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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea ordinii de zi  

a ședinței „ordinară” din data de 14 februarie 2020 
 
 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 14 februarie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 167/7 februarie 2020 privind 
convocarea Consiliului Județean Alba în ședință „ordinară”, în ziua de 14 februarie 2020; 
 - propunerea Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 3799 /13 februarie 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 14 februarie 2020, care cuprinde:  

1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 
Județean Alba din data de 23 ianuarie 2020. 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretar general al Județului Alba 
2. Proiect de hotărâre nr. 16/22 ianuarie 2020 privind aprobarea Reţelei şcolare a 

unităţilor de învăţământ special şi special integrat de nivel preşcolar, primar, gimnazial, 
profesional, liceal şi postliceal, pentru anul şcolar 2020– 2021 

Inițiator: Dumitru FULEA, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 
3. Proiect de hotărâre nr. 17/22 ianuarie 2020 privind aprobarea scoaterii din funcțiune 

și valorificării prin casare a unor bunuri proprietate privată a UAT - Județul Alba, concesionate 
operatorului regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
4. Proiect de hotărâre nr. 18/4 februarie 2020 privind aprobarea predării temporare în 

administrarea Consiliul Local al Comunei Livezile a unor tronsoane din drumul județean DJ 
107M: limită Judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 
107I),  aflate  în intravilanul satelor aparținătoare Comunei Livezile, în vederea realizării de 
lucrări de  reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
5. Proiect de hotărâre nr. 20/4 februarie 2020 privind aprobarea încheierii Protocolului 

de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională 
Antidrog, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog” 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
6. Proiect de hotărâre nr. 21/4 februarie 2020 privind aprobarea încheierii Protocolului 

de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție 
Județean Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră” 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
7. Proiect de hotărâre nr. 22/4 februarie 2020 privind aprobarea încheierii Protocolului 

de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru 
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Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, în vederea organizării activităților din cadrul 
Proiectului „Prietenii pompierilor” 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
8. Proiect de hotărâre nr. 23/4 februarie 2020 privind aprobarea încheierii unui Acord 

de Asociere încheiat între UAT - Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 
Decembrie 1918” din Alba Iulia, în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2020 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
9. Proiect de hotărâre nr. 24/4 februarie 2020 privind aprobarea schimbării destinaţiei 

unui bun imobil din spaţiu de învăţământ în spaţiu pentru activităţi medicale, pe o perioadă 
nedeterminată, pentru imobilul situat în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, judeţul 
Alba, înscris în Inventarul proprietăţii publice a Judeţului Alba, asupra căruia a fost constituit 
dreptul de administrare în favoarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
10. Proiect de hotărâre nr. 25/5 februarie 2020 privind aprobarea Procesului verbal de 

vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 750G - proprietate publică a UAT - 
Judeţul Alba, cu imobilul înscris în CF nr. 11 Ocoliş, nr. topo. 36, situat administrativ în comuna 
Ocoliş, sat Ocoliş, nr. 176, judeţul Alba 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
11. Proiect de hotărâre nr. 26/5 februarie 2020 privind modificarea componenței 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba 
Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
12. Proiect de hotărâre nr. 27/6 februarie 2020 privind aprobarea documentaţiei 

cadastrale de apartamentare imobil situat administrativ în orașul Cugir, str. Victoriei, nr. 9, 
județul Alba  

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
13. Proiect de hotărâre nr. 28/6 februarie 2020 privind aprobarea încheierii Protocolului 

de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul 
județean de baschet” (liceu băieţi), „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
14. Proiect de hotărâre nr. 29/7 februarie 2020 privind aprobarea Bugetului de venituri 

și cheltuieli pentru anul 2020 al  Societății „Parcul Industrial Cugir” SA 
Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
15. Proiect de hotărâre nr. 30/7 februarie 2020 privind aprobarea Bugetului de venituri 

și cheltuieli pentru anul 2020 al  Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA 
Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
16. Proiect de hotărâre nr. 31/7 februarie 2020 privind stabilirea salariilor de bază 

pentru personalul contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care ocupă 
funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea - cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
17. Proiect de hotărâre nr. 32/7 februarie 2020 privind aprobarea modificării Statului de 

funcții al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 
Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
18. Proiect de hotărâre nr. 33/7 februarie 2020 privind aprobarea modificării 

Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
19. Proiect de hotărâre nr. 34/7 februarie 2020 privind aprobarea predării temporare în 

administrarea Consiliul Local al Comunei Bucerdea Grânoasă a unui tronson din drumul 
județean DJ 142 P: Crăciunelu de Jos (DN 14 B) - Bucerdea Grânoasă,  aflat  în intravilanul 
localității Bucerdea Grânoasă, în vederea realizării sistemului de colectare și evacuare al apelor 
pluviale 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
20. Proiect de hotărâre nr. 35/7 februarie 2020 privind aprobarea predării temporare în 

administrarea Consiliul Local al Comunei Berghin a unor tronsoane din drumurile județene DJ 
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107 și DJ 106I,  aflate  în intravilanul localităților aparținătoare UAT Berghin, în vederea 
realizării de lucrări de  reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
21. Proiect de hotărâre nr. 36/7 februarie 2020 privind  acordarea de sprijin financiar 

unor unităţi de cult din judeţul Alba, aparținând cultelor religioase recunoscute din România 
Inițiatori: consilierii judeţeni Raul Dumitru CHIRIAC, Monica FLOREA, Gheorghe 

FENEŞER, Cătălin Răzvan COMŞA 
22. Proiect de hotărâre nr. 37/7 februarie 2020 pentru aprobarea repartizării pe unităţi 

administrativ - teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe 
venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020, precum și repartizarea sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și 
comunale pentru anul 2020 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
23. Proiect de hotărâre nr. 38/7 februarie 2020 privind constituirea şi utilizarea 

excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2020 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
24. Proiect de hotărâre nr. 39/7 februarie 2020 privind aprobarea bugetului general al 

Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba,  a bugetului fondurilor externe nerambursabile 
şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  
pe anul 2020 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
25. Proiect de hotărâre nr. 40/11 februarie 2020 privind stabilirea valorii bunurilor 

realizate până la data de 31 ianuarie 2020 în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat 
al Deşeurilor în Judetul Alba (Faza 1 şi Faza 2)”. 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
26. Proiect de hotărâre nr. 41/11 februarie 2020 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. 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
27. Proiect de hotărâre nr. 42/11 februarie 2020 privind aprobarea constituirii dreptului 

de uz, servitute și acces la utilități publice în favoarea Societății de Distribuție a Energiei 
Electrice Transilvania Sud S.A. asupra suprafeței de 11 mp din postul de transformare aferent 
imobilul înscris în  CF 106270-C7 Alba Iulia. 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
28. Proiect de hotărâre nr. 43/13 februarie 2020 cu privire la exprimarea acordului 

privind închirierea unui spațiu în suprafață de 255,02 mp din imobilul situat administrativ în 
municipiul Alba Iulia, P-ța Iuliu Maniu, nr. 13, judeţul Alba – proprietate publică a UAT-Judeţul 
Alba. 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
29.  Planul strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba pentru anul 2020 
Prezintă: consilier judeţean Simone Albani ROCCHETTI - Preşedintele Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Alba  
30. Raportul anual de activitate al Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba pentru 

perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2019 
Prezintă: Vasile BUMBU – Secretar general al Județului Alba, Preşedintele Comisiei 

pentru Protecţia Copilului Alba 
31. Raportul anual de activitate al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap Alba pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2019 
Prezintă: dr. Teodora MARCHIDANU - Preşedintele Comisiei de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap  Alba  
32. Raportul anual de activitate al Președintelui Consiliului Județean Alba cu privire la 

îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Alba, pe anul 2019 
Prezintă: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
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33. Consultarea Planurilor anuale de acţiune privind serviciile sociale elaborate de 
autorităţi ale administraţiei publice locale din Judeţul 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. 21 
Alba Iulia, 14 februarie 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 33 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 33 
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 23 ianuarie 2020 

 
 
 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 14 februarie 
2020; 
 Luând în dezbatere Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 
Județean Alba din data de 23 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 „ordinară” a Consiliului 
Județean Alba din data de 23 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. 22 
Alba Iulia, 14 februarie 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 33 
voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 33 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi, 23 ianuarie 2020,  

cu ocazia şedinţei „ordinară” a Consiliului Judeţean Alba 
 
 

Consiliul Judeţean Alba a fost convocat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Alba nr. 9/16 ianuarie 2020 pentru a se întruni în ședință „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. 

La lucrările şedinţei au participat Preşedintele Consiliului Judeţean Alba - domnul Ion 
Dumitrel, vicepreşedinţii Consiliului Județean Alba - domnii Dumitru Fulea şi Marius Nicolae 
Haţegan, secretarul gJudeţului Alba - domnul Vasile Bumbu, precum și un număr de 28 
consilieri judeţeni. 

Au asistat la şedinţă reprezentanți mass-media, directori executivi ai direcţiilor şi şefi ai 
serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

Au lipsit de la ședință domnii consilieri județeni Arion Cosmin şi Cherecheş Ioan Dan. 
 
Ședința a început la ora 1100 . 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Buna ziua! 
Domnule secretar general, vă rog să anunțați prezenţa. 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Sunt prezenţi un număr de 30 consilieri judeţeni. 
Lipsesc la începutul şedinţei domnii consilieri judeţeni Albani Rocchetti Simone, Arion 

Cosmin, Cherecheş Ioan Dan. 
A intrat în sală domnul consilier județean Albani Rocchetti Simone, deci sunt prezenți un 

număr de 31 consilieri județeni. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Deci, putem începe. 
Atenţie, vă rog frumos, la situaţiile de incompatibilitate şi conflict de interese. 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Nu participă la dezbateri şi la vot la Proiectul de hotărâre nr. 7 domnul consilier judeţean 

Prodan Gheorghe Lucian.  
 
Președintele Consiliului Județean Alba - domnul Ion DUMITREL propune și solicită 

aprobarea suplimentării ordinii de zi inițială cu 4  proiecte de hotărâri, respectiv: 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică a Județului Alba. 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței 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 
3. Proiect de hotărâre privind 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 
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4. Proiect 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. 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Vă rog sa fiți de accord să suplimentăm Ordinea de zi în felul următor:  
1) Proiect de hotărâre nr. 12/16 ianuarie 2020 privind modificarea componenței 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba;  
2) Proiect de hotărâre nr. 13/21 ianuarie 2020 privind modificarea componenței 

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

3) Proiect de hotărâre nr. 14/22 ianuarie 2020 privind 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;  

4) 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.  
 

Se supune la vot aprobarea suplimentării ordinii de zi cu încă 4 proiecte de hotărâri 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru suplimentare?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Mulţumesc. 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
31 de voturi pentru.  
 
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, CETERAȘ Marius Nicolae, 
CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 
FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ 
Silvia-Alina, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, 
NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, 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 

 
Se supune la vot aprobarea ordinii de zi care include şi cele 4 proiecte de hotărâri 

pentru care a fost aprobată suplimentarea ordinii de zi 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Acum Ordinea de zi în ansamblul ei. 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Toţi colegii prezenţi au votat pentru.  
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Cu un număr de 31 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 6. 
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Încep dezbaterile cu privire la ordinea de zi aprobată Propunerea a fost aprobată cu 
un număr de 31 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 6/23 
ianuarie 2020 

  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, CETERAȘ Marius Nicolae, 
CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 
FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ 
Silvia-Alina, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, 
NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, 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 
 

Încep dezbaterile cu privire la ordinea de zi aprobată 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Intrăm în Ordinea de zi:  
1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 10 ianuarie 2020, redactat de domnul Secretar general 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 31 voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 7.  
 
Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a Consiliului Județean Alba 

din data de 10 ianuarie 2020 a fost aprobat cu un număr de 31 voturi „pentru”, fiind adoptată 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 7/23 ianuarie 2020   

31 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, CETERAȘ Marius Nicolae, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin 
Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, 
FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA Nicolae, 
MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU 
Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, 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 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
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 

 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 
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 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 31 voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 8.  

 
Proiectul 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 a fost aprobat cu un număr de 31 voturi „pentru”, fiind adoptată 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 8/23 ianuarie 2020   

31 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, CETERAȘ Marius Nicolae, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin 
Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, 
FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA Nicolae, 
MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU 
Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, 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 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
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 

 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 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 31 voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 9.  

 
Proiectul 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 a fost aprobat 
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cu un număr de 31 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 
9/23 ianuarie 2020   

31 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, CETERAȘ Marius Nicolae, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin 
Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, 
FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA Nicolae, 
MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU 
Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, 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 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
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 

 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 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 31 voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 10.  

 
Proiectul 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 a fost 
aprobat cu un număr de 31 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean 
Alba nr. 10/23 ianuarie 2020   

31 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, CETERAȘ Marius Nicolae, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin 
Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, 
FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA Nicolae, 
MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU 
Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, 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 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
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 
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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 Tudor PONORAN: 
 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 30 voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 11.  

 
Proiectul de hotărâre nr. 7/15 ianuarie 2020 privind aprobarea modificării 

Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a fost 
aprobat cu un număr de 30 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean 
Alba nr. 11/23 ianuarie 2020   

30 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, CETERAȘ Marius Nicolae, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin 
Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, 
FLOREA Monica, 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. 8/15 ianuarie 2020 cu privire la modificarea componenţei 

nominale a Comisiilor de specialitate ale 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 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, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 
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 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. 12.  

 
Proiectul de hotărâre nr. 8/15 ianuarie 2020 cu privire la modificarea componenţei 

nominale a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba a fost aprobat cu un număr 
de 31 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 12/23 ianuarie 
2020   

31 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, CETERAȘ Marius Nicolae, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin 
Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, 
FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA Nicolae, 
MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU 
Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, 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 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
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 

 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 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 31 voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 13.  

 
Proiectul 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 a fost aprobat cu un număr de 31 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 13/23 ianuarie 2020   

31 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
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Rocchetti Simone, CETERAȘ Marius Nicolae, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin 
Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, 
FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA Nicolae, 
MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU 
Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, 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 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
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 

 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 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 31 voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 14.  

 
Proiectul 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 a fost aprobat cu un număr de 31 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 14/23 ianuarie 2020   

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

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, CETERAȘ Marius Nicolae, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin 
Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, 
FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA Nicolae, 
MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU 
Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, 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 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
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 

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

Domnule Preşedinte, o intervenţie dacă se poate! 
Domnule Preşedinte, stimaţi colegi, încerc să sintetizez, fără să plictisesc în general ce 

vreau să spun şi am urmărit puţin Proiectul de hotărâre, Rapoartele de specialitate care le-au 
întocmit Direcţia gestionare patrimoniu şi am constatat că sunt câteva cifre care explică şi 
vorbesc despre starea drumurilor din judeţul Alba. 

Însă aş vrea să formulez câteva întrebări:  
În Raportul de specialitate al Direcţiei gestionare patrimoniu, în cuprinsul raportului 

vorbim de o anumită valoare a drumurilor judeţene, sau să-i spun lungime a drumurilor judeţene, 
iar în Anexa la Raport atunci când dăm situaţia reală, spunem aşa, că cei 34,200 km care sunt 
pentru municipii şi oraşe în administrare, respectiv cei 24,893 km, atunci întradevăr cifra reală 
este de 847,272 km şi nu 872,165 km exact aşa cum este trecut în Raport.  

Asta este o situaţie...          
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Vă rugăm să îndreptați eroarea 

 Domnul consilier județean Marcel OȚOIU: 
Este corect ceea ce este, dar vreau să întreb: diferenţa aceasta, de la 847,272 la 872,165 

daţi în administrare pentru comune, au fost reabilitaţi în primă fază tot din banii Consiliului 
Judeţean Alba sau din administrare? 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Au fost bani, unii din fonduri diverse, unii din bani proprii şi unii cu sprijin comun, 

împreună cu Consiliul Judeţean Alba. 
 Domnul consilier județean Marcel OȚOIU: 

Am înţeles.  
De ce am formulat întrebarea?  
Pentru că uitându-mă în anul 2019 raportat la 2018, la categoria pe care o are drumul: 

foarte bun, bun, mediu, rău sau impracticabil, vedem o creştere deosebită la cel de categorie bun, 
adică o creştere de 160,468 km raportat la anul 2018, în schimb pierdem cei 44,940 km care au 
fost drum foarte bun.  

Deci ăştia i-am pierdut din categoria asta, asta este.    
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
O să revină înapoi la categoria asta. 

 Domnul consilier județean Marcel OȚOIU: 
O să revină, perfect de acord cu dumneavoastră. 
Și de aceea întrebam, pentru că descreşterile care au fost pe drumurile foarte bune şi 

creşterea de 160 pentru drumul de categoria bun înseamnă cumva covor asfaltic sau înseamnă şi 
pietruire pentru un drum care este de pământ? 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Fără pietruire, numai reparaţii, întreţinere şi covor. 

 Domnul consilier județean Marcel OȚOIU: 
Bun. Atunci întrebarea următoare se referă la următorul fapt:  
Din Raportul de specialitate rezultă o cifră: în 2018 din 650,116 km de drum cu 

îmbrăcăminte modernă - asfaltică şi/sau beton, iar în 2019 doar 654,330 km, adică o creştere de 
2,5%. Mi se pare diferenţa asta de 4 km, raportat la cei 160 pe care i-am trecut la drumul bun, e 
un pic – ştiţi?  

Creează o oarecare întrebare. Am avut o creştere de 160 pentru drumuri bune, dar în rest 
n-am pus covor asfaltic decât pentru 4 km.  

Diferenţa aia de 154 km...?!  
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Interpretarea e de ordin ethnic. 

 Domnul consilier județean Marcel OȚOIU: 
Am înţeles.  
Deci este din interpretarea tehnică. 
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Asta vroiam să spun, într-un fel da, e îmbucurător faptul că am reuşit 4 km… 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Mulţumesc, domnule director.  
 
Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Se abţin colegii de la PSD. 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
23 voturi pentru, 9 abţineri din partea grupului de consilieri județeni ai Partidului Social 

Democrat. 
A fost adoptată Hotărârea nr. 15.  

 
Proiectul 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 a fost aprobat cu un număr de 22 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 15/23 ianuarie 2020   

22 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, CETERAȘ Marius Nicolae, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin 
Răzvan, CREŢU Simion, FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, FLOREA Monica, 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 domnii consilieri judeţeni DUMITRU Bogdan Mihai, LUCA Nicolae, MATEI 

Ioan, MUREȘAN Corneliu, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, 
RADU Călin şi SANDEA Dorin-Gheorghe 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
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 
 
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, aviz favorabil. 

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

Dacă mi se mai permite o intervenţie. 
Am văzut că în acest Regulament noi am vorbit de Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice. Vorbim de procedură în cuprinsul acestui Regulament pentru închiriere, în Legea nr. 
98/2016 şi Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare ale legii, această 
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procedură pe care noi am trecut-o acolo la licitaţie publică deschisă cu strigare, n-o regăsim. Nu 
cumva trecând Legea 98 în preambulul, sau mă rog, să spun baza de la care plecăm în întocmirea 
acestui Proiect, nu cumva dă naştere pe urmă la o interpretare spunând că dacă nu mă încadrez 
pe Legea 98 şi dumneavoastră aţi trecut-o aicea, ar fi vreo problemă?  

E doar o întrebare.   
Am înţeles, că în contextul Codului administrativ, este un metis între Legea 98 - Codul 

administrativ… 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
În acest Regulament sunt preluate 100% prevederile Codului administrativ... 

 Domnul consilier județean Marcel OȚOIU: 
Am înţeles… 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Dar ar putea ipotetic să apară la un moment dat o situaţie în care să fie aplicabilă şi Legea 

achiziţiilor publice sau cum am făcut trimitere şi la Codul civil. 
 Domnul consilier județean Marcel OȚOIU: 

Acum ştiu, da. 
Am înţeles. Încă o întrebare, care ar putea fi preluată, mă rog, ca propunere sau 

amendament: la art. 18 din proiect, unde vorbim de comisia de evaluare, avem fie alin. (8) fie 
alin. (15) în care vorbim de confidenţialitate şi imparţialitate sau incompatibilitate, ar fi cazul să 
nominalizăm ori la alin. (8) ori la (15), că este vorba de acea declaraţie pe proprie răspundere 
privind confidenţialitatea şi incompatibilitatea?... 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Da, a celor din comisie. 

