 191 alin. 1 lit. a și lit. e, art. 191 alin. 6 lit. b coroborat cu art. 173 alin. 5 lit.  c  și 

art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

-  Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare; 
- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2634 din 5 noiembrie 2015 privind 
documentele financiar-contabile; 

- Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor 
publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia 
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917 din 12 decembrie 2005, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice 
nr. 2861 din 9 octombrie 2009, cu modificările și completările ulterioare;      

În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu 
modificările și  completările ulterioare, emit următoarea 

 
DISPOZIŢIE 
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         Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de recepție a Serviciilor de campanii de publicitate în 
cadrul proiectului cu titlul „EXTINDERE ȘI DOTARE UNITATEA DE PRIMIRI 
URGENȚE A SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA” JUD. ALBA, cod 
SMIS 121063, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte 
nr. POR/2017/8/8.1/8.2B/1/7Regiuni, în următoarea componenţă: 
 

Preşedinte: 
Viorel Marius CABA  - consilier superior, Direcţia dezvoltare bugete - Serviciul accesare   
    și coordonare proiecte  
    asistent manager în cadrul proiectului 

 
Membri titulari: 

Violeta Daniela NICA          - consilier superior, Biroul Relaţii internaţionale, diaspora, relaţii  
    publice şi comunicare 
    responsabil informare, comunicare în cadrul proiectului 
Cornelia Elena STANCIU  - consilier superior, Direcția Dezvoltare şi bugete – Serviciul buget  
    venituri 
    responsabil financiar 1 în cadrul proiectului. 
 

Membri de rezervă: 
Eugen DOBRA                     - consilier superior, Direcția Dezvoltare şi bugete – Serviciul buget  
    venituri 
    responsabil financiar 2 în cadrul proiectului 
Dana Georgiana LUPEA   - consilier principal, Direcția Dezvoltare şi bugete  - Serviciul 

Achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor 
    responsabil achiziţii în cadrul proiectului. 
         Art. 2. (1) Membrii comisiilor de recepţie nominalizaţi la art. 1 au obligaţia să confirme 
prin semnătură pe documentele de recepţie (Proces verbal de recepţie a serviciilor – anexa la 
Dispoziţie) prestarea serviciilor, după ce verifică în mod amănunţit dacă preţul, cantitatea şi 
calitatea serviciilor prestate corespund cu datele din documentele justificative. 

       (2) În cazul în care la recepţia serviciilor achiziţionate se constată nepotriviri 
cantitative şi calitative faţă de datele cuprinse în documentele însoţitoare, precum şi alte indicii 
cu privire la calitatea serviciilor prestate, comisia de recepţie menţionează şi înregistrează 
diferenţele existente. 
         Art. 3. Prevederile prezentei dispoziţii se completează cu prevederile din Procedura 
operaţională privind recepţia stocurilor, mijloacelor fixe şi serviciilor achiziţionate. 
 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate la art. 1, Direcţiei juridică şi 
administraţie publică, Direcției dezvoltare și bugete, Biroului Relaţii internaţionale, diaspora, 
relaţii publice şi comunicare și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba.  

         
                 P. PREŞEDINTE                                Contrasemnează, 

        Vicepreşedinte         P. SECRETAR GENERAL, 
             Marius Nicolae HAŢEGAN                                  Director executiv 
             Liliana NEGRUŢ 
 
 
 
 
Nr. 163                   
Alba Iulia, 28 ianuarie 2020 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 
 

DISPOZIŢIE 
privind delegarea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba  

în data de 3 februarie 2020 
 

 
 
    Preşedintele Consiliului Judeţean Alba;  
 Luând în considerare prevederile:  

- art. 191 alin. 1 lit. f , art. 191 alin. 7 și art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul adminstrativ, emit 
următoarea 

DISPOZIŢIE 
 

 
 Articol unic  

Deleg exercitarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, domnului 
vicepreşedinte Marius Nicolae HAŢEGAN pentru data de 3 februarie 2020, cu excepția 
atribuțiilor prevazute la art. 191 alin 1 lit. b)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare . 

 Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina 
de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, domnilor 
vicepreşedinţi Dumitru Fulea şi Marius Nicolae Haţegan,  direcţiilor și serviciilor, Biroului 
resurse umane și Biroului audit din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 
 
 
                      Contrasemnează 
          p. PREŞEDINTE                       p. SECRETARGENERAL, 
                 VICEPREŞEDINTE                                 Director executiv 

                   Marius Nicolae HAŢEGAN                                       Liliana Negruț 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nr.  166 
Alba Iulia, 31 ianuarie 2020 
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ORDIN  Nr. 7 / 6 ianuarie 2020   

privind actualizarea componenței nominale a  
Colegiului Prefectural al Judeţului Alba  

 
 

Prefectul judeţului Alba; 

Având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Serviciul dezvoltare 
economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de 
urgenţă, cu nr. 59/16292/G/SC/24.12.2019; 

În conformitate cu prevederile art. 267 din Ordonanța de urgență  nr. 57/2019 
privind Codul administrativ și art. 12, 13 şi 14 din H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea 
unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 Republicată privind prefectul şi instituţia 
prefectului, la nivelul fiecărui județ funcționează colegiul prefectural, care este organul 
consultativ al prefectului în realizarea atribuţiilor de conducere a serviciilor publice 
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice 
centrale organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale; 

Având în vedere art. 4 din Regulamentul - cadru de funcţionare a colegiului 
prefectural, orice modificare intervenită prin dispoziţiile legale în organizarea 
serviciilor publice deconcentrate în judeţ conduce la modificarea corespunzătoare a 
colegiului prefectural; 

Ținând cont de Hotărârea de Guvern nr.883/2019 publicată în Monitorul 
Oficial al României nr. 993 din 11 decembrie 2019, prin care domnul Albu Nicolae a 
fost numit să exercite, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de 
prefect al judeţului Alba;  Hotărârea de Guvern nr. 896 din 10 decembrie 2019 
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 994 din 11 decembrie 2019, prin care a 
încetat exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de 
subprefect al judeţului Alba de către domnul Mera Nicolae-Gheorghe; 

Luând în considerare Decizia ministrului mediului, apelor și pădurilor 
nr.1590/2019 privind încetarea exercitării cu caracter temporar prin detașare a funcției 
de prefect al județului Alba de către domnul Hălălai Dănuț Emil; 

În temeiul art. 275 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
emit prezentul 
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ORDIN: 

Art. I. Se actualizează componența nominală a Colegiului Prefectural al 
Judeţului Alba și lista invitaților la ședințele colegiului prefectural în conformitate cu 
alineatele  a) și b) din  Anexa nr.1 care este parte integrantă la prezentul ordin.  

Art. II. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul nr. 336/2019 al 
Prefectului Judeţului Alba privind componența nominală a Colegiului prefectural îşi 
încetează aplicabilitatea. 

Art. III. Prezentul ordin va fi comunicat prin grija Serviciului dezvoltare 
economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene şi situaţii 
de urgenţă membrilor colegiului prefectural, va fi dat spre publicare în Monitorul 
Oficial al Județului Alba și se va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului – Județul Alba. 

 
 

Prefect, 
Albu Nicolae 

 
                                                                                        

          
          

                                                                                    Avizat pentru legalitate,                   
                                                                                                       Șef serviciu, 

                                                                                                              Cazacu  Ovidiu                      
 
 
 
 
Alba Iulia, 6 ianuarie 2020. 
Nr. 7 
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                                                                         Nesecret 

ANEXĂ  LA  ORDINUL Nr. 7 / 6 ianuarie 2020   

 (Anexa nr. 1 la Ordinul prefectului județului Alba nr. 7/2020) 

 

Colegiul Prefectural al Județului Alba 

 

a) Următoarele persoane care au calitatea de membri ai Colegiului Prefectural al 
Județului Alba: 

- Domnul Albu Nicolae, Prefectul județului Alba; 
- Domnul Sinea Dumitru-Alexandru, Director executiv, Direcţia de Sănătate Publică 

Alba; 
- Domnul Sandu Cornel Stelian, Inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Alba; 
- Domnul Lazea Gheorghe, Director executiv, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană 

Alba; 
- Domnul Clepan Dimitrie Horațiu, Director executiv, Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Alba; 
- Doamna Katona Andrea, Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă Alba; 
- Domnul Drîmbarean Matei, Director executiv, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, 

Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Alba; 
- Doamna Stânea Florina, Director executiv interimar, Direcţia Judeţeană pentru Sport 

şi Tineret Alba; 
- Domnul Vasile Spînu, Director executiv, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor Alba; 
- Domnul  Cozuc Flaviu, Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie 

Socială Alba; 
- Doamna  Iacob Maria, Șef administrație, Administrația Județeană a Finanţelor Publice 

Alba; 
- Doamna Tulhină Denisa, Șef birou vamal, Biroul Vamal de Interior Alba; 
- Doamna Puie Silvia, Preşedinte-director general, Casa de Asigurări de Sănătate Alba; 
- Doamna Hondola Felicia, Director executiv, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură – Centrul Județean  Alba; 
- Domnul Hălălai Dănuț-Emil Comisar șef, Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale 

de Mediu; 
- Domnul Ispas Aurel Costică, Director, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare - 

Filiala teritorială; 
- Domnul Boariu Dan, Director executiv, Direcţia Silvică Alba; 
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- Domnul Nistor Emil, Comisar şef, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 
Consumatorilor Alba; 

- Domnul Retegan Alexandru, Director executiv, Casa Judeţeană de Pensii Alba; 
- Doamna Ursaleș Izabella, Inspector de muncă cu competențe delegate pentru 

exercitarea atribuțiilor de Inspector şef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba; 
- Domnul Dogaru Florin Constantin, Comisar-șef de poliție, Șef al inspectoratului, 

Inspectoratul de Poliție Județean Alba; 
- Domnul Guia Adrian Marius, Inspector şef, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

“Unirea”; 
- Domnul Giurea Marius Claudiu, Inspector sef, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 

Alba; 
- Domnul Crișan Petru, Șef serviciu, Garda Forestieră Județeană Alba; 
- Doamna Țăran Baba Cornelia, Director executiv, Oficiul Județean de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară Alba; 
- Domnul Cetean Victor Doru, Inspector șef, Inspectoratul Județean în Construcții 

Alba; 
- Domnul David Ciprian Alin, Director executiv, Direcţia Regională de Statistică Alba; 
- Domnul Matiș Traian, Director executiv, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba; 
- Doamna Vasilca Doina Carmen, Director executiv, Casa Corpului Didactic Alba; 
- Doamna Pereş Maria, Director executiv, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea 

Seminţelor şi Materialului Săditor Alba; 
- Doamna Mihăilescu Ionela Maria, Director executiv, Organismul Intermediar 

Regional Centru POS-DRU; 
- Domnul Ciulea Cosmin, Comisar șef, Șef serviciu, Serviciul Județean de Protecție 

Internă Alba; 
- Domnul Berghian Gheorghe, Director executiv, Casa de Cultură a Studenţilor Alba 

Iulia; 
- Domnul Florea Mihai, Director executiv, Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice 

Alba; 
- Domnul Nagyi Sorinel, Inspector coordonator judeţean, Inspectoratul de Stat pentru 

Controlul în Transportul Rutier – Inspectoratul Judeţean de Control Alba; 
- Doamna Ileana Botoga, Șef serviciu, Serviciul Judeţean de Metrologie Legală Alba; 
- Domnul Nistor Nicolae Florin, Șef agenţie, Autoritatea Rutieră Română – Agenţia 

Alba; 
- Domnul Hondola Liviu, Director, Compania Naţională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj, Secţia Drumuri 
Naționale Alba Iulia;  

- Domnul  Rîșteiu  Nicolae, Șef reprezentanță, Registrul Auto Român, Reprezentanța 
Alba; 

- Doamna Cristina Brașovan, Șef birou, Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și 
Consiliere Antidrog Alba; 
 

b) Următoarele persoane au calitatea de invitați în cadrul ședințelor Colegiului 
Prefectural al Județului Alba : 

 

- Doamna Marc Marcela, Consilier superior, Agenția Națională a Zonei Montane, 
Centrul regional de dezvoltare montană Câmpeni; 

- Domnul Butuza Gabriel, Șeful Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale – 
Județul Alba. 
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Prezentul Monitor Oficial al Județului Alba a fost editat în conformitate cu prevederile O.G. nr. 
75 din 28 august 2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a 
monitoarelor oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 
 
 
 

SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA 
VASILE BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier 
Ada Larisa Toader 
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