 Domnul consilier județean Marcel OȚOIU: 
A celor din comisie, deci asta spuneam, ori la alin. (8) ori la (15), dacă se poate pune cu 

virgulă, şi completând: “necesitând o declaraţie pe proprie răspundere privind confidenţialitatea 
şi incompatibilitatea”… 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Nu, alin. (8) se referă la persoanele care nu pot fi în comisie… 

 Iar alin. (15) reglementează situaţia în care eu sunt membru în comisie, nu sunt 
incompatibil, dar am cunoştinţă, am luat cunoştinţă de documente, am obligaţia să păstrez 
confidenţialitatea acelor documente…   
 Domnul consilier județean Marcel OȚOIU: 

Dar acea declaraţie, ca să punem undeva cu virgulă, să nu mai punem un nou aliniat la 
art. 18, să completăm fie la (8) fie la (15), sau dacă dumneavoastră consideraţi...   

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Sunt două chestiuni: alin. (8) este înainte de a se derula procedura, atunci am nevoie de 

declaraţie... 
 Domnul consilier județean Marcel OȚOIU: 

Dar şi când numesc comisia, membrul din comisie, el trebuie să dea această declaraţie 
pentru că, cel care numeşte comisia respectivă, ordonatorul de credite al UAT, în cazul nostru 
domnul Preşedinte, trebuie să aibă în decizia dânsului, să aibă convingerea că atunci când a 
numit comisia eu pot să dau acea declaraţie...  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Nu, tehnic: domnul preşedinte emite o Dispoziție prin care stabileşte componenţa 

comisiei. Începe procedura, se depun ofertele, iar în momentul când un membru al comisiei 
constată că se află în stare de incompatibilitate, revine la acea declaraţie, cu o nouă declaraţie în 
care precizează că e în stare de incompatibilitate şi solicită înlocuirea din comisie.    
 Domnul consilier județean Marcel OȚOIU: 

Dar nu era menţionată nicăieri declaraţia asta, despre ea vorbeam, dacă se poate scrie în 
text undeva.    

Adică dau declaraţia pe propria răspundere, este acoperit şi domnul preşedinte - toată 
lumea este ok, dau acea declaraţie pentru că în momentul în care sunt în stare de 
incompatibilitate, comisia trebuie s-o schimb după ce a început procedura ceea ce nu... 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 



 

22 

Nu. Pot apărea situaţii de genul acesta, la orice concurs poate să apară, eu nu ştiu dacă 
fratele meu vine ... În momentul în care eu trec în Dispoziţie şi am declaraţia înainte, înseamnă 
că eu ştiu cine vine la licitaţie.   
 Domnul consilier județean Marcel OȚOIU: 

Am înţeles perfect ce spuneţi, eu de asta spuneam...  
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Deci să fim atenţi! 

 Domnul consilier județean Marcel OȚOIU: 
Deci, eu de asta spuneam, să fie menţionat lucrul acesta, ca e nevoie de acea declaraţie. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Reţine domnule secretar chestia asta că e foarte clar… şi foarte important. 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Adăugăm un alin. 16 în care precizăm că vor fi depuse declaraţii pe propria răspundere. 
Toată lumea este de accord cu acest Amendament?  
Da! 

 
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. 16 care include 

Amendamentul propus de domnul consilier judeţean Oţoiu Marcel.  
 
Proiectul 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 a fost 
aprobat, împreună cu amendamentul propus de către domnul consilier județean Oțoiu Marcel, cu 
un număr de 31 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 16/23 
ianuarie 2020   

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

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, CETERAȘ Marius Nicolae, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin 
Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, 
FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA Nicolae, 
MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU 
Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, 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 
 
Continuă şedinţa cu proiectul de hotărâre înscris suplimentar pe ordinea de zi 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Continuăm cu Ordinea de zi suplimentară:  
1. Proiect de hotărâre nr. 12/16 ianuarie 2020 privind modificarea componenței 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba 
 
Avizele comisiilor de specialitate  

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

O să votăm prin vot secret. 
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Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Distribuiți buletinele de vot şi între timp noi continuăm!  
 
Proiectul de hotărâre nr. 12/16 ianuarie 2020 privind modificarea componenței 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba a fost aprobată prin vot secret. 
Comisia de validare, în urma verificării buletinelor de vot şi numărării voturilor a constat 

următoarele: 
Număr de consilieri judeţeni în funcţie: 33 consilieri judeţeni 
Număr de consilieri judeţeni care şi-au exercitat dreptul de vot: 31  
Număr de voturi valabil exprimate: 31 voturi  
Număr de voturi nule nule: 0 voturi  

 Număr voturi „pentru” domnul COMȘA Cătălin Răzvan: 26  
Număr voturi împotrivă: 5 
A fost adoptată prin vot secret Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 17/23 ianuarie 

2020 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
2. Proiect de hotărâre nr. 13/21 ianuarie 2020 privind modificarea componenței 

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

 
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. 18. 

 
Proiectul de hotărâre nr. 13/21 ianuarie 2020 privind modificarea componenței 

Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 
255/31 iulie 2017, cu modificările ulterioare a fost aprobat cu un număr de 31 voturi „pentru”, 
fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 18/23 ianuarie 2020   

31 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, CETERAȘ Marius Nicolae, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin 
Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, 
FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA Nicolae, 
MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU 
Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, 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 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
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3. Proiect de hotărâre nr. 14/22 ianuarie 2020 privind 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 

 
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 31 voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 19. 

 
Proiectul de hotărâre nr. 14/22 ianuarie 2020 privind 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 a fost aprobat cu un 
număr de 31 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 19/23 
ianuarie 2020   

31 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, CETERAȘ Marius Nicolae, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin 
Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, 
FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA Nicolae, 
MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU 
Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, 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 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
4. 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 

 
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: 
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Cu un număr de 31 voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 20. 
 

Proiectul 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 a fost aprobat 
cu un număr de 31 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 
20/23 ianuarie 2020   

31 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, CETERAȘ Marius Nicolae, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin 
Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, 
FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA Nicolae, 
MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU 
Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, 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 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
În legătură cu viitoarea şedinţă, o să avem ședință în 14 februarie 
Rugămintea mea este ca liderii sa treacă pe la Marian Aitai, pe la domnii vicepreşedinţi, 

dacă trebuie mă întrebaţi şi pe mine, pe la colegii din consiliu, să fie lucrurile în regulă să putem 
vota ultimul buget din mandatul ăsta. 

Să-l votăm aşa cum le-am votat şi pe celelalte, în deplină concordanţă şi toată lumea să 
înţeleagă, să conceapă, să contribuie, pentru a putea să-l aprobăm ca şi până acum să continuăm 
următoarele luni, câte or mai fi – patru luni şi să putem să fim dacă ne ajută Dumnezeu, sănătoşi 
sa ne revedem în echipa asta şi după ce va trece vara.  
 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

Domnule Preşedinte,  
Proces verbal de constatare a rezultatului votului privind alegerea unui membru în cadrul 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba,  
Număr de voturi valabil exprimate: 31,  
Număr de voturi anulate: 0.  
Domnul Comşa  Cătălin  Răzvan a întrunit 26 de voturi pentru şi 5 voturi contra.  
În aceste condiţii, domnul Comşa Cătălin Răzvan a întrunit majoritatea voturilor 

exprimate şi este validat în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Deci e adoptată hotărârea privind completarea ATOP.  
Vă mulţumim, sănătate, să ne vedem cu bine!  
Deci în 14 februarie, rugămintea mea este să vă faceţi program pentru ziua aceea! 

 
Prezentul Proces verbal conține extras din stenograma ședinței „ordinarăˮ a 

Consiliului Județean Alba din data de 23 ianuarie 2020. 
 

PREŞEDINTE,                            SECRETAR GENERAL, 
           Ion DUMITREL                          Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special  
şi special integrat de nivel preşcolar, primar, gimnazial, profesional, 

 liceal şi postliceal, pentru anul şcolar 2020 - 2021 
 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 14 februarie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
special şi special integrat de nivel preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal, 
pentru anul şcolar 2020– 2021;  

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a 
unităţilor de învăţământ special şi special integrat de nivel preşcolar, primar, gimnazial, 
profesional, liceal şi postliceal, pentru anul şcolar 2020– 2021; 

- raportul de specialitate nr. 1660/21 ianuarie 2020 al Direcţiei juridice și administrație 
publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- avizul conform nr. 7864/79/12 decembrie 2019 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, 
înregistrat la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 27928/16 decembrie 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. 4 
Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile : 
- art. 173 alin. 1 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- art. 61 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special 

integrat aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării tineretului şi sportului nr. 5573 
din 7 octombrie 2011; 

- Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului 
Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, 
cercetării tineretului şi sportului nr. 5555 din 7 octombrie 2011; 

- Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul 
preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de 
învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei 
unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021 aprobată prin Ordinul 
ministrului educației naționale nr. 5090 din 30 august 2019 pentru aprobarea; 

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 Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ special şi special integrat de 
nivel preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal, pentru anul şcolar 2020- 
2021, conform anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 
bugete şi a Compartimentului unităţi de asistenţă medicală, socială şi învăţământ special din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prezenta 
hotărâre. 
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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, Direcției 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, 
Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, Centrului Şcolar de Educaţie 
Incluzivă Alba, unităţilor de învăţământ nominalizate în anexa hotărârii, Direcției juridică și 
administraţie publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Compartimentului unităţi de asistenţă 
medicală, socială, învăţământ special și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 23 
Alba Iulia, 14 februarie 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 32 voturi 
„pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 32 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 23/14 februarie 2020 
 
 
 
 

Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ special şi special integrat  
de nivel preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal,  

pentru anul şcolar 2020 – 2021 
 
 
 
 
Nr. 
crt. 

 
Unitatea de învăţământ 

Invăţământ special, 
Clase integrate de învăţământ 

special  
 

1. 
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă 

Alba Iulia 
 

X 
 

2. 
Liceul cu Program Sportiv 

„Florin Fleşeriu” Sebeş 
 

X 
 

3. 
Şcoala Gimnazială  

„Axente Sever” Aiud 
 

X 
 

4. 
Liceul Tehnologic  

„Timotei Cipariu” Blaj 
 

X 
 

5. 
Liceul  

„Horea, Cloşca şi Crişan” Abrud 
 

X 
 

6. 
Şcoala Gimnazială  
„Singidava” Cugir 

 
X 

 
7. 

Liceul Tehnologic Agricol  
„Alexandru Borza” Ciumbrud 

 
X 

 
8. 

Liceul Tehnologic  
„Dorin Pavel” Alba Iulia 

 
X 

9. Colegiul Tehnic  
„Ion D. Lăzărescu” Cugir 

- Şcoala Profesională Cugir 

 

 
	 	               

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare  
a unor bunuri proprietate privată a UAT - Județul Alba, concesionate operatorului  

regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba 
 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 14 februarie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării prin 
casare a unor bunuri proprietate privată a UAT - Județul Alba, concesionate operatorului 
regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba;  

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea scoaterii din 
funcțiune și valorificării prin casare a unor bunuri proprietate privată a UAT - Județul Alba, 
concesionate operatorului regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba; 

- raportul de specialitate nr. 3012/6 februarie 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 8792/16 decembrie 2019 a Societăţii Comerciale Apa CTTA SA Alba, 
înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 28075/17 decembrie 2019, privind  
casarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al UAT - Judeţul Alba şi concesionate către SC 
APA CTTA SA Alba; 

- adresa nr. 155/17 ianuarie 2020 a S.C. Apa CTTA SA Alba prin care transmite Nota de 
constatare tehnică pentru mijloacele fixe ce urmează a fi casate, înregistrată la registratura 
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1474/20 ianuarie 2020. 

Luând în considerare prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare către Societatea Comercială  APA–CTTA S.A. Alba; 
- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare nr. 1969-12770/2008. 
 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. c şi lit. d, alin. 4 lit. b, art. 354-357 şi art. 327 alin. 1 lit. b 

coroborate cu art. 362 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- art. 871 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale, cu modificările și completările ulterioare;; 
- O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 

instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele 

normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului 

imobilizat în active corporale şi necorporale aprobate prin H.G. 909/1997, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale aprobate prin H.G. 
nr. 1031/1999; 
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- Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice 
nr. 2861/2009. 

 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 scoaterea din funcțiune și valorificarea prin casare, în condițiile legii, de 
către Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba a mijloacelor fixe, bunuri proprietate privată 
a UAT - Județul Alba, identificate în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri, concesionate 
operatorului regional SC APA CTTA SA Alba. 

Art. 2. Se aprobă scoaterea din uz și valorificarea prin casare, în condițiile legii,  de către 
Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba a obiectelor de inventar, bunuri proprietate privată 
a UAT - Județul Alba, concesionate operatorului regional SC APA CTTA SA Alba, în valoare 
totală de 28.107,97 lei. 

Art. 3. Se mandatează Operatorul regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba, 
să îndeplinească toate formalitățile legale de scoatere din funcțiune și valorificare prin casare a 
bunurilor imobile identificate la art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre.  

Art. 4. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008 prin act 
adițional. 

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcţia gestionarea patrimoniului și 
Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, 
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6. 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, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”, 
Societăţii Comerciale APA-CTTA S.A. Alba, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției 
gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Alba. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 24 
Alba Iulia, 14 februarie 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 
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Anexa la Hotărârea   

Consiliului Județean Alba nr. 24 /14 februarie 2020 
 

 
 

LISTA 
cu mijloacele fixe achiziționate de către Societatea APA–CTTA S.A. Alba 

din Fondul de Întreţinere, Înlocuire și Dezvoltare, concesionate,   
cuprinse în Inventarul proprietății private a Județului Alba, 
care vor fi scoase din funcțiune și valorificate prin casare 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea mijlocului fix U.M.
Cantit
atea 

Preț 
unitar 
(lei) 

Valoare de 
inventar (lei) 

1. MFC Xerox PH 3635 NFP A4 buc. 1 3.391,94 3.391,94 
2. Calculator buc. 1 4.911,90 4.911,90 
3. Copiator Xerox WORKCENTRE 

3655V buc. 1 4.530,00 4.530,00 
4. Laptop ASUS +Lic 

Windows+LicOffice buc. 1 7.341,00 7.341,00 
5. Calculator INTEL I 2400+ Lic 

WIN7 HP buc. 1 2.425,00 2.425,00 
6. Calc. DELL OPTI+ Monitor+Lic 

WIN 7 buc. 1 3.546,40 3.546,40 
7. Dulap cu 2 uşi TOSCANE buc. 2 2.800,42 5.600,84 
8. Aparat de sudura cu electrofuz+acc buc. 1 10.796,20 10.796,20 
9. Generator HX 6000 buc. 1 5.239,95 5.239,95 
10. Sist. Intel I3 2130/HDD DDR 3+ 

Monitor buc. 1 2.717,74 2.717,74 
11. Imprimanta seriala pt aparat sudura buc. 1 2.290,15 2.290,15 
12. Aparat clorinare buc. 1 4.234,30 4.234,30 
13. Instalaţie clorinare buc. 1 6.012,71 6.012,71 
14. Baie de nisip buc. 1 2.773,62 2.773,62 
15. Calculator PC+LicWin7 HP buc. 1 2.872,73 2.872,73 
16. Calculator DELL 

Optiplex+Lic+monitor 
buc. 

1 3.546,40 3.546,40 
17. Calculator laptop DELL buc. 1 5.035,05 5.035,05 
18. Aparat de sudura cu electrofuz 

Qbox  
buc. 

1 9.624,12 9.624,12 
19. Calculator Laptop ASUS G 75 buc. 1 4.708,72 4.708,72 
20. CalculatorPC +Lic Win 7 HP  buc. 1 2.872,73 2.872,73 
21. Sistem Intel 

I52400HDD500GBDDR+M 
buc. 

1 3.056,45 3.056,45 
22. Calculator Laptop ASUS G 75 buc. 1 4.708,72 4.708,72 
TOTAL: 102.236,67 
 

 
                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliul Local  
al Comunei Livezile a unor tronsoane din drumul județean DJ 107M:  

limită Judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 
107I),  aflate  în intravilanul satelor aparținătoare Comunei Livezile, în vederea realizării 

de lucrări de  reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare 
 
 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 14 februarie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliul 
Local al Comunei Livezile a unor tronsoane din drumul județean DJ 107M: limită Judeţul Cluj - 
Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I),  aflate  în 
intravilanul satelor aparținătoare Comunei Livezile, în vederea realizării de lucrări de  reparare, 
întreţinere, reabilitare și modernizare;  

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea predării temporare în 
administrarea Consiliul Local al Comunei Livezile a unor tronsoane din drumul județean DJ 
107M: limită Judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 
107I),  aflate  în intravilanul satelor aparținătoare Comunei Livezile, în vederea realizării de 
lucrări de  reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare; 

- raportul de specialitate nr. 3150/4 februarie 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 477/28 ianuarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Livezile, înregistrată la 
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2108/28 ianuarie 2020. 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Livezile nr. 8/23 
ianuarie 2020 privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru 
aprobarea preluării temporare în administrarea Consiliului Local Livezile  a unui tronson din 
drumul județean DJ 107M: limită jud. Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - 
Aiudul de Sus (DJ 107I), în vederea realizării de lucrări de reparare, întreţinere și modernizare. 
 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. c, art. 297 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ;  
- art. 221 alin. 3 și alin. 4  din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  
 - art. 861 alin. 3, art. 867 - 870 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind 
organizarea administrativă a teritoriului României; 

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 predarea temporară în administrarea Consiliului Local al Comunei 
Livezile, a unor tronsoane din drumul județean DJ 107M: limită Judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti 
- Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I), aflat în intravilanul satelor aparţinătoare 
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Comunei Livezile, în vederea realizării unor lucrări de reparare, întreţinere, reabilitare și 
modernizare, identificat conform anexei nr. 1 -  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Consiliul Județean Alba își exprimă acordul cu privire la lucrările de reparare, 
întreţinere, reabilitare și modernizare.  

Art. 3. Se aprobă Modelul Contractului - cadru de administrare care se va încheia între 
UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Județean Alba și UAT - Comuna Livezile prin Consiliul 
Local al Comunei Livezile, conform anexei nr. 2 -  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. După recepţia finală a lucrărilor de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare, 
tronsonul din drumul județean menționat la art. 1 se retransmite UAT - Judeţul Alba prin 
Consiliul Județean Alba.  

Art. 5. Predarea, respectiv preluarea, tronsoanelor din drumul județean DJ 107M  
menționat  la art. 1 se va face pe bază de Protocol de predare - primire, încheiat atât la predarea 
către Consiliul Local al Comunei Livezile, cât și la preluarea de către Consiliul Județean Alba, 
după recepția finală a lucrărilor de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare. 

Art. 6. Președintele Consiliului Judeţean Alba, prin Direcția gestionarea patrimoniului, 
Direcţia dezvoltare şi bugete și Direcția juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 7. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică 
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Consiliului local 
al comunei Livezile, 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. 25 
Alba Iulia, 14 februarie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 2, art. 
139 alin. 5 lit. a şi  art. 5 lit. dd din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 33 voturi 
„pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 33 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea  
Consiliului Județean Alba nr. 25/14  februarie 2020   

 
 
 

Datele de identificare 
a tronsoanelor de drum  din drumul județean DJ 107M: limită Judeţul Cluj - Rimetea - 

Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I) care se predau  
temporar în administrarea Consiliului Local al Comunei Livezile 

 
 

 
 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
  

Indicativ 
 

Denumirea 
drumului 

Localizare 
Poziţie 

kilometrică 
Lungime

km 
DJ 107M: limită 

Judeţul Cluj - 
Rimetea - Colţeşti 

- Vălişoara - 
Poiana Aiudului - 
Aiudul de Sus (DJ 

107 I) 

Drum 
judeţean 

Intravilan 
Comuna Livezile 

- 
Sat aparţinător 

Livezile 
 

Km 61+977 – 
64+231 

 
 

2,254 
  

DJ 107M: limită  
Judeţul Cluj - 

Rimetea - Colţeşti 
- Vălişoara - 

Poiana Aiudului - 
Aiudul de Sus (DJ 

107 I) 

Drum 
judeţean 

Intravilan 
Comuna Livezile 

- 
Sat aparţinător 

Poiana Aiudului 

Km 59+380-
60+371 

 
 

0,991 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea  
Consiliului Județean Alba nr. 25/14  februarie 2020   

 
MODEL 

CONTRACT CADRU DE ADMINISTRARE 
 

Capitolul I - Părţile contractante 
  Art. 1. Părţile contractante 

UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, cu sediul în Municipiul Alba 
Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, Judeţul Alba, telefon 0258/813380, fax 0258/813325, 
reprezentat de domnul Ion DUMITREL - Preşedinte, în calitate de titular al dreptului de 
proprietate publică 

și 
UAT - Comuna Livezile prin Consiliul Local al Comunei Livezile, cu sediul în 

localitatea Livezile, strada ….., nr….., telefon ……….., fax……………., reprezentat de 
domnul ……….. - Primar,  

au convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea următoarelor clauze: 
 

Capitolul II - Temeiul legal al contractului 
Art. 2. Prezentul contract are următorul temei legal: 

  - art. 136 din Constituţia României, republicată; 
 - art. 861 alin. 3, art. 867 - 870 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - art. 173 alin. 1 lit. c, art. 297 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
 - art. 22 și art. 221 O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr……./…………. privind aprobarea predării 
temporare în administrarea Consiliul Local al Comunei Livezile a unor tronsoane din drumul 
județean DJ 107M: limită Judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - 
Aiudul de Sus (DJ 107I),  aflate  în intravilanul satelor aparținătoare Comunei Livezile, în 
vederea realizării de lucrări de  reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare. 
 

Capitolul III – Obiectul contractului 
Art. 3. (1) Constituirea dreptului de administrare asupra imobilului -  tronsoane din 

drumul județean DJ 107M: limită Judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului 
- Aiudul de Sus (DJ 107I), proprietate publică a U A T  -  J udeţul Alba, situat în 
intravilanul localității Livezile, identificat astfel: tronson din DJ 107B situat între pozițiile 
kilometrice km 61+977 - 64+231, cu destinaţia de drum județean și tronson din DJ 107B situat 
între pozițiile kilometrice km 59+380 - 60+371, cu destinaţia de drum județean. 

    (2) Predarea–preluarea imobilului s-a  făcut pe baza  protocolului de  predare 
- primire încheiat între proprietar şi administrator, înregistrat cu nr. …………din…………... 

     (3) Valoarea de inventar a bunului imobil este de: .................. lei. 
 

Capitolul IV – Durata contractului 
Art. 4. Dreptul de administrare se constituie pe perioadă cuprinsă între data predării către 

Consiliul Local al Comunei Livezile și data  preluării de către Consiliul Județean Alba, după 
recepția finală a lucrărilor de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare a tronsonului 
identificat la art. 3 alin. 1. 
 

Capitolul V – Drepturile şi obligaţiile părţilor 
Art. 5. Drepturile proprietarului: 

  (1) să verifice dacă utilizarea imobilului este făcută în conformitate cu prevederile 
contractului de administrare; 
  (2) să controleze modul de exercitare a dreptului de administrare, respectiv, să 
urmărească modul în care administratorul îşi îndeplineşte obligațiile stabilite prin contract; 
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  (3) să revoce dreptul de administrare, dacă interesul public o impune sau dacă 
administratorul nu-şi respectă obligaţiile prevăzute în prezentul contract. 

Art. 6. Drepturile administratorului: 
(1) să folosească și să dispună în mod direct de bunul imobil în condiţiile stabilite de 

lege şi de actul de constituire a dreptului de administrare; 
(2) să i se asigure folosinţa asupra imobilului pe toată durata contractului de 

administrare, conform destinației acestuia. 
Art. 7. Obligaţiile proprietarului: 
(1) să asigure folosința asupra imobilului pe toată durata contractului de administrare, 

conform destinaţiei acestuia; 
(2) să controleze periodic, modul în care este folosit şi întreţinut imobilul, cu 

respectarea destinaţiei stabilite prin contract; 
(3) să preia imobilul, liber de sarcini, la încetarea în orice mod a contractului de 

administrare. 
Art. 8. Obligaţiile administratorului 
(1) să folosească imobilul care face obiectul contractului cu respectarea destinaţiei 

acestuia; 
(2) să menţină destinaţia imobilului şi să nu o schimbe fără aprobarea proprietarului; 
(3) să efectueze lucrări de amenajare, întreţinere, reparaţii sau înlocuire a elementelor de 

construcţii şi instalaţii din folosinţa exclusivă, dacă este cazul, precum şi să repare sau să 
înlocuiască la timp elementele de construcţii şi instalaţii deteriorate, astfel încât să nu aducă 
prejudicii proprietarului; 

(4) să întreţină imobilul ca un bun proprietar şi să obţină toate autorizaţiile sau avizele 
prevăzute de lege în vederea bunei funcţionări; 

(5) să păstreze în bune condiţii bunul încredinţat, precum şi accesoriile acestuia, să 
nu le degradeze sau deterioreze, pe toată durata administrării, în caz contrar obligându-se să 
răspundă de distrugerea totală sau parţială a acestora; 

(6) să nu dezmembreze imobilul fără aprobarea proprietarului sau să instituie sarcini 
sau servituţi asupra acestuia; 

(7) să permită accesul proprietarului pentru a controla starea acestuia şi folosirea sa, 
potrivit destinaţiei stabilite prin contract; 

(8) să restituie imobilul la data încetării din orice cauză a contractului de 
administrare; 

(9) în cazul efectuării de reparaţii capitale sau curente la bunul primit în administrare,  
proprietarul poate desemna un specialist pentru verificarea execuției lucrărilor, întocmind în 
acest sens un punct de vedere cu privire la cantitatea si calitatea lucrărilor executate; 

(11) să nu modifice traseul drumului şi să nu impună restricţii de circulaţie fără acordul 
proprietarului drumului; 

(12) să respecte normele de proiectare şi de execuţie cel puţin pentru categoria drumului 
care a fost preluat; 

(13) să aibă acordul prealabil de la administratorul iniţial al drumului privind proiectul 
pentru reabilitar sau modernizare; 

(14) să asigure serviciile de deszăpezire pe perioada de iarnă pe tronsonul de drum care 
face obiectul prezentului contract; 

(15) să realizeze, cu avizul administratorului iniţial al drumului, autorizarea 
amplasamentelor şi/sau acceselor la zona drumului; 

(16) să nu modifice încadrarea drumului din punctul de vedere al capacităţii portante, fără 
acordul administratorului iniţial al drumului. 
 

Capitolul VI - Stingerea dreptului de administrare 
Art. 9. Dreptul de administrare încetează: 
(1) Când încetează dreptul de proprietate publică; 
(2) Prin acordul de voinţă al părţilor; 
(3) Prin actul de revocare emis, în condiţiile legii, de către autoritatea care l-a constituit: 

  a.) dacă interesul public o impune; 
  b.) ca sancţiune, în situaţia în care administratorul nu-şi exercită drepturile şi 
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nu-şi execută obligaţiile rezultate din actul de constituire a dreptului de administrare. 
 
 

Capitolul VII - Răspunderea părţilor 
Art. 10. Pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă 

datorează celeilalte părţi daune, care se vor determina în funcţie de prejudiciul produs, evaluat 
prin expertiză. 

Art. 11. Titularul dreptului de administrare răspunde faţă de proprietar, în condiţiile legii, 
în solidar cu persoana desemnată să administreze bunul imobil, pentru daunele produse prin 
nerespectarea obligaţiilor prevăzute în contractul de administrare, precum şi în actele normative 
referitoare la dreptul de administrare a bunurilor proprietate publică. 
 

Capitolul VIII - Forţa majoră 
Art. 12. Forţa majoră apără de răspundere în condiţiile prevăzute de lege. 

 
Capitolul IX - Litigii 

Art. 13. Litigiile care decurg din prezentul contract se vor soluţiona pe cale amiabilă, 
inclusiv prin mediere. În cazul în care nu se ajunge la înţelegere, litigiul va fi soluţionat de 
instanţa competentă. 

Art. 14. Apărarea în justiţie a dreptului de administrare revine titularului dreptului. 
Acţiunea confesorie de superficie poate fi intentată împotriva oricărei persoane care împiedică 
exercitarea dreptului de administrare. 

Art. 15. În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului încredinţat, 
administratorul va arăta instanţei de judecată că UAT - Judeţul Alba este titularul dreptului de 
proprietate publică. 

Capitolul X - Dispoziţii finale 
Art. 16. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi. 
Art. 17. Modificarea sau completarea prezentului contract se poate efectua cu acordul 

părţilor, prin act adiţional, în condiţiile legii. 
Art. 18. Anexele şi actele adiţionale fac parte integrantă din contract. 
Art. 19. Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru 

fiecare parte. 
Art. 20. Prezentul contract a fost încheiat azi ……………………. 

 
   UAT Judeţul Alba,     UAT Comuna Livezile 
                prin Consiliul Judeţean Alba                        prin Consiliul Local al Comunei 
Livezile 

       Preşedinte:               Primar: 
              Ion DUMITREL                               ………………. 
                 .......................... 
                Vicepreședinte: 
   Marius Nicolae HAȚEGAN  
                    …….…… 
              Director executiv :        
          Florin Marian AITAI 
                       ..............…    
               Director executiv :                                                  

       Ioan BODEA  
   ……………………..     
   Director executiv:                                                        
   Liliana  NEGRUȚ 
       ………………                               

  Vizat,                                                   
  C.F.P.  

                               ………………                                  
   Vizat, 
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                             Consilier juridic: 
       ………………..... 

   Întocmit, 
  Radu Octavian Neag   
      ………………….. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba  

prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog,  
în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog” 

 

 
        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 14 februarie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 
UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog, în vederea 
organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog”;  

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii 
Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția 
Națională Antidrog, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație 
antidrog”; 

- raportul de specialitate nr. 3158/7 februarie 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 
şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Alba; 

- adresa nr. 4092427/28 noiembrie 2019 a Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 
Antidrog Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 26207/28 noiembrie 
2019; 
 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. 4 Educație, 
cultură, tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 7 lit. a 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 încheierea Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin 
Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog, în vederea organizării activităților din 
cadrul Proiectului „Educație antidrog”,  conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 18000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă 
care va fi prevăzută şi aprobată în bugetul Judeţului Alba pentru anul 2020), pentru desfășurarea 
activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog”.  

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 
în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Agenției 
Naționale Antidrog, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea 
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patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Alba. 

 
 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 26 
Alba Iulia, 14 februarie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. f, 
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 33 voturi 
„pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 33 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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 Anexa la Hotărârea 
Consiliului Județean Alba nr. 26/14 februarie 2020   

 
R  O  M  Â  N  I  A                  JUDEŢUL ALBA 

     MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 
                   
 
        
 
 
    AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG 
               
Nr. ___________din ______________                  Nr. ________ din  ____________ 
                      

PROTOCOL DE COLABORARE 
 

Încheiat în temeiul art. 2 alin. 3 din H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog cu modificările și completările ulterioare, raportat 
la Strategia naţională antidrog 2013-2020 aprobată prin H.G. nr.  784/2013, precum și H.G. 
nr. 853/31.10.2018, Hotărâre pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 784/2013 privind 
aprobarea Strategiei Naționale Antidrog (SNA) 2013-2020 

precum şi în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 183/27 
august 2019 privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba și ale art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 7 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ 

între 
 

1. AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG, cu sediul în municipiul Bucureşti, B-dul 
Unirii, nr. 37, bloc A4, parter, sector 3, reprezentată de Î. Director – comisar șef de poliţie Mihai 
UNGUREANU 

şi 
2. UAT JUDEŢUL ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în P-ţa Ion 

I.C. Brătianu, nr. 1, Alba Iulia, judeţul Alba reprezentat de Ion DUMITREL, în calitate de 
Preşedinte  
  

Art. 1. Scopul protocolului 
În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce revin Agenţiei Naţionale Antidrog privind 

desfăşurarea de activităţi în domeniul reducerii cererii de droguri, în conformitate cu prevederile  
art. 2 şi art. 3 din H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 
Antidrog cu modificările și completările ulterioare, părţile consimt să desfăşoare activităţi legate 
de implementarea de proiecte naţionale şi locale de prevenire universală a consumului de droguri 
şi realizarea de activităţi în domeniul asistenţei consumatorilor de droguri, în cadrul Proiectului  
„Educație antidrog”. 

Art. 2. Obligaţiile Agenţiei Naţionale Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Alba 
 Obligaţiile Agenţiei Naţionale Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 
Antidrog Alba sunt: 
 a.) de a desemna un responsabil din partea Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 
Antidrog Alba, ca structură teritorială a Agenţiei Naţionale Antidrog, pentru relaţia permanentă 
cu Consiliul Judeţean Alba şi pentru implementarea Proiectului „Educaţie antidrog”; 
 b.) de a solicita participarea Consiliului Judeţean Alba, la acţiunile organizate de Agenţia 
Naţională Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba în cadrul 
proiectului „Educație antidrog”; 
 c.) de a obține, anterior desfășurării activităților din cadrul protocolului de colaborare, 
acordul scris din partea Inspectoratului Școlar Județean Alba,  pentru desfășurarea în unitățile 
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școlare din județul Alba a activităților al căror obiect îl constituie prezentul protocol de 
colaborare; 
 d.) de a implementa proiecte locale de prevenire a consumului de droguri în şcoală, în 
familie şi în comunitate în colaborare cu Consiliul Judeţean Alba; 
 e.) de a realiza activităţi în domeniul asistenţei consumatorilor de droguri pentru 
identificarea, atragerea şi motivarea consumatorilor de droguri în vederea includerii în serviciile 
de asistenţă specializată, în colaborare cu Consiliul Judeţean Alba; 
 f.) de a înscrie pe documentele prin care se realizează programele comune denumirea şi 
sigla Consiliul Judeţean Alba; 
 g.) de a respecta, conform legislaţiei naţionale, principiul confidenţialităţii în 
implementarea proiectelor şi activităţilor desfăşurate în comun cu Consiliul Judeţean Alba; 
 h.) de a contribui la mediatizarea evenimentelor organizate în comun cu Consiliul 
Judeţean Alba şi de a menţiona pe parcursul tuturor acţiunilor şi în colaborarea cu partenerii 
media, sprijinul Consiliului Judeţean Alba; 
 i.) de a distribui materialele de informare și produsele promoționale către publicul țintă. 

Art. 3. Obligaţiile Consiliului Judeţean Alba 
 Obligaţiile Consiliului Judeţean Alba sunt următoarele: 

a.) de a desemna un responsabil din partea  Consiliului Judeţean Alba pentru relaţia cu 
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba; 

b.) de a participa la implementarea programelor şi proiectelor în domeniul reducerii 
cererii de droguri conform sarcinilor asumate în cadrul Planului de Acţiune 2017-2020 pentru 
implementarea Strategiei Judeţene Antidrog Alba 2013-2020, aprobat prin Ordinul Prefectului 
județului Alba nr. 260 din 27 iunie 2017 şi prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Alba nr. 236 
din 27 iulie 2017.  

c.) de a susține organizarea activităților din cadrul proiectelor propuse de către Centrul de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba, respectiv Proiectul ”Educaţie antidrog” și de a 
asigura finanţarea materialelor promoţionale necesare implementării proiectului precum şi a 
articolelor şi echipamentelor sportive pentru premierea câştigătorilor concursului din cadrul 
proiectului, în sumă totală maximă de 18000 lei; 

d.) de a informa Agenţia Naţională Antidrog cu privire la toate acţiunile desfăşurate în 
domeniul prevenirii consumului de droguri desfăşurate fără participarea Centrului de Prevenire, 
Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba; 

f.) de a înscrie pe documentele prin care se realizează programele comune denumirea şi 
sigla Agenţiei Naţionale Antidrog/ Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba; 

g.) de a respecta, conform legislaţiei naţionale, principiul confidenţialităţii în 
implementarea proiectelor şi activităţilor desfăşurate în comun cu Agenţia Naţională Antidrog / 
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba; 

h.) de a contribui la mediatizarea evenimentelor organizate în comun cu Agenţia 
Naţională Antidrog/ Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba şi de a menţiona 
pe parcursul tuturor acţiunilor şi în colaborarea cu partenerii media sprijinul Agenţiei Naţionale 
Antidrog. 

Art. 4. Durata protocolului de colaborare 
Protocolul de colaborare intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi. 

Activităţile ce fac obiectul protocolului de colaborare vor fi derulate până la data de 31 
decembrie 2020. 

Art. 5. Încetarea protocolului de colaborare 
Prezentul protocol de colaborare încetează la expirarea perioadei stabilită de părţi ca 

durată a acestuia, conform art. 4.  
Oricare din părţi poate denunţa unilateral protocolul, cu respectarea unui termen de 

preaviz de 15 zile.  
Din momentul notificării menţionate mai sus, activităţile în derulare vor continua până la 

împlinirea termenului de preaviz. 
Art. 6. Modalităţile de comunicare 
În derularea prezentului protocol de colaborare părţile vor folosi următoarele mijloace de 

comunicare:  telefon,/fax şi e-mail/poştă. 
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Responsabil din partea Agenţiei Naţionale Antidrog de urmărirea derulării protocolului 
de colaborare este domnul Claudiu Duşa - coordonatorul Centrului de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Alba. 

Responsabil din partea Consiliul Judeţean Alba este doamna Sorina Oprean - consilier 
superior în cadrul Direcției gestiunea patrimoniului - Compartimentul tineret, învăţământ, sport, 
relaţii interinstituţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

Art. 7. Soluţionarea divergenţelor 
Divergenţele ce pot apărea cu privire la aspectele legate de derularea protocolului vor fi 

soluţionate de către părţi pe cale amiabilă, prin intermediul persoanelor de contact desemnate de 
către părţi ca responsabile de urmărirea derulării protocolului.  

Dacă neînţelegerile nu pot fi soluţionate pe această cale, părţile vor face o comunicare 
scrisă cu privire la aspectele în divergenţă. 

Art. 8. Alte dispoziţii 
 (1) Părţile semnatare se angajează ca orice impediment survenit în aplicarea prezentului 

protocol de colaborare să fie notificat  în timp util celeilalte părţi, iar remedierea acestuia va fi 
făcută având la bază consultarea reciprocă şi dialogul bilateral constructiv. 

 (2) Prezentul protocol de colaborare poate fi modificat sau completat la solicitarea 
oricăreia dintre părţi cu acordul celeilalte, prin semnarea de acte adiţionale, părţi integrante ale 
prezentului protocol de colaborare; 

 (3) Prezentului protocol de colaborare îi sunt aplicabile și prevederile din actele 
normative în materie, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor stabilite în protocol. În 
cazul în care intervin modificări legislative semnificative care conduc la schimbări majore ale 
prevederilor protocolului de colaborare, se vor încheia acte adiționale pentru punerea în acord cu 
legislația în vigoare. 

Prezentul protocol de colaborare a fost încheiat și semnat azi, ________________, în 2 
(două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.  

       
AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG               CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA                      

            Î. Director,                                Preşedinte, 
Comisar șef de poliție Mihai UNGUREANU                                                   Ion DUMITREL 
 

Vicepreşedinte,  
 Marius Nicolae HAŢEGAN 

Avizat pentru legalitate 
Compartimentul juridic                                         

                  
                                                                                                                      Director executiv, 
                     Marian Florin AITAI 
      
                      Director executiv, 
                          Ioan BODEA         
 

Director executiv, 
                     Liliana NEGRUŢ 

 
                            C.F.P. 
      
                               Vizat 
                                                                                                                         Consilier juridic      
 
 

       Întocmit, 
                                                                                                                        Sorina Oprean           
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   Anexa la Protocolul de colaborare 
 

 
REGULAMENT 

   de organizare a activităților din cadrul proiectului 
„Educație antidrog” 

 
 Preambul 

Consumul şi traficul de droguri constituie, la nivel mondial, un fenomen dinamic, fiind 
puternic influenţat de o multitudine de factori de natură socială şi economică. Fenomen complex, 
caracterizat de mutaţii permanente, consumul şi traficul de droguri a cunoscut şi în România noi 
forme de manifestare, necesitând abordări tot mai variate. Orientarea politicii de răspuns la 
fenomenul drogurilor a fost influenţată în timp de tendinţele acestuia, de concluziile studiilor, de 
rezultatele din practica specialiştilor, precum şi de societatea civilă, fapt care a impus necesitatea 
unei reacţii instituţionale rapide şi eficiente.  

Una din problemele actuale ale societăţii româneşti o constituie creşterea cererii de 
droguri în rândul populaţiei generale, îndeosebi în rândul elevilor. Răspândirea consumului 
abuziv de droguri în rândul populaţiei tinere a dus la apariţia de reţele de trafic ample pe 
teritoriul ţării noastre şi este necesar o intensificare a acţiunilor de prevenire a consumului de 
droguri. 

Strategia Națională Antidrog a fost adoptată prin H.G. nr. 784/2013 privind aprobarea 
Strategiei Naționale Antidrog 2013-2020 precum și H.G. nr. 853/31.10.2018, Hotărâre pentru 
modificarea şi completarea H.G. nr. 784/2013, fiind adoptat în acest sens și un plan de acțiune 
pentru implementarea strategiei; Totodată, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 236/27 
iulie 2017 a fost aprobată însuşirea Planului Judeţean Antidrog Alba 2017-2020 pentru 
implementarea Strategiei Județene Antidrog Alba 2013-2020 şi a Diagnozei locale privind 
situaţia în domeniul drogurilor la nivelul judeţului Alba, ale cărei obiective specifice propuse 
sunt de natură a genera până în anul 2020 un impact favorabil asupra sănătăţii, ordinii şi 
siguranţei publice. În acest sens, planurile de acţiune aferente strategiei detaliază şi stabilesc 
concret măsurile şi intervenţiile din domeniul reducerii cererii şi ofertei drogurilor, pornind de la 
o abordare coerentă şi eficientă, să contribuie la reducerea disponibilităţii drogurilor pe piaţă și 
să promoveze cunoaşterea fenomenului prin evaluarea sistematică a tendinţelor şi provocărilor 
din domeniul drogurilor, în vederea fundamentării răspunsului instituţiilor şi structurilor 
societăţii civile. 

 
CAPITOLUL I – Cadrul legal 

 Art. 1.  Potrivit art. 2 alin. 3 din H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale Antidrog, raportat la Strategia naţională antidrog 2013-2020 aprobată prin 
H.G.  nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020 precum și H.G. 
nr. 853/31.10.2018, Hotărâre pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 784/2013, pentru 
realizarea atribuţiilor sale Agenţia Națională Antidrog cooperează cu instituţii publice şi 
organizaţii neguvernamentale, române şi străine, precum şi cu organizaţii internaţionale. 
 Art. 2. Potrivit prevederilor art. 173 alin 1 lit. e din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, consiliul judeţean are atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan 
intern şi extern, atribuţii în exercitarea cărora, potrivit art. 173 alin. 7 lit. a, din aceeaşi 
ordonanţă, hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române 
ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun 
a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean. 
 

CAPITOLUL II – Alocarea resurselor financiare 
 Art. 3. Suma aferentă realizării proiectului va fi alocată din bugetul local al Judeţului 
Alba aferent anului 2020.  

 
CAPITOLUL III – Locul şi perioada desfăşurării proiectului 

 Art. 4.  Județul Alba, în perioada februarie - decembrie 2020. 
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CAPITOLUL IV – Activitățile din cadrul proiectului 
 Art. 5.  Concursul Național „Mesajul meu antidrog” - etapa județeană, care are ca scop 
menţinerea la un nivel scăzut a consumului de droguri (prevalenţa), reducerea cazurilor de noi 
consumatori (incidenţa) în rândul populaţiei din învăţământul preuniversitar (gimnazial şi liceal). 
 Ajuns la a XVII-a ediţie, Concursul, care va avea loc în perioada ianuarie - aprilie 2020, 
se va desfășura pe secțiuni:   
  - film scurt metraj, spot video antidrog; 
 - arte vizuale – pictură, grafică, fotografie; 
 - free-style (sport, eseu literar, quilling) 
 Concursul are ca obiectiv general creşterea nivelului de informare, educare şi 
conştientizare a populaţiei şcolare în vederea neînceperii consumului de droguri, în cadrul 
proiectelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber, iar ca obiective specifice: 
dezvoltarea unor atitudini şi practici la nivelul întregii populaţii aflată într-o formă de 
învăţământ, prin intermediul proiectelor şcolare şi de petrecere a timpului liber, în scopul 
adoptării unui stil de viaţă sănătos, fără tutun, alcool şi droguri, și creşterea influenţei factorilor 
de protecţie pentru evitarea sau cel puţin întârzierea debutului consumului de alcool, tutun şi 
droguri. 
 Beneficiarii direcți ai concursului sunt elevii din învăţământul preuniversitar (gimnaziu 
şi liceu), iar beneficiarii indirecții sunt cadrele didactice, familia, prietenii și societatea în 
general. 
 Activitățile din cadrul concursul sunt:   
 a.) desfăşurarea etapei judeţene – ianuarie/aprilie 2020; 
 b.) evaluarea lucrărilor și premierea celor mai bune lucrări la etapa judeţeană – 
aprilie/mai 2020; 
 c.) transmiterea lucrărilor distinse cu premiul I la nivel judeţean, pe secțiuni, pe grupa de 
vârsta (gimnaziu/liceu) către Agenţia Naţională Antidrog – mai 2020.    
  

Descrierea secțiunilor concursului 
 I. Film scurt metraj, spot antidrog: destinat doar elevilor de liceu  
 Condiţii tehnice:  
 Film: sunt acceptate numai producţii de scurt metraj cu durata de 10-15 min., 
circumscrise temei; 
 Filmele sunt creaţii originale, iar autorii sunt prezentaţi pe generic. 
 Nu se acceptă producţii care induc un mesaj verbal sau video violent; 
 Spot: sunt acceptate numai spoturi video originale, cu durata de 30-60 sec, circumscrise 
temei. 
 Producţiile de film şi spot vor fi prezentate juriului pe CD sau DVD, inscripţionate cu 
numele producţie, autorul, unitatea şcolară şi judeţul de provenienţă. 
 
 II. Arte vizuale: destinat  elevilor de gimnaziu şi liceu  
 Condiţii tehnice:  

     Grafică - Sunt acceptate numai producţii originale, conform temei, astfel:  
     Tuş, creion - format A3/A4 

Producţiile se transmit la CPECA în format fizic 
Pictură - Sunt acceptate numai producţii originale, conform temei, astfel:  
Acuarelă, tempera, guaşe, tehnică mixtă - format A3/A4 
Producţiile se transmit la CPECA în format fizic  
Fotografie - Sunt acceptate numai producţii originale, conform temei, astfel:  
Dimensiunea minimă va fi de 1240 X 768 pixeli, format jpeg 
Dimensiunea maximă va fi de 8 MB, format jpeg 
Producţiile se transmit la CPECA pe CD/DVD 

 
 În lucrările de artă vizuală vor fi promovate mesaje pozitive evitându-se pe cât posibil 
cruci, seringi, cranii, moartea cu coasa, etc. 
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 III. Free-style (sport, eseu literar, quilling) 

 Eseu literar: destinat elevilor de gimnaziu şi liceu  
 Condiţii tehnice:  

Sunt acceptate numai producţii originale, conform temei, astfel: - maxim o pagină A4, cu 
caracter de 12 Times New Roman, pe suport de hârtie şi electronic (CD);  

  La evaluarea lucrărilor vor fi avute  în vedere următoarele criterii: 
      - încadrarea în cerinţe (tematică şi dimensiuni); 
      - promovarea mesajelor pozitive; 
      - originalitatea mesajului şi subiectului ales; 
      - acurateţea stilului, claritatea limbajului;  
 Lucrările elaborate de participanţii aparţinând minorităţilor vor fi în limba maternă şi vor 
fi traduse în limba română. 

Quilling: destinat elevilor de gimnaziu şi liceu – se vor realiza imagini decorative 
utilizând materiale specifice tehnicii quilling 

Sport: Această secţiune se va desfăşura doar la faza judeţeană.  
 Se organizează la disciplinele înscrise în calendarul competiţional sportiv şcolar.  
 În cadrul competiţiilor sportive şcolare pe diferite ramuri sportive, C.P.E.C.A. Alba va 
colabora cu Direcţia pentru Sport şi Tineret Alba şi Inspectoratul Şcolar Județean Alba, pentru 
promovarea practicării sportului şi mişcării în aer liber ca alternativă la consumul de droguri, vor 
susţine şi încuraja implicarea elevilor la competiţiile şi campionatele sportive locale destinate 
elevilor şi vor promova prin mijloace specifice mesaje antidrog, oferind câştigătorilor, în funcţie 
de posibilităţi, diplome, plachete şi cupe.  
 Pentru asigurarea vizibilităţii vor fi mediatizate în presă evenimentele importante înscrise 
în graficul desfăşurării concursului. 
 Comisiile de evaluare a lucrărilor de la nivelul judeţean vor fi formate din 
reprezentanţi ai instituţiilor partenere.  
 La evaluarea lucrărilor se va ţine seama de criteriile generale de evaluare menţionate 
pentru fiecare secţiune în parte.  
 Comisiile judeţene de evaluare a lucrărilor pot stabili, pentru departajarea câştigătorilor, 
şi alte criterii de evaluare a lucrărilor participante la secţiunile concursului, cu condiţia ca acestea 
să fie stabilite înainte de începerea evaluării.  
 În cazul lucrărilor colective premiile sunt decernate coordonatorului echipei, ceilalţi 
membrii primind diplome. 
 Nu vor fi evaluate, fiind eliminate din concurs, lucrările care nu respectă condiţiile 
minimale şi obligatorii stipulate în prezentul regulament, precum şi lucrările primite după data 
de 31 martie 2020.   
 Premierea: în limita bugetului alocat, câștigătorii locurilor I, II și III, pe secțiuni și 
categorii de vârstă din cadrul concursului, vor primi premii constând în diplome și articole 
şi echipamente sportive. 
 Art. 6. „Necenzurat” - un proiect de prevenire a consumului de droguri în şcoli, având la 
bază modelul comprehensiv al influenţei sociale.  
 Desfăşurarea acestuia are în vedere activități ca: implementarea la nivelul judeţului Alba 
de proiecte naţionale şi/sau locale de educaţie nonformală, în vederea dezvoltării personalităţii 
de tip asertiv şi a mecanismelor de coping, necesare în adoptarea deciziilor corecte şi 
responsabile în legătură cu consumul de tutun, alcool, droguri şi substanţe noi cu proprietăţi 
psihoactive, proiecte adresate elevilor de gimnaziu şi  implementarea unor proiecte  locale de tip 
„Şcoala părinţilor” de formare de abilităţi cu rol de factori de protecţie în consumul de droguri 
din cadrul obiectivului specific dezvoltarea rolului proactiv al familiilor în viaţa copiilor în 
vederea formării sau întăririi abilităţilor pentru creşterea influenţei factorilor de protecţie 
(prevenirea în familie). ”Necenzurat” este implementat de către specialişti din cadrul CPECA 
Alba, formaţi la nivel naţional pe acest proiect  şi de către psihologii şcolari din cadrul unităţilor 
de învăţământ formaţi de către formatori autorizaţi din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog – 
Centrul Regional de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba. Specialiştii CPECA Alba 
asigură şi coordonarea şi monitorizarea implementării proiectului în  unităţile de învăţământ.   
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 Scopul acestuia este de a dezvolta, în rândul elevilor de 12-14 ani, aptitudini specifice şi 
resurse de care au nevoie pentru a rezista influenţelor sociale, de a înţelege corect cunoştinţele 
despre droguri si efectele lor asupra sănătăţii individuale şi colective.  
 Influenţa socială este cuprinsă în proiecte ca un factor de protecţie în prevenirea 
consumului de droguri.  
 Metodele interactive utilizate sunt axate pe intensificarea abilităţii de a integra relaţiile 
sociale și o puternică reţea socială este antrenată în modul de abordare a drogurilor, a 
consumului de droguri şi a urmărilor acestuia. 
  Beneficiarii direcți sunt adolescenţii cu vârste între 12 şi 14 ani, deoarece aceasta este 
vârsta când adolescenţii pot începe să experimenteze drogurile (în special fumatul, consumul de 
alcool sau consumul de canabis).  
 Proiectul are o componentă pentru elevi şi una pentru părinţi. Componenta pentru elevi constă în 
parcurgerea a 12 lecţii de câte 1-1,5 ore, săptămânal. Curricula are trei părţi:   

– îmbunătăţirea cunoştinţelor legate de factorii de risc şi de protecţie, concomitent cu 
construirea atitudinilor împotriva consumului;  

– concentrarea asupra abilităţilor, credinţelor şi normelor interpersonale şi asupra 
informaţiilor realiste despre prevalenţă;   

– dezvoltarea abilităţilor intrapersonale, cum ar fi competenţele de coping, rezolvarea de 
probleme, luarea deciziilor şi stabilirea obiectivelor.  

Componenta pentru părinţi include o întâlnire de trei ore, focusată pe: 
– abilităţi generale ale părinţilor de a consolida relaţiile de familie, precum şi de a controla 

şi soluţiona conflictele; 
– abilităţi privind prevenirea consumului de droguri, care vor creşte nivelul cunoştinţelor 

părinţilor despre droguri şi îi vor ajuta să comunice copiilor lor minori atitudinile 
potrivite şi modelele de comportament adecvate cu privire la droguri; 

– abilităţi privind exercitarea rolului de părinţi. 
În anul şcolar 2019-2020 programul se va implementa la 35 unități școlare din judeţul Alba, fiind 
angrenaţi un număr de aproximativ 800 elevi, 800 părinţi şi 35 de cadre didactice. 
 În limita bugetului alocat, vor fi achiziţionate materialele promoţionale necesare 
implementării proiectului, constând în caietele pentru elevi, tricouri, pixuri şi baloane 
personalizate. 
 
Art. 7. „ABC –ul emoțiilor” – este un proiect de formare şi consolidare a abilităţilor emoţionale 
cu rol de factori de protecţie în prevenirea consumului de droguri, punând accent pe 
conştientizarea de sine, abilităţile de comunicare asertivă, gestionarea emoţiilor negative, 
abilitatea de a face faţă presiunii grupului şi de adoptare a deciziilor pentru o dezvoltare 
sănătoasă. Proiectul se adresează copiilor din clasele I şi a II-a şi se centrează pe 5 teme 
principale. Proiectul se bazează pe modelul inteligenţei emoţionale. Inteligenţa emoţională din 
viaţa adultă îşi are originea în dezvoltarea competenţelor emoţionale şi sociale în perioada 
preşcolară şi şcolară mică, acestea fiind perioade de achiziţii fundamentale în plan emoţional, 
social şi cognitiv. Copiii care prezintă deficite la nivelul competenţelor emoţionale şi sociale 
riscă să dezvolte probleme serioase, atât în timpul copilăriei, a adolescenţei cât şi a vieţii adulte, 
pe diferite planuri, cum ar fi: sănătatea mentală (anxietate, depresie, tulburări de comportament, 
delicvenţă juvenilă, consum de alcool şi droguri etc.), dezvoltarea cognitivă (atitudini negative 
faţă de şcoală, lipsa încrederii în abilitatea de a rezolva sarcinile şcolare şi refuzul acestora), 
adaptarea şcolară (absenteism, abandon şcolar, dificultăţi în adaptarea la cerinţele mediului 
şcolar etc.) 
În multe cazuri, consumul de droguri compensează incapacitatea de a gestiona, într-un mod mai 
productiv, sentimentele de tristeţe şi lipsă de speranţă. O deficienţă emoţională gravă are ca 
rezultat incapacitatea oamenilor de „a percepe” semnificaţia noilor informaţii şi a experienţelor 
anterioare, ceea ce poate duce la un comportament iresponsabil şi un dezechilibru.  
În anul şcolar 2019-2020 programul se va implementa la 15 unități școlare din judeţul Alba, fiind 
angrenaţi un număr de aproximativ 375 elevi.  
 

În limita bugetului alocat, vor fi  achiziţionate materialele promoţionale necesare 
implementării proiectului, respectiv caietele pentru elevi. 
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Art. 8. „Eu și copilul meu” – este un proiect în care ne propunem să consolidăm legăturile 
afective dintre membrii familiei (părinte-copil, părinte-părinte, copil-copil), dintre aceştia şi 
şcoală, aplicând sistematic metode fundamentate ştiinţific. Părinţii sunt primii profesori ai 
copilului, ei începând educarea copilului din familie. Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul ei 
bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului. În acest context, consilierea 
părinţilor în scopul îmbunătăţirii relaţiilor cu proprii copii, după principii ştiinţifice de 
psihopedagogie, devine o necesitate. Părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea copiilor, fiind 
datori să le asigure nu numai existenţa materială, ci şi un climat familial afectiv şi moral. Sunt 
situaţii în care familia consideră că este suficient să se ocupe doar de satisfacerea nevoilor 
primare (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, cheltuieli zilnice etc.), subestimând importanţa unei 
comunicări afective, aspect ce se reflectă negativ în dezvoltarea sentimentului de apartenenţă al 
copilului. Rolul de părinte implică foarte multe cunoştinţe şi abilităţi necesare zi de zi. Aceste 
cunoştinţe şi abilităţi nu sunt înnăscute sau nu apar atunci când devii părinte. Fiecare dintre noi 
învăţăm să fim părinţi de la cei din jurul nostru, de la părinţii noştri, din informaţiile pe care le 
auzim sau le citim. Uneori însă ceea ce învăţăm din interacţiunea cu ceilalţi nu este suficient 
pentru a fi părintele de care copilul are nevoie pentru a se dezvolta şi pentru a creşte sănătos fizic 
şi mental. De multe ori părinţii au întrebări la care nu au răspunsuri sau observă comportamente 
ale copilului lor la care nu ştiu cum să reacţioneze. În general, comportamentul este inspirat din 
propria experienţă de viaţă a părinţilor, astfel perpetuându-se atât aspecte pozitive, cât şi 
negative în educaţie, pe parcursul mai multor generaţii. Proiectul conţine nouă activităţi 
interactive cu părinţii, conţinând şi aplicaţii cu caracter ludic, ce necesită un grad mare de 
implicare din partea lor. În anul şcolar 2019-2020 programul se va implementa la 2 unități 
școlare din judeţul Alba, fiind angrenaţi un număr de aproximativ 50 părinți. 
 

În limita bugetului alocat, vor fi  achiziţionate materialele promoţionale necesare 
implementării proiectului, respectiv manualul proiectului și broșura pentru părinți. 
 
 
Art. 9. ,,Cum să creștem sănătoși” presupune formarea de deprinderi de viaţă sănătoasă în 
rândul copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară mică (clasa pregătitoare), punând accent pe 
importanţa adoptării unui stil de viaţă sănătos (alimentaţie, igienă, mişcare), a comportamentelor 
sănătoase (fără fum de ţigară, alcool şi medicamente fără prescripţie medicală) şi a modalităţilor 
adecvate de rezolvare a conflictelor fără violenţă şi de luare a deciziilor. 
Proiectul are şapte activităţi: 

 Activităţile 1-3 vizează adoptarea unui stil de viaţă sănătos („Să facem cunoştinţă”, 
„Cum să ne păstrăm sănătatea”, „Alimente sănătoase”); 

 Activităţile 4-6 abordează consecinţele pentru sănătate ale utilizării substanţelor 
periculoase („Substanţe periculoase”, „Să ne ferim de fumul de ţigară”, „Alcoolul şi 
medicamentele”); 

 Activitatea 7 urmăreşte dezvoltarea încrederii în sine şi prevenirea comportamentelor de 
risc („Rezolvarea conflictelor, fără violenţă”). 

Activităţile sunt concepute în concordanţă cu nivelul de dezvoltare socio-emoţională al copiilor 
de vârstă preşcolară şi şcolară mică, astfel încât să fie atractive şi uşor de înţeles. Copii vor 
învăţa prin joc şi activităţi practice (desenat, decupat, scenete, etc.) care sunt comportamentele 
care îi ajută să se dezvolte sănătos şi cum să se ferească de comportamentele periculoase.  

Proiectul se va implementa pentru un număr de 650 preșcolari și 300 elevi clasa pregătitoare. 
 

În limita bugetului alocat, vor fi  achiziţionate materialele promoţionale necesare 
implementării proiectului, respectiv caietul educatorului și caietul copilului. 
 

CAPITOLUL V -  Dispoziţii finale 
 

 Art. 9. Premiile aferente fiecărei activități vor fi achiziționate în limita bugetului total 
alocat acestui proiect. 
 Art. 10. Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2020.  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba  

prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba,  
în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră” 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 14 februarie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 
UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în 
vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră”;  

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii 
Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și 
Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în vederea organizării activităților din cadrul 
Proiectului „Educație rutieră”; 

- raportul de specialitate nr. 3163/7 februarie 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 
şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Alba; 

- adresa nr. 165980/20 decembrie 2019 a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, 
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 28826/24 decembrie 2019; 
 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. 4 Educație, 
cultură, tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 7 lit. a 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 încheierea Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin 
Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în vederea organizării 
activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră”,  conform anexei - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 15000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă 
care va fi prevăzută şi aprobată în bugetul Judeţului Alba pentru anul 2020), pentru desfășurarea 
activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră”.  

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 
în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Inspectoratului 
de Poliție Județean Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea 
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patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Alba.  

 
 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 27 
Alba Iulia, 14 februarie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. f, 
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 33 voturi 
„pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 33 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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                              Anexa la Hotărârea 
Consiliului Județean Alba nr. 27/14 februarie 2020   

 
        ROMÂNIA                                                                                    ROMÂNIA 
    JUDEŢUL ALBA                                                                         JUDEȚUL ALBA      
Consiliul Judeţean Alba                                                 Inspectoratul de Poliție Județean Alba 
Nr.______din_________      Nr. _______din_________   
 

PROTOCOL DE COLABORARE 
 Necesitatea organizării unor activităţi extracurriculare de educaţie rutieră a fost 
determinată în primul rând de faptul că în ultima perioadă, accidentele de circulaţie înregistrate 
pe raza judeţului Alba şi la nivelul întregii ţări, au evidenţiat o creştere semnificativă, în urma 
cărora, se pierd prematur vieţi omeneşti, se pierde definitiv sau temporar capacitatea de muncă, 
rezultând şi importante pagube materiale.  

Proiectul de prevenire a accidentelor rutiere în rândul preșcolarilor și elevilor, intitulat 
„Educație rutieră” vizează consolidarea unui parteneriat, bazat pe încredere şi transparenţă, între 
autorităţile publice şi unităţile de poliţie, în baza art. 3 din Legea nr. 218/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, precum 
şi ale art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 7 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ 
 
 UAT Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, 
Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, reprezentat legal prin domnul Ion 
DUMITREL – preşedinte, în calitate de partener, 
pe de o parte, și 
 Inspectoratul de Poliție Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Piaţa Ion 
I.C. Brătianu, nr. 2, județul Alba, CUI 4331058, reprezentat legal prin domnul comisar șef de 
poliție Florin Constantin DOGARU – șef al inspectoratului, în calitate de partener pe de altă 
parte,  
 au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare  

Art. 1. -  Obiectul Protocolului de colaborare 
 (1) Obiectul Protocolului de colaborare îl constituie: 
 a.) Organizarea în anul 2020, în unitățile școlare din județul Alba, inclusiv grădinițe, a 
activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră” pentru prevenirea accidentelor rutiere, 
adresate preșcolarilor și elevilor din județul Alba, activități prevăzute în Regulamentul de 
desfășurare a acestui proiect - anexă la prezentul protocol. 
 b.) Dezvoltarea nivelului de pregătire a preşcolarilor şi elevilor în vederea adoptării unui 
comportament bazat pe respectarea regulilor de circulaţie. 
 c.) Creşterea nivelului de implicare a elevilor în activităţi de prevenire a accidentelor 
rutiere. 
 d.) Optimizarea sistemului de comunicare reală şi eficientă între şcoală, autorităţi şi 
familie pentru prevenirea accidentelor rutiere, prin implicarea tuturor factorilor educaţionali. 
 (2) Prezentul Protocol de colaborare stabileşte cadrul de colaborare între parteneri în 
vederea îndeplinirii scopurilor prezentului Protocol. Activităţile și contribuția fiecărei părți sunt 
definite în prezentul Protocol de colaborare. 

Art. 2. -  Scopul Protocolului de colaborare 
 Prezentul Protocol de colaborare are ca scop prevenirea accidentelor rutiere în rândul 
preşcolarilor şi elevilor din judeţul Alba. 

Art. 3. -  Durata Protocolului de colaborare 
 Prezentul Protocol de colaborare intră în vigoare la data aprobării acestuia prin hotărâre a 
Consiliului Județean Alba și expiră la data de 15 iulie 2020. 

Art. 4. - Sursa fondurilor 
 Bugetul estimativ al acestui proiect este de 15.000 lei. Fondurile necesare finanțării 
acestui proiect provin din bugetul local al Județului Alba.  

Art. 5. - Responsabilitățile părților 
     (1) UAT Județul Alba prin Consiliul Județean Alba  
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  va suporta, în limita bugetului alocat, cheltuielile legate de achiziționarea articolelor 
necesare pentru premierea participanților (materiale promoţionale, echipamente IT şi birotică, 
articole şi echipamente sportive, furnituri birou şi articole şcolare), precum și a celor legate de 
achiziționarea de apă și dulciuri, pentru buna desfășurare a activităților din cadrul proiectului; 

  va asigura promovarea activităților din cadrul proiectului în mass media și pe site-ul 
propriu; 

  va asigura, prin responsabilul desemnat, sprijinul de specialitate în organizarea și 
derularea activităților și a festivității de premiere. 
      (2) Inspectoratul de Poliție județean Alba  

  va avea întreaga responsabilitate cu privire la organizarea și desfășurarea activităților 
din cadrul proiectului; 

  va obține, anterior desfășurării activităților din cadrul Protocolului, acordul scris din 
partea Inspectoratului Școlar Județean Alba,  pentru desfășurarea în unitățile școlare din județul 
Alba a activităților al căror obiect îl constituie prezentul Protocol; 

  va asigura promovarea în mass media și pe site-ul propriu a activităților din cadrul 
proiectului; 

  va elabora un Regulament de desfășurare a activităților și a festivității de premiere; 
  va elabora un raport de activitate final, referitor la data și locul desfășurării, număr de 

participanți, rezultate etc. 
Art. 6. - Conflictul de interese 

  Părţile se obligă să ia toate precauţiile necesare pentru a evita orice conflict de interese şi 
vor trebui să informeze partenerul imediat despre orice situaţie care conduce sau poate conduce 
la apariţia unui asemenea conflict de interese. 
 Art. 7. - Amendarea Protocolului de colaborare 
 (1) Orice modificare a Protocolului de colaborare trebuie făcută în scris, printr-un 
amendament care trebuie acceptat de cealaltă parte.  
 (2) Partea care solicită modificarea trebuie să informeze cealaltă parte cu cel puţin 10 zile 
înainte de data la care se doreşte intrarea în vigoare a amendamentului, cu excepţia cazurilor 
foarte bine justificate. 

Art. 8. - Răspunderea părților 
 (1) Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute 
întocmai și cu bună credință. 
 (2) Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui 
Protocol.  

Art. 9. - Forța majoră 
 Prin forță majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face 
imposibilă executarea obligațiilor asumate de către oricare parte și care exonerează de 
răspundere partea care o invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă. 
  Încheiat la Alba Iulia în 2 (două) exemplare originale în limba română. 
 
          UAT Judeţul Alba prin                                 Inspectoratul de Poliție Județean Alba 
        Consiliul Județean Alba                        
                 

     Președinte                           Șeful Inspectoratului 
            Ion DUMITREL                                                      Comisar șef de poliție 
            Florin Constantin DOGARU                                      
              Vicepreşedinte,  
      Marius Nicolae HAŢEGAN 
     Director executiv,      Vizat, 
                Marian AITAI          Consilier juridic 
               Director executiv,     Comisar de poliție 
                    Ioan BODEA                                                    Ioana MUNTEAN 
                 Vizat C.F.P.P.       
              Consilier juridic  
 
        Intocmit, Sorina Oprean                
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Anexa la Protocolul de colaborare                   
   

REGULAMENT 
   de desfășurare a activităților din cadrul  

Proiectului „Educație rutieră” 
 

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale 
 Art. 1.  Dat fiind faptul că în ultima perioadă accidentele de circulaţie înregistrate pe raza 
judeţului Alba şi la nivelul întregii ţări au evidenţiat o creştere semnificativă, se consideră 
necesară organizarea unor activităţi extracurriculare de educaţie rutieră. Urmările acestora sunt, 
de cele mai multe ori, fatale, pierzându-se prematur vieţi omeneşti, definitiv sau temporar 
capacitatea de muncă, precum şi importante pagube materiale.  
 Nesupravegherea copiilor de către persoanele responsabile, asociată cu natura impulsivă 
şi energică a copiilor şi, totodată, lipsa unei educaţii rutiere adecvate în rândul acestora, sunt 
factori care pot conduce la producerea unor reale tragedii. 
 Deoarece, cel mai important factor de prevenire a accidentelor rutiere în rândul tinerilor îl 
reprezintă factorul educaţional, în procesul de educaţie a devenit foarte importantă implicarea cât 
mai multor factori - familie, şcoală, autorităţi, mass-media.  
 În acest sens, proiectul îşi propune realizarea unor activităţi concrete în plan local, 
desfăşurate în colaborare cu alte instituții ale statului, cu atribuţii sau preocupări în domeniul 
prevenirii accidentelor de circulaţie, precum şi prin angrenarea nemijlocită a tinerilor şi a 
familiilor acestora în activităţi educativ-preventive. Prin aceasta se urmăreşte monitorizarea 
permanentă a cauzelor care determină pierderea de vieţi omeneşti, printr-o acţiune comună şi 
coerentă a părţilor implicate încă de la cele mai fragede vârste. 
 

CAPITOLUL II – Cadrul legal 
 Art. 2. (1) Potrivit prevederilor art. 124 lit. a și art. 124 lit. d din O.U.G. nr. 195/2002 
privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
Ministerul Educației, prin inspectoratele școlare, are atribuții în ceea ce privește asigurarea, prin 
programa școlară, a educației rutiere a preșcolarilor și elevilor din învățământul preuniversitar, 
precum și a materialului didactic pentru laboratoarele de educație rutieră și parcurile–școală 
proprii de circulație.  
   (2) Conform prevederilor art. 128 alin. 1 lit. i din același act normativ, 
autoritățile administrației publice locale au atribuții în sprijinirea activităților organizate de 
Ministerul Educației și Ministerul Afacerilor Interne pentru educația rutieră a elevilor. 
 Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 173 alin 1 lit. e din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, consiliul judeţean are atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe 
plan intern şi extern, atribuţii în exercitarea cărora, potrivit art. 173 alin. 7 lit. a, din aceeaşi 
ordonanţă, hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române 
ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun 
a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean. 
 

CAPITOLUL III – Alocarea resurselor financiare 
 Art. 4. Suma aferentă realizării proiectului se va aloca din bugetul local al Judeţului Alba.  
 

CAPITOLUL IV – Locul şi perioada desfăşurării proiectului 
 Art. 5.  Județul Alba, în perioada mai-iunie 2020. 
 

CAPITOLUL V – Activitățile din cadrul proiectului 
 Art. 6.  Concurs cu tematică rutieră pentru preşcolari „Micii Pietoni”:  
  12 echipaje a câte 2 preşcolari din grupa mare, de la grădiniţe din judeţul Alba (24 
preșcolari); 
  vor susține 3 probe de concurs, pentru a demonstra cunoştinţele privind regulile de 
circulaţie pietonală, constând în recitarea unei poezii, interpretarea unui cântec cu tematică 
rutieră şi o probă practică.  
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 Toți participanții vor fi premiați cu diplome, materiale promoţionale, articole şi 
echipamente sportive şi/sau furnituri de birou şi articole şcolare. 
 Loc de desfăşurare: Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 16 Alba Iulia. 
 Responsabili activitate:  
  Direcția gestionarea patrimoniului – Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii 
interinstituţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
  Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba; 
  Inspectoratul Școlar Județean Alba. 
 Art. 7. Expoziţie de colaje „Atenţie! Circul şi eu!”  
 Participă preșcolarii grupelor mari de la Grădiniţele din Aiud (aproximativ 150 
preșcolari).  
 Cei mici vor realiza lucrări constând în desene si colaje cu tematică rutieră, lucrări pentru 
care vor primi premii constând în materiale promoţionale, articole şi echipamente sportive şi/sau 
furnituri de birou şi articole şcolare. 
 Loc de desfăşurare: Grădiniţa „Primii paşi” Aiud. 
 Responsabili activitate:  
  Direcția gestionarea patrimoniului – Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii 
interinstituţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
  Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba; 
  Inspectoratul Școlar Județean Alba. 
 Art. 8. Patrule şcolare în acţiune 
  Participă echipajele de patrule de școlare din județ, înființate în baza dispoziţiilor  
Capitolului 9 din Rezoluţia de ansamblu R.E.1 pentru aplicarea Convenţiei asupra circulaţiei 
rutiere, încheiată la Viena în 1968, pe care România a ratificat-o prin Decretul 328/1980, 
precum şi ale art. 29 alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
 Fiecare patrulă are câte 6 membri.  
 Concursul constă în susținerea unei probe scrise și a unei probe practice, sub îndrumarea 
specialiștilor din cadrul Serviciului rutier al Inspectoratului Județean de Poliție Alba. 
 În urma punctajului obținut la cele două probe se va întocmi un clasament, echipajele 
participante fiind premiate cu diplome, materiale promoţionale, articole şi echipamente sportive 
şi/sau echipamente IT și birotică.  
 Loc de desfăşurare: locația nu este fixă; se va alege o zonă circulată dintr-un municipiu 
sau oraș al județului Alba. 
 Responsabili activitate:  
  Direcția gestionarea patrimoniului – Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii 
interinstituţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
  Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba; 
  Inspectoratul Școlar Județean Alba. 
 Art. 9.  Concurs de desene pe asfalt – „O lume de copii - o lume sigură!”, destinat 
preşcolarilor şi şcolarilor (clasele 0-IV), constă în realizarea de desene pe asfalt, cu tematică 
rutieră.  
 Dat fiind faptul că are loc odată cu sărbătorirea Zilei Internaționale a Copilului, 1 Iunie, 
toți participanții primesc diplome, materiale promoţionale, articole şcolare şi furnituri de birou. 

Loc de desfăşurare: locația nu este fixă. Se va alege în fiecare an o altă localitate din 
județul Alba, astfel încât beneficiari să fie copiii din întregul județ. 
 Responsabili activitate:  
  Direcția gestionarea patrimoniului – Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii 
interinstituţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
  Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba; 
  Inspectoratul Școlar Județean Alba. 
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 Art. 10. Concursul Național „Educaţie Rutieră – Educaţie pentru Viaţă!” - etapa 
judeţeană, destinat elevilor de gimnaziu și liceu. 
 Se desfășoară în baza Regulamentului emis de către Ministerul Educației, Cercetării, 
Tineretului și Sportului împreună cu Ministerul Administrației și Internelor. 
 Are la bază prevederile Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și 
completările ulterioare  și ale O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
 Concursul se va desfășura pe secțiuni, fiecare echipaj fiind format din elevi din clasele 
primare și gimnazial, obligatoriu mixt (b+f), va avea în componenta sa patru elevi, dintre care 
minimum unu din ciclul primar. Membrii echipajelor vor participa la cele trei probe ale 
concursului după cum urmează: la proba teoretică participă toți cei patru elevi; la proba practică 
1 participă doi elevi; la proba practică 2 participă ceilalți doi elevi, care nu au participat la proba 
practică 1.  
 Participanții trebuie să facă parte din aceeași unitate de învățământ. În cazul în care 
echipajul provine dintr-un palat/club al copiilor, membrii echipajului trebuie să fie elevi la 
aceeași școală..  
 În urma punctajului obținut în cadrul fiecărei secţiuni se va întocmi un clasament, 
echipajele participante fiind premiate cu diplome, materiale promoţionale, furnituri de birou şi 
articole şcolare şi/sau articole şi echipamente sportive şi/sau echipamente IT și birotică.  
 Loc de desfăşurare: locația nu este fixă. Se va alege în fiecare an o alta localitate din 
județul Alba, astfel încât beneficiari să fie elevii din întregul județ. 
 Responsabili activitate:  
  Direcția gestionarea patrimoniului – Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii 
interinstituţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
  Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba; 
  Inspectoratul Școlar Județean Alba. 
 

CAPITOLUL VI -  Dispoziţii finale 
 Art. 11. Premiile aferente fiecărei activități vor fi achiziționate în limita bugetului total 
alocat acestui proiect. 
 Art. 12. La toate activitățile desfășurate în aer liber, elevii şi preşcolarii vor primi apă și 
dulciuri din partea Consiliului Judeţean Alba. 
 Art. 13. Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2020. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba  
prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea”  

al Județului Alba, în vederea organizării activităților din cadrul  
Proiectului „Prietenii pompierilor” 

 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 14 februarie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 
UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
„Unirea” al Județului Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Prietenii 
pompierilor”;  

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii 
Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, în vederea organizării 
activităților din cadrul Proiectului „Prietenii pompierilor”; 

- raportul de specialitate nr. 3164/7 februarie 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 
şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Alba; 

- adresa nr. 1043829/18 decembrie 2019 a Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
„Unirea” al Județului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 28267/18 
decembrie 2019; 
 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. 4 Educație, 
cultură, tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 7 lit. a 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 încheierea Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin 
Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului 
Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Prietenii pompierilor”,  
conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 15000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă 
care va fi prevăzută şi aprobată în bugetul Judeţului Alba pentru anul 2020), pentru desfășurarea 
activităților din cadrul Proiectului „Prietenii pompierilor”.  

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 
în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
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comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, 
Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Alba.  

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 28 
Alba Iulia, 14 februarie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. f, 
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 33 voturi 
„pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 33 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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                                                         Anexa la Hotărârea 
Consiliului Județean Alba nr. 28/14 februarie 2020    

 
 
 
 

    
 

 
 
 
 
 

PROTOCOL DE COLABORARE 
 

 Necesitatea organizării unor activități extracurriculare în domeniul apărării împotriva 
incendiilor și protecției civile, cu caracter educativ, tehnico-aplicativ și sportiv este determinată 
de importanța cunoașterii factorilor de  
risc potențial generatori de situații de urgență sau dezastre la care este expusă comunitatea din 
care face parte, adoptarea unui comportament adecvat și cunoașterea modului de acțiune în cazul 
iminenței producerii sau al apariției unei situații de urgență ori dezastru.  

Proiectul având ca domeniu apărarea împotriva incendiilor și protecției civile, cu caracter 
educativ, tehnico-aplicativ și sportiv în rândul elevilor, intitulat „Prietenii pompierilor” vizează 
consolidarea unui parteneriat, bazat pe încredere şi transparenţă, între autorităţile publice şi 
inspectoratele pentru situații de urgență, în baza art. 36 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia 
civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 55 din Legea nr. 307/2006 
privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale 
art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 7 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrative. 

 
 UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, cu sediul în Alba Iulia, Piaţa Ion 
I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, reprezentat legal prin Ion DUMITREL – 
preşedinte, în calitate de partener, pe de o parte,  
 și 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, cu sediul în 
Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 10, județul Alba, CUI 4331376, reprezentat legal prin 
colonel Adrian Marius GUIA – împuternicit şef al Inspectoratului, în calitate de partener, pe 
de altă parte, 

au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare 
  

Art. 1. -  OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 
 (1) Organizarea în anul 2020 la nivelul județului Alba, a activităților din cadrul 
Proiectului „Prietenii pompierilor” pentru dezvoltarea capacităților de înțelegere și de apreciere a 
pericolelor generate de situațiile de urgență pentru viață și mediu precum și promovarea 
atitudinilor și comportamentelor corespunzătoare în rândul elevilor, din județul Alba, activități 
prevăzute în Regulamentul de desfășurare al acestui Proiect  - anexă la prezentul protocol. 

(2) Formarea și dezvoltarea unor trăsături moral volitive, cum sunt inițiativa, spiritul de 
echipă, curajul, disciplina și spiritul de fair-play. 

(3) Dezvoltarea capacității de percepție a protecției civile ca ansamblu de activități cu 
caracter exclusiv umanitar. 

(4) Dezvoltarea atitudinii de solidaritate și de implicare voluntară în acțiunile de 
prevenire și de intervenție în situații de urgență sau dezastre. 

(5) Prezentul Protocol de colaborare stabileşte cadrul de colaborare între parteneri în 
vederea îndeplinirii scopurilor prezentului Protocol. Activităţile și contribuția fiecărei părți sunt 
definite în prezentul Protocol de colaborare. 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

Consiliul Judeţean Alba 

        Nr.______din_________ 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență  
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Art. 2. -  SCOPUL PROTOCOLULUI 
 Prezentul Protocol are ca scop asigurarea pregătirii unitare la nivel județean a elevilor din 
învățământul gimnazial și liceal pentru formarea unui comportament adecvat în cazul producerii 
situațiilor de urgență. 

Art.  3. -  DURATA PROTOCOLULUI 
 Prezentul Protocol intră în vigoare la data aprobării acestuia prin hotărâre a Consiliului 
Județean Alba, și expiră la data de 30 iulie 2020. 

Art. 4. - SURSA FONDURILOR 
Bugetul estimativ al acestui proiect este de maxim 15.000 lei. Fondurile necesare 

finanțării acestui proiect provin din contribuția Județului Alba.  
Art. 5. - RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR 

     (1) Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba:  
 va suporta, în limita bugetului alocat, cheltuielile legate de achiziționarea articolelor şi 

echipamentelor sportive necesare pentru premierea participanților, precum și a celor legate de 
achiziționarea de apă și dulciuri, pentru buna desfășurare a activităților din cadrul proiectului; 
 va asigura promovarea activităților din cadrul proiectului în mass media și pe site-ul 

propriu; 
 va asigura, prin responsabilul desemnat, sprijinul de specialitate în organizarea și derularea 

activităților și a festivității de premiere. 
     (2) Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba: 
 va avea întreaga responsabilitate cu privire la organizarea și desfășurarea activităților din 

cadrul proiectului; 
 va obține, anterior desfășurării activităților din cadrul Protocolului, acordul scris din partea 

Inspectoratului Școlar Județean Alba,  pentru desfășurarea în unitățile școlare din județul Alba a 
activităților al căror obiect îl constituie prezentul Protocol; 
 va asigura promovarea în mass media și pe site-ul propriu a activităților din cadrul 

proiectului; 
 va elabora un Regulament de desfășurare a activităților și a festivității de premiere; 
 va elabora un raport de activitate final, referitor la data și locul desfășurării, număr de 

participanți, rezultate etc. 
Art. 6. - CONFLICTUL DE INTERESE 

Părţile se obliga să ia toate precauţiile necesare pentru a evita orice conflict de interese şi 
va trebui să informeze partea parteneră imediat despre orice situaţie care conduce sau poate 
conduce la apariţia unui asemenea conflict de interese.  

Art. 7. - AMENDAREA PROTOCOLULUI  DE COLABORARE 
(1) Orice modificare a Protocolului de colaborare trebuie făcută în scris, printr-un 

amendament care trebuie acceptat de cealaltă parte.  
(2) Partea care solicită modificarea trebuie să informeze cealaltă parte cu cel puţin 10 zile 

înainte de data la care se doreşte intrarea în vigoare a amendamentului, cu excepţia cazurilor 
foarte bine justificate. 

Art. 8. - RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 
(1) Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute 

întocmai și cu bună credință.  
(2) Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui 

Protocol. 
Art. 9. - FORȚA MAJORĂ 

Prin forță majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face 
imposibilă executarea obligațiilor asumate de către oricare parte și care exonerează de 
răspundere partea care o invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă. 
  Prezentul document se întocmește în 2 (două) exemplare originale. 
     Judeţul Alba, prin                        Inspectoratul pentru Situații de Urgență  
Consiliul Județean Alba                                                      „Unirea” al Județului Alba                  
  

    Președinte                      Împuternicit şef al Inspectoratului 
            Ion DUMITREL                                                   Colonel Marius Adrian  GUIA       

Vicepreşedinte, 
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Marius Nicolae HAŢEGAN        
            Director executiv, 
       Marian Florin AITAI 
               Director executiv,  
                   Ioan BODEA     
                Vizat C.F.P.            
              Consilier juridic     
Intocmit, Sorina Oprean   
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Anexa la Protocolul de colaborare    
 
 

REGULAMENT 
   de desfășurare a Proiectului „Prietenii pompierilor” 

 
 

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale 
Art. 1.  Dat fiind faptul că în ultima perioadă incendiile înregistrate pe raza judeţului Alba 

şi la nivelul întregii ţări au evidenţiat o creştere semnificativă, se consideră necesară organizarea 
unor activităţi extracurriculare  în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile. 
Urmările acestora sunt, de cele mai multe ori, fatale, pierzându-se prematur vieţi omeneşti, 
definitiv sau temporar capacitatea de muncă, precum şi importante pagube materiale.  

 Nesupravegherea copiilor de către persoanele responsabile, asociată cu natura impulsivă 
şi energică a copiilor şi, totodată, lipsa unei educaţii adecvate în domeniul apărării împotriva 
incendiilor și protecției civile, sunt cauze care pot conduce la producerea unor reale tragedii. 

Deoarece, cel mai important factor de prevenire al situațiilor de urgență ori dezastrelor în 
rândul elevilor îl reprezintă factorul educaţional, în procesul de educaţie a devenit foarte 
importantă implicarea cât mai multor factori - familie, şcoală, autorităţi, mass-media.  

În acest sens, proiectul îşi propune realizarea unor activităţi concrete în plan local, 
desfăşurate în colaborare cu alte instituții ale statului, cu atribuţii sau preocupări în domeniul 
apărării împotriva incendiilor și protecției civile, precum şi prin angrenarea nemijlocită a 
tinerilor şi a familiilor acestora în activităţi educativ-preventive. Prin aceasta se urmăreşte 
monitorizarea permanentă a cauzelor care determină pierderea de vieţi omeneşti, printr-o acţiune 
comună şi coerentă a părţilor implicate încă de la cele mai fragede vârste. 
 

CAPITOLUL II – Cadrul legal 
Art. 2. (1) Potrivit prevederilor art. 36 alin. 1 din Legea nr. 481/2004 privind protecția 

civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, informarea şi educarea preventivă 
a populaţiei privind protecţia civilă sunt obligatorii şi se asigură prin: instituţiile de învăţământ şi 
educaţie de toate gradele, mijloacele de informare în masă şi serviciile profesioniste pentru 
situaţii de urgenţă. 

(2) Potrivit prevederilor art. 55 alin.1 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, anual se organizează concursuri ale 
cercurilor de elevi „Prietenii pompierilor”. 

(3) Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 3825/2013 privind aprobarea 
regulamentelor concursurilor naționale „Prietenii pompierilor” și „Cu viața mea apăr viața”. 

Art. 3. Potrivit art.173 alin. 1 lit. e din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
consiliul judeţean are atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern 
atribuţii în exercitarea cărora, potrivit art. 173 alin. 7 lit. a, din aceeaşi ordonanţă, hotărăşte, în 
condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu 
parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, 
lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean 

 
CAPITOLUL III – alocarea resurselor financiare 

Art. 4. Suma aferentă realizării proiectului se va aloca din bugetul local al Judeţului Alba.  
 

CAPITOLUL IV – Locul şi perioada desfăşurării proiectului 
Art. 5.  Județul Alba, în perioada aprilie-iunie 2020. 

 
 
 

CAPITOLUL V – Activitățile din cadrul proiectului 
Art. 6. Concurs cu caracter educativ, tehnico-aplicativ și sportiv în domeniul apărării 

împotriva incendiilor „Prietenii pompierilor” - etapa județeană : 
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Fiecare echipaj este format din 9 concurenți, 1 rezervă și conducătorul echipajului (cadrul 
didactic coordonator), şi poate fi constituit exclusiv din băieți, exclusiv din fete sau mixte, cu 
vârsta elevilor cuprinsă între 11 și 15 ani, împliniți în anul calendaristic în care se desfășoară 
concursul. 

Concursul cuprinde următoarele probe: teoretică, pista cu obstacole, ştafeta de 400 m cu 
obstacole.  

Participanții, în funcție de locurile obținute, vor fi premiați cu diplome, medalii, cupe, 
materiale și echipamente sportive. 

Loc de desfăşurare:  Stadionul Municipal „Cetate” din Alba Iulia. 
Responsabili activitate: Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii interinstituţionale 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, Serviciul Pregătire pentru 
Intervenție și Reziliența Comunităților din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
„Unirea” al județului Alba. 
 

Art. 7. Concursul cu tematică de protecție civilă „Cu viața mea apăr viața” – etapa 
județeană:                   

Fiecare echipaj participant la concurs este format din 5 persoane (4 elevi și conducătorul 
echipajului-cadrul didactic coordonator). Echipajele pot fi de băieți/mixte sau de fete având 
vârsta cuprinsă între 10 și 15 ani pentru clasele V-VIII, respectiv între 15-18 ani pentru clasele 
IX-XI, împliniți în anul calendaristic desfășurării concursului.  

Concursul cuprinde următoarele probe: teoretică, „Deplasarea cu masca pe figură într-un 
raion cu obstacole, contaminat”, „Transportul asistat al unui accidentat aşezat pe targă, pe 
distanţa de 50 m”. Participanții, în funcție de locurile obținute, vor fi premiați cu diplome, 
medalii, cupe, materiale și echipamente sportive. 

Loc de desfăşurare:  Stadionul Municipal „Cetate” din Alba Iulia. 
Responsabili activitate: Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii 

interinstituţionaledin cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, Serviciul 
Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii 
de Urgenţă „Unirea” al județului Alba. 
 

CAPITOLUL VI -  Dispoziţii finale 
Art. 8. Premiile aferente fiecărei activități se vor achiziționa în limita bugetului total 

alocat acestui proiect. 
Art. 9. La toate activitățile desfășurate în aer liber, elevii vor primi apă plată și dulciuri. 
Art. 10. Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2020. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea încheierii unui Acord de Asociere între UAT - Judeţul Alba,  

prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,  
în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2020 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 14 februarie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Asociere încheiat între 
UAT - Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba 
Iulia, în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2020;  

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord 
de Asociere încheiat între UAT - Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 
Decembrie 1918” din Alba Iulia, în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2020; 

- raportul de specialitate nr. 3167/7 februarie 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 
şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Alba; 

- adresa nr. 29693/18 decembrie 2019 a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 28243/18 decembrie 2019; 
 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. 4 Educație, 
cultură, tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 7 lit. a 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 încheierea Acordului de Asociere între UAT - Judeţul Alba, prin 
Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în vederea 
organizării manifestărilor științifice din anul 2020, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 120.000 lei din bugetul local al Județului Alba, (sumă 
care va fi prevăzută și aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2020), Universității „1 
Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru organizarea la Alba Iulia, în anul 2020, a manifestărilor 
științifice prevăzute în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 
în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Universității „1 
Decembrie 1918” din Alba Iulia, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea 
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patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Alba.  

 
 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 29 
Alba Iulia, 14 februarie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. f, 
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 33 voturi 
„pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 33 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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  Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a 
Anexa nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 29/14 februarie 2020  
 
            
           ROMÂNIA                                                                              ROMÂNIA 
      JUDEŢUL ALBA                                                                  JUDEȚUL ALBA       
Consiliul Judeţean Alba              Universitatea  „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
 

ACORD DE ASOCIERE 
Încheiat între: 
UAT - Județul Alba, prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul 

Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, cont bancar 
RO08TREZ24A675000203030X deschis la Trezoreria Alba Iulia, reprezentat legal prin domnul 
Ion DUMITREL – Preşedinte, în calitate de asociat, pe de o parte,  

şi 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia strada 

Gabriel Bethlen, nr. 5, judeţul Alba, CUI 5665935, cont bancar 
RO47TREZ002504504601X000270 deschis la Trezoreria Alba Iulia, reprezentată legal prin 
domnul prof. univ. dr. Valer Daniel BREAZ - Rector, în calitate de asociat, pe de altă parte,  

convin următoarele: 
INTRODUCERE 

 A. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia este o persoană juridică română, de 
drept privat, fără scop lucrativ, apolitică si nonprofit, care are ca scop promovarea cercetării 
științifice regionale. 
 B. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin departamentele de specialitate, 
își propune să organizeze o serie de manifestări științifice, adresate atât elevilor de liceu - clasele 
a XI-a și a XII-a, cât și studenților, masteranzilor, doctoranzilor și cadrelor universitare din 
cadrul universității, precum și din țară și străinătate. 
 C. UAT - Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, în îndeplinirea atribuțiilor 
prevăzute de O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, își propune să sprijine organizarea 
manifestărilor științifice. 
 D. Prezentul acord de asociere vizează stabilirea cadrului legal pentru asigurarea 
organizării in condiţii optime a manifestărilor științifice. 
 ART. 1.  OBIECTUL ACORDULUI DE ASOCIERE 
 (1) Obiectul Acordului de asociere îl constituie organizarea în cursul anului 2020, la Alba 
Iulia, a manifestărilor științifice prevăzute în anexă, în scopul promovării potenţialului ştiinţific 
şi academic al Judeţului Alba.  

(2) Prezentul acord de asociere stabileşte cadrul legal de desfăşurare a evenimentelor de 
interes public judeţean, activităţile și contribuția fiecărei părți fiind definite în prezentul acord de 
asociere. 

(3) Se preconizează ca, în cadrul acestor manifestări științifice, să participe un număr 
mare de elevi de liceu, studenți, masteranzi, doctoranzi și cadre universitare din cadrul 
universității, precum și din țară și străinătate.  
 ART. 2.  DURATA ACORDULUI  
 Prezentul Acord de asociere intră în vigoare la data semnării acestuia, ulterior aprobării 
prin hotărâre de către Consiliul Județean Alba și expiră la data de 31 decembrie 2020. 
 ART. 3.  SURSA FONDURILOR 

(1) Fondurile necesare finanțării manifestărilor științifice, în cuantum de 465.880 lei, 
provin din: 

► Contribuția UAT - Județul Alba  
► Contribuția Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
► Alte surse, provenite din donații sau sponsorizări 
(2) Contribuția UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba este în cuantum de 

120.000 lei. 
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(3) Contribuția Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și a altor surse, provenite 
din donații și sponsorizări, este în cuantum de 345.880 lei.  

 
 ART. 4.   PLĂŢILE  

(1) UAT - Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, va efectua plata aferentă 
contribuţiei ce îi revine, prin alocarea sumei de 120.000 lei, în vederea susţinerii manifestărilor 
științifice, în contul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, conform programului 
manifestărilor prevăzut în anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 29/14 februarie 
2020. 

(2) Din contribuția UAT - Județul Alba vor fi suportate cheltuielile cu materialele pentru 
conferințe, simpozioane, workshop-uri, concursuri, sesiuni de comunicări etc., ISBN și 
tipăriturile aferente acestora, precum și cu premierea în bani a câștigătorilor  concursurilor.  
 ART. 5.  RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR 
     (1) UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba: 

 efectuează plata sumei de 120.000 lei, alocată susținerii manifestărilor științifice, în 
conformitate cu prevederile art. 4 al prezentului Acord de asociere. 

(2) Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
 îi revine întreaga responsabilitate cu privire la organizarea și desfășurarea 

manifestărilor științifice;  
 să solicite în scris virarea sumelor potrivit contribuției stabilite prin prezentul Acord de 

asociere; 
 să își asume responsabilitatea utilizării sumei alocate, doar în cadrul acestor 

manifestări și în conformitate cu prevederile art. 4 alin 2 ale prezentului acord și ale anexei nr. 2 
a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 29/14 februarie 2020. 

 să asigure alocarea contribuției proprii în organizarea manifestărilor, conform anexei 
nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 29/14 februarie 2020. 

 să efectueze plata tuturor cheltuielilor  prevăzute în bugetul manifestărilor științifice cu 
respectarea prevederilor legale în domeniu; 

 să suporte integral costurile care vor depăşi valoarea estimată a manifestărilor; 
să prezinte Consiliului Județean Alba, pentru fiecare tranşă acordată, un raport însoțit 

de documentele justificative care să reflecte efectuarea plăților din suma acordată de Județul 
Alba, în condițiile art. 4 alin. 2 al prezentului acord și anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului 
Judeţean Alba nr. 29/14 februarie 2020. 

să restituie bugetului local al Județului Alba sumele neutilizate sau utilizate în 
neconformitate cu prevederile prezentului Acord. 
 ART. 6.  CONFLICTUL DE INTERESE 
  Părţile se obligă să ia toate măsurile necesare evitării oricărui conflict de interese şi va 
informa partea asociată imediat, despre orice situaţie care conduce sau poate conduce la apariţia 
unui asemenea conflict de interese. 
 ART. 7.  AMENDAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 

(1) Orice modificare a Acordului de asociere trebuie făcută în scris, printr-un 
amendament care trebuie acceptat de cealaltă Parte. Partea care solicită modificarea trebuie să 
informeze cealaltă parte cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care se doreşte intrarea în 
vigoare a amendamentului. 

(2) Orice modificare a Acordului de asociere se va supune aprobării Consiliului Județean 
Alba și va intra în vigoare la data semnării amendamentului, ulterior aprobării lui prin hotărâre. 
 ART. 8.  RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR  

(1) Prezentul Acord de asociere deservește interesul comun al părților, care se obligă să-l 
execute întocmai și cu bună-credință. 

(2) Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui 
Acord de asociere. 

(3) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către una 
dintre părți, dă dreptul celeilalte părți să ceară rezilierea Acordului de asociere, printr-o 
notificare scrisă adresată părții în culpă, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data 
constatării nerespectării clauzelor acordului.  
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(4) În cazul în care se constată că, urmare a nerespectării clauzelor, a fost creat un 
prejudiciu, partea prejudiciată are dreptul de a solicita repararea acestuia și plata de daune-
interese, după caz, conform normelor legale în vigoare. 
 ART. 9. ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 

(1) Prezentul Acord de asociere încetează la expirarea termenului stabilit, 31 decembrie 
2020. 

(2) Acordul de asociere încetează prin hotărâre a Consiliului Județean Alba, anterior 
expirării duratei acordului, ca urmare a constatării unei/unor clauze de neîndeplinire a acordului, 
în conformitate cu prevederile art. 8 alin. 3 din prezentul acord. 

(3) Ca urmare a neîndeplinirii sau imposibilității îndeplinirii obligaţiilor asumate de părţi, 
prezentul acord de asociere încetează de drept. 

(4) De asemenea prezentul Acord de asociere încetează și în alte cazuri prevăzute de 
lege. 
 ART. 10.  FORȚA MAJORĂ 

(1) Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau 
totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment 
independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului 
şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate. 

(2) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, 
în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu 
avertizarea asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, va fi comunicată în maximum 
15 (cincisprezece) zile de la apariţie. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere.  

(3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi 
încetarea cauzei acesteia în maximum 15(cincisprezece) zile de la încetare. 

(4) Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni, fiecare 
partener poate renunţa la executarea contractului. În nici un caz, nici una din părţi nu are dreptul 
de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile 
până la această dată. 
 ART. 11.  SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

(1) Asociații vor depune toate eforturile şi diligenţele pentru a rezolva pe cale amiabilă, 
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele, în cadrul sau în 
legătură cu îndeplinirea prezentului acord de parteneriat.  

(2) Dacă, după 15(cincisprezece) zile de la începerea acestor tratative neoficiale, asociații 
nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă apărută, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti de drept comun  competente. 
 Prezentul acord constituie voinţa comună a părţilor şi s-a semnat astăzi…………, în 2 
(două) exemplare originale în limba română, de egală valoare juridică. 
 
     UAT - Judeţul Alba, prin                                             Universitatea „1 Decembrie 1918” 
CONSILIUL JUDETEAN ALBA                                                    din Alba Iulia      

                        
             Președinte,                                                            Rector,                                                    
       Ion DUMITREL                                                       Prof. univ. dr. Valer Daniel BREAZ 
                      
         Vicepreşedinte,                                   Director General Administrativ, 
Marius Nicolae HAŢEGAN                                               Ec. dr. Vasile Lucian GĂBAN  
 
              Director executiv,                                                                  Contabil şef, 
              Marian AITAI                                                            Ec. Tamara CONTOR  
 
              Director executiv,                                                                Oficiul juridic, 
                 Ioan BODEA                                                                 Claudia ROTAR  
 

Director executiv, 
Liliana NEGRUŢ  
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  Vizat C.F.P.P.      
      

            Consilier juridic  
     

      Întocmit, 
Sorina OPREAN 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Alba nr. 29/14 februarie 2020 

 
 

ROMÂNIA • MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 
 
UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918”  
DIN ALBA IULIA 

 
CENTRUL PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ  

 
 

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE 2020 
UNIVERSITATEA ”1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA 

 

Nr
crt 

Denumirea evenimentului 

Perioada 
de 

desfășura
re 

Descrierea succintă a 
evenimentului 

Participare (națională, 
internațională, cadre 
didactice, cercetători, 

studenți, etc) 

Responsabili 

Bugetul estimat 
(Conform 
modelului 

atașat) 

1 

Provocările financiar contabile 
ale companiilor 
 

13 martie 
2020 

Conferință națională cu teme în 
domeniul economiei, 
contabilității și fiscalității 

Participare națională  Conf Univ Dr. 
Tamas Szora 
Attila 
Lect Univ Dr 
Topor Dan 

4.800 lei 
 
Sprijin CJ: 800 lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

2 

Ziua Rugbyului Românesc la 
Universitatea „1 Decembrie 
1918”din Alba Iulia, ediția a 
doua 

13 - 14 
martie 
2020 

Evenimentul urmărește 
organizarea unei dezbateri între 
istorici, sociologi, personal 
reprezentând cluburi sportive și 
studenți privind aspectele trecute 
și actuale ale rugbyului românesc 

Națională - cadre 
didactice, cercetători, 
studenți 

CP 1 dr. Marius 
Rotar 

10.650 lei 
 

Sprijin CJ: 1.000 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

3 

Sesiunea studenților In Extenso 
(Științe economice) 

3 aprilie 
2020 

Manifestarea are în vedere 
dezvoltarea implicării studenților 
de la nivel licență, master și 
doctorat, urmărind și atragerea 
elevilor spre colaborarea cu 
mediul universitar.  

Participare 
internațională, studenți, 
cadre didactice 
universitare și 
preuniversitare, 
doctoranzi 

Conf. univ. dr. 
Dănulețiu Dan 

8.000 lei 
 

Sprijin CJ: 2.000 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 
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Nr
crt 

Denumirea evenimentului 

Perioada 
de 

desfășura
re 

Descrierea succintă a 
evenimentului 

Participare (națională, 
internațională, cadre 
didactice, cercetători, 

studenți, etc) 

Responsabili 

Bugetul estimat 
(Conform 
modelului 

atașat) 

4 

Sesiunea studențească de 
comunicări "In Extenso"  
(organizatori DIME si DCICIM) 

24 aprilie 
2020 

Sesiune științifică de comunicări 
a studenților și masteranzilor, 
domeniile inginerie și 
informatică 

Național Conf. univ. dr. 
ing. Andreea 
Begov Ungur 
Lect. univ. dr. 
ing. Mihaela 
Ciortea 

12.500 lei 
 

Sprijin CJ: 5.000 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

5 

Christian Education in a 
Pluralistic Culture: Growing 
Children in Today's World 

 4 - 6 mai 
2020 

Manifestarea se desfășoară sub 
auspiciile celei de a XIX-a ediție 
a simpozionului Internațional 
ISSTA 2020 

200 cadre didactice din 
țară și străinătate 

Mihai 
HIMCINSCHI 
Ovidiu 
PANAITE 
Lucian COLDA 

44.000 lei 
 

Sprijin CJ: 7.000 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

6 

Simpozion internațional 
studențesc cu tema ”Provocări 
actuale și viitoare ale societății. 
Tendințe și legislație” 

6 - 8 mai 
2020 

Simpozion internațional 
studențesc 

180 participanți  Tudorașcu 
Miruna 
Laura Cetean 
Voiculescu  

18.400 lei  
 

Sprijin CJ: 6.000 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

7 

International Conference–The 
role of small farms in 
sustainable development of food 
sector in the Central and East 
Europe countries  
(prin proiectul de cercetare 
internațională NAWA- 
PPI/APM/2018/1/00011/U/001) 

7 - 8 mai 
2020 

Conferința este organizată în 
cadrul activităților proiectului de 
cercetare internațională The role 
of small farms in sustainable 
development of food sector in the 
Central and East Europe 
countries (NAWA- 
PPI/APM/2018/1/00011/U/001), 
proiect desfășurat de către UAB 
în parteneriat cu PWSZ – Pila, 
Polonia, Institutul Național 
pentru Cercetări Economice din 
Chișinău, Republica Moldova, 
Universitatea ”Aleksandras 
Stulginskis” – Kaunas, Lituania 

100 participanți Conf.univ.dr. 
Andreea 
Muntean  
Conf.univ. 
Carmen Paștiu 
Lect.univ.dr. 
Maican Silvia 

71.000 lei 
 

Sprijin CJ: -  
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Nr
crt 

Denumirea evenimentului 

Perioada 
de 

desfășura
re 

Descrierea succintă a 
evenimentului 

Participare (națională, 
internațională, cadre 
didactice, cercetători, 

studenți, etc) 

Responsabili 

Bugetul estimat 
(Conform 
modelului 

atașat) 
și Universitatea Megatrend -
Belgrad, Serbia. 

8 

RISMAA 2020 
Romanian Itinerant Seminar on 
Mathematical Analysis and its 
Applications 
(organizatori DIME si DCICIM) 

7 - 9 mai 
2020 

 
Al treilea seminar itinerant 
român despre analiza matematică 
și aplicațiile sale 

International 
Lect. Univ. Dr 
Popa Ioan-
Lucian 

15.550 lei 
 

Sprijin CJ: 4.550 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

9 

Familie, Biserică, Societate. 
Filantropia ca proiect teologic și 
social 

15 – 16 
mai 2020 

Manifestarea se desfășoară sub 
auspiciile celei de a IV-a ediție a 
Sesiunii de Comunicări 
Științifice ale Studenților  
Teologi (SCSST 2020) 

5 profesori 
20 studenți 

Mihai 
Himcinschi 
Jan Nicolae 
Dura Coriolan 

4.300 lei 
 

Sprijin CJ: 900 lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

10 

Conferința Națională a Societății 
de Geografie 

15 - 16 
mai 2020 

Conferința este dedicată cadrelor 
didactice din învățământul 
preuniversitar și universitar din 
domeniile științe al Pământului, 
Geografie 

Participare națională – 
cadre didactice din 
învățământul 
preuniversitar și 
universitar 

Prof. univ.dr.  
Dimen Levente,  
Prof. Mioara 
Bulbucan 

6.000 lei 
 

Sprijin CJ: 5.000 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

11 

Didactica - tradiție, actualitate, 
perspective (ediţia a VI-a) 

15 - 16 
mai 2020 

Conferința își propune să 
reunească la Universitatea „1 
Decembrie 1918” din Alba Iulia 
cadre didactice și cercetători, 
devenind un forum de dezbatere 
a unor teme actuale din științele 
educației, didactică generală și 
didactici de specialitate. 

internațională Conf. univ. dr. 
Ioana Todor 
Conf. univ. dr. 
Cornel Igna 

8.200 lei 
 

Sprijin CJ: 3.000 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

12 

Concursul de traduceri literare si 
de specialitate pentru elevi, 
studenți și masteranzi 

15 - 16 
mai 2020 

Concursul de traduceri de texte 
literare și de specialitate 
organizat anual fără întrerupere 
din 2009, îi ajută pe studenți să-
și consolideze noțiunile teoretice 

Participare națională: 
studenți și elevi din 
învățământul 
preuniversitar 

Conf. dr. 
Teodora 
Iordăchescu 
Lector dr. 
Natalia Muntean 

9.450 lei 
 

Sprijin CJ: 2.700 
lei 
- tipărituri 
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Nr
crt 

Denumirea evenimentului 

Perioada 
de 

desfășura
re 

Descrierea succintă a 
evenimentului 

Participare (națională, 
internațională, cadre 
didactice, cercetători, 

studenți, etc) 

Responsabili 

Bugetul estimat 
(Conform 
modelului 

atașat) 
acumulate în cadrul orelor de 
curs, intermediază întâlnirea 
dintre studenți si traducători 
consacrați, de asemenea 
intermediază întâlnirea acestora 
cu alți studenți de la programe de 
studii similare din țară. 
Concursul de traduceri organizat 
de CIEL este unul dintre puținele 
concursuri de traduceri 
organizate în țară. Prin varietatea 
și multitudinea tematicilor pe 
care le propune în cadrul 
atelierelor de traduceri ne 
propunem să abordăm educația 
lingvistică de excelență. 
Concursul cuprinde două secțiuni 
distincte: traduceri de texte 
literare și traduceri de texte 
specializate, din limba română în 
limbile engleză sau franceză. În 
urma notării lucrărilor se 
realizează un clasament și se 
acordă 24 de premii (în cărți) și 
anume premiile I, II și III pentru 
cele mai bune traduceri. 

Lector dr. Crina 
Herțeg 
Asist. dr. Aura 
Cibian 

- materiale 
conferință 

13 

GeoCAD 22 - 23 
mai 2020 

Simpozion Național cu 
participare Internațională 
GeoCAD e este dedicat cadrelor 
didactice din învățământul 
universitar, cercetătorilor, 
specialiștilor în domeniul 
Geodeziei și Cadastrului 

Național cu participare 
Internațională 

Prof. univ. dr. 
ing. Ioan Ienciu
  

18.200 lei 
 

Sprijin CJ: 5.000 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

14 
Sesiunea națională de 
comunicări științifice a 
studenților din domeniul social 

22 mai 
2020 

 Sesiunea de comunicări 
științifice a studenților își 
propune să dezvolte o cultură a 

 Studenți din domeniile 
Asistență socială, 
Sociologie, Terapie 

Călina-Ana 
Buțiu 
bcalina@yahoo.

1.000 lei 
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Nr
crt 

Denumirea evenimentului 

Perioada 
de 

desfășura
re 

Descrierea succintă a 
evenimentului 

Participare (națională, 
internațională, cadre 
didactice, cercetători, 

studenți, etc) 

Responsabili 

Bugetul estimat 
(Conform 
modelului 

atașat) 
cercetării științifice în rândul 
viitorilor profesioniști din 
domeniul social. 

ocupațională co.uk 
Angela Bara 
angelabara2008
@yahoo.com 
Ramona 
Răducan 
ramona.lungu@
yahoo.com 

Sprijin CJ: -  
 

15 

După 30 de ani. Trenduri și 
realități contemporane în 
domeniul activităților fizice   

29 mai 
2020 

Conferința națională care 
urmărește reunirea atât a 
specialiștilor din domeniul 
educație fizica si sport, cat si pe 
cei implicați in kinetoterapie si 
terapii alternative 

Cadre didactice din 
învățământul 
preuniversitar din 
Romania, studenți ai 
Universității „1 
Decembrie 1918” si din 
alte centre universitare 

Lect. Univ. Dr. 
Hăisan Angel-
Alex 

3.050 lei 
 

Sprijin CJ: 1.400 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

16 

Conferința internațională bienală 
a cadrelor didactice „Law and 
its challenges – in socio-
economic and administrative 
field” 

28 - 30 
mai 2020 

Conferința internațională bienală 
a cadrelor didactice din domeniul 
drept  

Cadre didactice și 
cercetători  

Tudorașcu 
Miruna  
Laura Cetean 
Voiculescu 
 

16.200 lei 
 

Sprijin CJ: 7.420 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

 
 

17 

Actualităţi şi perspective în 
business şi management 
financiar 

4 - 5 iunie 
2020 

Conferință națională cu teme în 
domeniul economiei, 
managementului și contabilității 

Participare națională  Conf Univ Dr. 
Tamas Szora 
Attila 
Lect Univ Dr 
Topor Dan 

25.800 lei 
Sprijin CJ: 5.000 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

18 

Conferința națională cu 
participare internațională 
DIALOGUL CULTURILOR - 
ÎNTRE TRADIȚIE ȘI 
MODERNITATE, ediția a XXI-a 

5 - 6 iunie 
2020 

Axe tematice propuse: Raporturi, 
conexiuni, interferențe culturale 
în spațiul european, în sincronie 
și diacronie; Studii culturale; 
Discurs, limbaj, comunicare; 
Didactica disciplinelor 

Cu participare 
internațională (cadre 
didactice, cercetători, 
doctoranzi, profesori 
din învățământul 
preuniversitar) 

Director 
CCFDM - Prof. 
univ. dr. 
DIANA 
CÂMPAN 

7.500 lei 
 

Sprijin CJ: 3.000 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
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Nr
crt 

Denumirea evenimentului 

Perioada 
de 

desfășura
re 

Descrierea succintă a 
evenimentului 

Participare (națională, 
internațională, cadre 
didactice, cercetători, 

studenți, etc) 

Responsabili 

Bugetul estimat 
(Conform 
modelului 

atașat) 
filologice: perspective moderne 
în învățământul preuniversitar și 
universitar. 

conferință 

19 

Conferința națională a formelor 
independente de asistență 
socială, ediția a VII-a 

13 iunie Conferința își propune să 
disemineze rezultatele 
cercetărilor din domeniu și să 
stimuleze dezbaterile pe teme de 
interes comun pentru practicieni 
și cercetători. 

Cercetători, 
asistenți sociali cu 
atestat de liberă practică 
Conferința este 
organizată în parteneriat 
cu Asociația Mentori în 
Asistența Socială 

Călina-Ana 
Buțiu 
bcalina@yahoo.
co.uk 
Angela Bara 
angelabara2008
@yahoo.com 

   1.000 lei 
 
 
Sprijin CJ: -  

 

20 

SATEE -  
Smart Applications & 
Technologies for Electronic 
Engineering  

19 - 21 
iunie 
2020 

Conferință internațională -  
manifestare academica periodica 
(la 2 ani), dedicata schimbului de 
informatii stiintifice in principal 
pe domeniul inginerie electronica 
si telecomunicatii, dar si in 
domeniile aferente. 

Internațional Prof. univ. dr. 
Tulbure Adrian 

12.050 lei 
 

Sprijin CJ: 3.000 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

21 

Conferința CLIE-2020 
International Conference on 
Linguistic and Intercultural 
Education, Ediţia a X-a 

25 - 27 
iunie 2020 

Conferința CLIE-2020 este un 
forum de dezbateri academice și 
o platformă de diseminare a 
rezultatelor cercetărilor celor mai 
inovatoare din sfera legăturii 
indisolubile dintre limbă și 
cultură, a necesității înțelegerii și 
acceptării diversității și alterității 
la nivel global. 

Co-organizatori: 
University of Madeira 

University of 
Montenegro 

International Burch 
University, Bosnia and 

Herzegovina  
College of Applied 
Studies for Preschool 
Teachers "Mihailo 
Palov" in Vrsac, Serbia 

Teodora 
Iordachescu 
clie@uab.ro  

13.000 lei 
 

Sprijin CJ: 4.500 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

22 

Christian Family and 
contemporary Challenges 

5 - 8 iulie 
2020 

Manifestare științifică 
internațională, destinată 
studenților doctoranzi din țară și 
străinătate,  organizată în cadrul 
celei de a VIII-a ediții a Școlii 
Internaționale de Vară a 
Studenților Doctoranzi Teologi 
(SIVDT 2020) 

10 profesori 
60 doctoranzi naționali 
10 doctoranzi 
internaționali 

Dumitru VANCA 
Alexandru 
AGIGNOAIE 

Mihai 
QARAMAH 

26.480 lei 
Sprijin CJ: 3.680 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 
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Nr
crt 

Denumirea evenimentului 

Perioada 
de 

desfășura
re 

Descrierea succintă a 
evenimentului 

Participare (națională, 
internațională, cadre 
didactice, cercetători, 

studenți, etc) 

Responsabili 

Bugetul estimat 
(Conform 
modelului 

atașat) 

23 

Conferința „Speculum” cu tema: 
LUMI PARALELE, 
IMAGINAR ȘI LITERATURĂ 

9 - 11 iulie 
2020 

Conferința Speculum va reuni în 
anul 2020 cadre didactice 
universitare, cercetători și 
doctoranzi din țară și străinătate, 
preocupați de lumile paralele și 
călătoriile în alte dimensiuni 
surprinse de literatură și privite 
prin prisma teoriei imaginarului 

Participare 
internațională - cadre 
didactice, cercetători, 
doctoranzi 

Lector univ. dr. 
Gabriela 
Chiciudean 
Conf. univ. dr. 
Rodica Gabriela 
Chira 

5.500 lei 
 

Sprijin CJ: 3.000 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

24 

Social Work in the Addictions 
and Health Care -  
Interdisciplinary Collaboration 
to Improve Quality of Services 
and Quality of Life. 

25 - 26 
septembrie 

2020 

Scopul conferinței este acela de a 
împărtăși rezultatele cercetărilor 
în domeniul adicțiilor și sănătății 
și a intervențiilor terapeutice cu 
persoanele dependente / bolnave. 
Conferința își propune de 
asemenea să stimuleze 
cercetările în domeniu și să 
disemineze bunele practici în 
munca de recuperare a 
persoanelor dependente sau 
bolnave și care contribuie la 
creșterea calității serviciilor și 
vieții beneficiarilor. 

Conferință  internaționa
lă, Cadre didactice, 
cercetători, practicieni 
 

Claudiu Ștefani 
claudiupian@ya
hoo.com 
Neamțu 
Nicoleta 
noneta01@yaho
o.com 
 

5.200 lei 
 

Sprijin CJ: 3.550  
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

25 

Istoria gastronomiei pe teritoriul 
Transilvaniei. O radiografie a 
alimentației din preistorie până 
în epoca modernă.   

8 - 9 
octombrie 

2020 

Conferința are ca tema de 
dezbatere evoluția alimentației 
de-a lungul mileniilor din 
perspectiva metodelor 
interdisciplinare ale istoriei și 
arheologiei.  

Participare națională 
(cercetători: istorici, 
arheologi) 

CS II dr 
Beatrice Ciută 

3.700 lei 
 

Sprijin CJ: 1.500 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

26 

Educaţia din perspectiva 
valorilor, ediţia a XII-a 

8 - 9 
octombrie 

2020 

Conferinţa îşi propune să 
reunească într-un cadru academic 
de dezbatere idei şi modele cu 
relevanţă pentru spaţiul 
educaţional, susţinute de cadre 
didactice şi cercetători din 
diferite domenii universitare. 

Conferinţă 
internaţională (cadre 
didactice şi cercetători) 

Conf.univ.dr. 
Ioan Scheau 

11.500 lei 
 
Sprijin CJ: 5.500 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 
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Nr
crt 

Denumirea evenimentului 

Perioada 
de 

desfășura
re 

Descrierea succintă a 
evenimentului 

Participare (națională, 
internațională, cadre 
didactice, cercetători, 

studenți, etc) 

Responsabili 

Bugetul estimat 
(Conform 
modelului 

atașat) 
 

27 

Tendencies of knowledge and 
social development in the 21st 
century (The 7th Edition) 

 
23 - 25 

octombrie 
2020 

The conference aims to create a 
vivid framework for debate on 
the current tendencies in social 
knowledge development as well 
as the contribution that sociology 
can have in supporting the 
process of social development. 

-International 
conference  -In 
collaboration with The 
Research Institute for 
Quality of Life, 
Romanian Academy, 
-Researchers,  teachers, 
PhD students and 
practitioners 

Lucian Marina 
lucian.marina@
uab.ro 
Mihai Pascaru 
mihaipascarupag
@gmail.com 
 
 

12.300 lei 
 
Sprijin CJ: 4.000 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

 

28 

Conferința adresată profesorilor 
de liceu:   Convergențe și 
provocări în domeniul științelor 
economice 

noiembrie 
2020 

Manifestarea științifică este 
adresată în special cadrelor 
didactice din mediul 
preuniversitar, având ca scop 
promovarea activității de 
cercetare a acestora, realizarea de 
schimburi de experiență și 
crearea de parteneriate între 
cadrele didactice din mediul 
preuniversitar și cadrele din 
mediul universitar. 

Cadre didactice 
universitare, cadre 
didactice din 
învățământul 
preuniversitar 

Conf.univ.dr. 
Pastiu Carmen 
 Lect.univ.dr. 
Danuletiu Adina 

2.500 lei 
 

Sprijin CJ: 2.000 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

29 

Bibliologie și Patrimoniu 
Cultural Național,  
ediția a XIV-a 

5 - 6 
noiembrie 

2020 

Bibliologie și Patrimoniu 
Cultural National este o 
conferință națională. 
Conferința reprezintă o 
manifestare științifică de înaltă 
ținută, care reunește din anul 
2007 la Alba Iulia specialiști din 
țară și străinătate în jurul 
subiectului generos al cărții. 
Conferința are ca obiectiv 
încurajarea cercetărilor și 
valorificarea rezultatelor asociate 
cărții vechi, ca element structural 
al patrimoniului și identității 

Participare națională Eva Mârza 
Ana Maria 
Roman Negoi 

15.600 lei 
 

Sprijin CJ: 6.500 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 
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Nr
crt 

Denumirea evenimentului 

Perioada 
de 

desfășura
re 

Descrierea succintă a 
evenimentului 

Participare (națională, 
internațională, cadre 
didactice, cercetători, 

studenți, etc) 

Responsabili 

Bugetul estimat 
(Conform 
modelului 

atașat) 
europene multiculturale. 

30 

Managementul Carierei,  
Ediția a VIII-a 

10 - 12 
noiembrie 

2020 

Manifestare organizată de către 
Centrul de Informare, Consiliere 
și Orientare în Carieră al 
Universității „1 Decembrie 
1918” Alba Iulia, cel mai mare 
eveniment de dezvoltare 
personală și carieră, derulat 
anual, la UAB, pentru studenți, 
elevi, absolvenți, precum și 
pentru toate categoriile de 
persoane interesate de dezvoltare 
personală și profesională. Este un 
eveniment organizat anual în 
anul 2013, cu sprijinul unui 
colectiv de voluntari. 

Participare națională - 
studenți, elevi, 
absolvenți, angajatori, 
cadre didactice 

Conf.univ.dr. 
Larisa Dragolea 

3.000 lei 
 

Sprijin CJ: 3.000 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

31 

International conference on 
management economics and 
accounting (ICMEA 2020) 

12 - 13 
noiembrie 

2020 

Conferință internațională cu teme 
în domeniul economiei, 
managementului și contabilității 

Participare națională și 
internațională 

Conf Univ Dr. 
Tamas Szora 
Attila 
Lect Univ Dr 
Topor Dan 

50.000 lei 
 

Sprijin CJ: 7.000 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

32 

Conferința Națională a 
Studenților și Doctoranzilor 

13 - 14 
noiembrie 

2020 

Conferința reprezintă cea de-a 
XXVIII-a ediție a sesiunii 
tradiționale studențești, care este 
destinată prezentării rezultatelor 
cercetărilor științifice ale 
studenților, masteranzilor și 
doctoranzilor din domeniul 
Istorie, specializările Istorie, 
Arheologie, Muzeologie, Istoria 
artei și Patrimoniu 

Participare națională Ileana 
Burnichioiu 

5.000 lei 
 

Sprijin CJ: 5.000 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 
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Nr
crt 

Denumirea evenimentului 

Perioada 
de 

desfășura
re 

Descrierea succintă a 
evenimentului 

Participare (națională, 
internațională, cadre 
didactice, cercetători, 

studenți, etc) 

Responsabili 

Bugetul estimat 
(Conform 
modelului 

atașat) 

33 

CPDSEI 2020 - Simpozionul 
“Convergenţe şi Provocări în 
Domeniul Ştiinţelor Exacte şi 
Inginereşti” - ediția a X-a 

24 
noiembrie 

2020 

Simpozion național care se 
organizează anual și se adresează 
profesorilor din învăţământul 
preuniversitar și preșcolar, 
domeniile științe inginereşti, 
matematică, informatică, 
geografie, stiinţele pământului, 
chimie, fizică. Manifestarea 
mentionată se încadrează în 
demersurile Universității de a 
stabili o punte de legătură între 
învățământul universitar și 
preuniversitar și preșcolar. 

Național Conf. univ. dr. 
ing. Andreea 
Begov Ungur 
Lect. univ. dr. 
ing. Mihaela 
Ciortea 

8.450 lei 
 

Sprijin CJ: 4.000 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 

34 

Sesiunea Științifică a 
Studenților și Masteranzilor 
Filologi 

4 - 5 
decembrie 

2020 

Conferința va reuni în anul 2020 
studenți și masteranzi din țară și 
din străinătate, preocupați de 
cercetarea literaturii și culturii 
românești, engleze și franceze. 

Participare națională și 
internațională - 
studenți, masteranzi 

Lector univ. dr. 
Natalia Muntean 
Lector univ. dr. 
Crina Herțeg  
Lect. univ. dr. 
Gabriela 
Chciudean 
Asist. Univ. Dr. 
Aura Cibian 

6.000 lei 
 

Sprijin CJ: 4.000 
lei 
- tipărituri 
- materiale 
conferință 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea schimbării destinaţiei unui bun imobil din spaţiu de învăţământ în 

spaţiu pentru activităţi medicale, pe o perioadă nedeterminată, pentru imobilul situat în 
municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, judeţul Alba, înscris în Inventarul proprietăţii 
publice a Judeţului Alba, asupra căruia a fost constituit dreptul de administrare în favoarea 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 
 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 14 februarie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării destinaţiei unui bun imobil din 
spaţiu de învăţământ în spaţiu pentru activităţi medicale, pe o perioadă nedeterminată, pentru 
imobilul situat în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, judeţul Alba, înscris în Inventarul 
proprietăţii publice a Judeţului Alba, asupra căruia a fost constituit dreptul de administrare în 
favoarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia;  

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea schimbării 
destinaţiei unui bun imobil din spaţiu de învăţământ în spaţiu pentru activităţi medicale, pe o 
perioadă nedeterminată, pentru imobilul situat în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, 
judeţul Alba, înscris în Inventarul proprietăţii publice a Judeţului Alba, asupra căruia a fost 
constituit dreptul de administrare în favoarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 3377/10 februarie 2020 al Direcţiei gestionarea 
patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba; 

- solicitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia nr. 2526/30 ianuarie 2020, 
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2561/3 februarie 2020 de obţinere a 
Avizului conform al Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru schimbarea destinaţiei imobilului 
situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra nr. 2, pe o perioadă nedeterminată ; 

Luând în considerare prevederile: 
- Avizului Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 10095/13.09.2017 pentru 

schimbarea destinaţiei din spaţiu de învăţământ, în spaţiu pentru activităţi medicale a imobilului 
situat în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra nr. 2, judeţul Alba; 

- Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 106/2015 şi nr. 57/2016 privind includerea 
unui bun imobil în Inventarul proprietăţii publice a Judeţului Alba şi aprobarea constituirii 
dreptului de administrare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, asupra acestuia; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 251/12.12.2019 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „ Reparaţie capitală şi schimbare de 
destinaţie din şcoală postliceală sanitară în secţie de recuperare, medicină fizică, balneologie şi 
extindere ambulator la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba” 

- Contractului de administrare nr. 22467-16100/27.11.2015 între Consiliul Judeţean 
Alba şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- Contractului de administrare nr. 78810/02.10.2015, încheiat între Municipiul Alba 
Iulia şi Şcoala Postliceală Sanitară Alba Iulia. 
 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. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport și de avizul favorabil al Comisiei 
de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f , alin. 5 lit. c,  art. 286 alin.3 şi art. 287 lit. b din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
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 - art. 112 alin. 6 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- art. 2, art. 5 , art.8  şi art. 9 din Procedura de elaborare a avizului conform pentru 
schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar 
de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia aprobată prin Ordinul ministrului 
educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5819/25 noiembrie 2016;  

- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al 
municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, cu modificările și completările ulterioare;  

 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 propunerea privind schimbarea destinaţiei, din spaţiu de învăţământ în 
spaţiu pentru activităţi medicale, pe o perioadă nedeterminată, pentru bunul imobil situat 
administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, judeţul Alba, înscris în Inventarul 
proprietăţii publice a Judeţului Alba, asupra căruia a fost constituit dreptul de administrare în 
favoarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.   

Art. 2. Se solicită Ministerului Educaţiei şi Cercetării emiterea Avizului conform pentru 
schimbarea destinaţiei bunului imobil care face obiectul art. 1, pe o perioadă determinată. 

Art. 3. (1) Schimbarea destinaţiei bunului imobil care face obiectul art. 1 va intra în 
vigoare după emiterea Avizului conform din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.  
                         (2) La data emiterii Avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bunului 
imobil care face obiectul art. 1, Avizul conform nr. 10095/13.09.2017  al Ministerului Educaţiei 
Naţionale îşi încetează aplicabilitatea.  

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi  
Direcţia de dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, 
vor 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, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Şcolii Postliceale Sanitare 
Alba Iulia, Colegiului Tehnic Dorin Pavel Alba Iulia, Direcţiei juridică şi administraţie publică, 
Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţia de dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
Nr. 30 
Alba Iulia, 14 februarie 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                         
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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 750G - proprietate publică  
a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul înscris în CF nr. 11 Ocoliş, nr. topo. 36,  

situat administrativ în comuna Ocoliş, sat Ocoliş, nr. 176, judeţul Alba 
 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 14 februarie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru 
stabilirea limitelor comune dintre DJ 750G - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu 
imobilul înscris în CF nr. 11 Ocoliş, nr. topo. 36, situat administrativ în comuna Ocoliş, sat 
Ocoliş, nr. 176, judeţul Alba;  

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de 
vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 750G - proprietate publică a UAT - 
Judeţul Alba, cu imobilul înscris în CF nr. 11 Ocoliş, nr. topo. 36, situat administrativ în comuna 
Ocoliş, sat Ocoliş, nr. 176, judeţul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 3235/6 februarie 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea beneficiarului Muntean Ioan, prin mandatar S.C. Ariestop S.R.L. privind 
semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, curţi construcţii, situat în comuna 
Ocoliş, sat Ocoliş, nr. 176, județul Alba care se învecinează la nord cu drumul judeţean DJ 750G 
- proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba 
cu nr. 2956/5 ianuarie 2020; 

- procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 750G - 
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în comuna Ocoliş, sat 
Ocoliş, nr. 176, 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 

 
 

HOTĂRÂRE 
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 Art. 1. Se exprimă acordul cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, 
pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 750G - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu 
imobilul curţi - construcţii în suprafaţă de 1200 mp., intravilan, înscris în CF nr. 11 Ocoliş, nr. 
topo. 36, situat administrativ în comuna Ocoliş, sat Ocoliş, nr. 176, judeţul Alba, solicitat în 
vederea întocmirii documentaţiei tehnice topo - cadastrale pentru obţinerea Titlului de 
proprietate, prezentat în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

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

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică 
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, domnului Muntean Ioan prin mandatar S.C. Ariestop 
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. 31 
Alba Iulia, 14 februarie 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 33 voturi 
„pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 33 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0                       
 

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 31/14 februarie 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 modificarea componenței Autorității Teritoriale  

de Ordine Publică a Județului Alba 
 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 14 februarie 
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. 3009/6 februarie 2020 al Direcţiei juridice și administrație 
publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 3096/1/G/SJ/6 februarie 2020 a Instituției Prefectului - Județul 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; 

- 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; 

- H.G. nr. 51 din 28 ianuarie 2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în 
condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către doamna Rof Ioana-
Diane. 
 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. Validează, în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, 
desemnarea doamnei ROF Ioana-Diane, ca urmare a exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei 
publice de subprefect al judeţului Alba. 
 Art. 2. 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 
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         Polițiștilor 
Ioana-Diane ROF   - 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. 3. 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. 4. 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, doamnei Ioana-Diane ROF, 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. 32 
Alba Iulia, 14 februarie 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 33 voturi 
„pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 33 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0                        
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei cadastrale de  apartamentare imobil 
 situat administrativ în orașul Cugir, str. Victoriei, nr. 9, județul Alba 

 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 14 februarie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de apartamentare 
imobil situat administrativ în orașul Cugir, str. Victoriei, nr. 9, județul Alba; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
cadastrale de apartamentare imobil situat administrativ în orașul Cugir, str. Victoriei, nr. 9, 
județul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 3222/7 februarie 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare: 
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 207/2010 privind însuşirea documentaţiei 

cadastrale de dezmembrare a imobilului situat administrativ în oraşul Cugir, str. Victoriei nr. 9, 
judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70270 Cugir, identificat cu nr. top.4503/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 
în suprafaţă totală de 62.816 mp. 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba  nr. 109/2014 privind modificarea sau abrogarea 
unor Hotărâri ale Consiliului Judeţean Alba referitoare la unele bunuri cuprinse în Inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba. 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 105/2018 privind aprobarea documentației 
cadastrale de dezlipire a imobilului înscris in CF nr. 71740 Cugir, situat administrativ în orașul 
Cugir, str. Victoriei nr. 9 jud. Alba proprietate publică a jud. Alba. 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 141 din 31.05.2018  privind modificarea HCJ 
nr. 105/2018, privind aprobarea documentației cadastrale de dezlipire a imobilului înscris în CF 
nr. 71740 Cugir, situat administrativ în orașul Cugir str. Victoriei nr. 9, jud. Alba - proprietate 
publica a jud. Alba. 

Luând în considerare referatul de admitere a cererii cu nr. 62558/10 decembrie 2019 
emis de  Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba Iulia; 
 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, art. 286  alin. 1, art. 286  alin. 3, art. 287 lit. b, art. 289 și art. 297 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările 

ulterioare; 
- art. 26 alin. 8  din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 907 şi art. 908 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- art. 221 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi 

carte funciară aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările şi completările ulterioare; 

- anexa nr. 1, poz. cu nr. crt. 14 din H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului 
public al județului Alba, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Alba,  cu 
modificările și completările ulterioare; 

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 aprobă documentaţia cadastrală  de  apartamentare  imobil  situat administrativ 

în orașul Cugir, str. Victoriei, nr. 9, județul Alba cu nr. cad. 75597-C1, conform anexei - parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Se aprobă dezmembrarea în două loturi a imobilului identificat la art. 1. după cum 
urmează: 

a.) Lotul nr. 1 - Nr. cad. 75597-C1-U1, în suprafaţă totală construită de 166,85 mp, cu 
suprafață utilă de 136,5 mp. 

 b.) Lotul nr. 2 - Nr. cad. 75597-C1-U2, în suprafaţă utilă de 2392,73 mp. 
Art. 3. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Alba să semneze declarația 

îndreptării erori materiale dată în formă autentică notarială a bunului imobil identificat la art. 1. 
Art. 4. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia îndreptarea 

erori materiale înscrise în Cartea Funciară nr. 75597-C1 Cugir după cum urmează: 
a.)  nr. cad. 75597-C1-U1 - drept de proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba ca 

bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba. 
b.)  nr. cad. 75597-C1-U2  - drept de proprietate în favoarea UAT - Orașul Cugir ca 

bun aparţinând domeniului public al Orașului Cugir. 
Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcţia gestionarea patrimoniului și 

Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6.  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, 
Consiliului Local al Orașului Cugir, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției 
gestionarea patrimoniului, Direcției amenajarea teritoriului și urbanism şi Direcţiei dezvoltare şi 
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 33 
Alba Iulia, 14 februarie 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 32 voturi 
„pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 32 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0                        
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin 
Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea organizării 
activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi), 

„Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) 
 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 14 februarie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 
UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în 
vederea organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” 
(liceu băieţi), „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete); 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii 
Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectelor 
„Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi), „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi 
şi fete); 

- raportul de specialitate nr. 3193/7 februarie 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 
și Direcției 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. 3 Administrație publică locală, 
juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, 
cultură, tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 7  lit. a 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 încheierea Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba, prin 
Consiliul Județean Alba, și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea organizării 
activităţilor din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi), 
„Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) conform anexei - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 
 Art. 2. Se alocă suma de 20000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă care va fi 
prevăzută și aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2020), pentru desfășurarea 
activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi), 
„Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) . 
 Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 
în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Inspectoratului 
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Școlar Judeţean Alba, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției gestionarea 
patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Alba.  

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 34 
Alba Iulia, 14 februarie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. f, 
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 32 voturi 
„pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 32 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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Anexa la Hotărârea 
Consiliului Județean Alba nr. 34 din 14 februarie 2020  

 
 ROMÂNIA                                                       INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ALBA             
JUDEŢUL ALBA    
CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA                                               Nr. ______din_______  
Nr. _________  din_____________ 

 
PROTOCOL DE COLABORARE 

  
 Inspectoratul Școlar Județean Alba este serviciu public deconcentrat al Ministerului 
Educației Naţionale, fiind organizat la nivelul județului și acționează pentru realizarea 
obiectivelor sistemului de învățământ, prevăzute de Legea nr. 1/2011 a educației naționale, în 
domeniul învățământului preuniversitar. 
 Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, își propune să susțină organizarea activităților 
și a festivităților de premiere din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu 
băieţi şi fete), și a „Campionatului județean de volei” (liceu băieţi şi fete) . 

În temeiul Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 
5530/2011 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a 
inspectoratelor şcolare, a Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, a Legii nr. 69/2000 care 
reglementează organizarea și funcționarea sistemului național de educație fizică și sport şi a 
Strategiei de Dezvoltare a Sportului în România - perioada 2016 -2032  precum şi ale art. 173 
alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 7 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
 

PĂRȚILE 
1. UAT - Județul ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în 

municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, cont bancar 
RO08TREZ24A675000203030X deschis la Trezoreria Alba Iulia, reprezentat legal prin Ion 
DUMITREL, în calitate de Preşedinte, pe de o parte,  

și  
2. Inspectoratul Școlar Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, strada 

Gabriel Bethlen,  nr. 7, judeţul Alba, CUI 4562648, reprezentat legal prin prof. Cornel SANDU, 
în calitate de Inspector Școlar General, pe de altă parte,  

convin următoarele: 
  

ARTICOLUL 1 -  OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 
 (1) Obiectul Protocolului de colaborare îl constituie  organizarea în anul 2020, împreună 
cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în unitățile școlare participante din Județul Alba, a 
competițiilor adresate elevilor, pentru următoarele ramuri sportive: 
 - volei, secțiunea liceu, categoria feminin/masculin, conform Regulamentului cuprins în 
anexă; 
 - baschet, secțiunea liceu, categoria masculin, conform Regulamentului cuprins în anexă;
  
(2) Prezentul protocol de colaborare stabileşte cadrul de colaborare între parteneri în vederea 
îndeplinirii scopurilor prezentului protocol de colaborare. Activităţile și contribuția fiecărei părți 
sunt definite în prezentul protocol de colaborare. 
 

ARTICOLUL 2 -  SCOPUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 
Prezentul protocol de colaborare are ca scopuri: 

  promovarea sportului de masă ca activitate educativ-recreativă în rândul elevilor din 
Județul Alba; 
  promovarea spiritului competițional și de echipă; 
  implicarea elevilor în competiții sportive de masă, în scopul lărgirii bazei de selecţie 
pentru sportul de performanţă; 
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  promovarea sportului ca stil de viață sănătos ca și alternativă la petrecerea timpului 
liber; 
  promovarea Județului Alba la nivel național, prin participarea echipelor câștigătoare la 
etapele naționale ale Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. 

ARTICOLUL 3 -  DURATA PROTOCOLULUI DE COLABORARE 
 Prezentul acord intră în vigoare la data aprobării acestuia prin hotărâre a Consiliului 
Județean Alba și expiră la data de 31 decembrie 2020. 
 

ARTICOLUL 4 - SURSA FONDURILOR 
Suma maximă prevăzută pentru susţinerea competițiilor cuprinse în aceste proiecte este 

de 20.000 lei alocaţi după cum urmează: 
 pentru Proiectul „Campionatul județean de baschet”, liceu, categoria feminin/masculin, 

este alocată suma maximă de 10.000 lei; 
 pentru Proiectul „Campionatul județean de volei”, liceu, categoria feminin/masculin, 

este alocată suma maximă de 10.000 lei; 
 Fondurile necesare finanțării acestor competiţii provin din bugetul local al Județului Alba 
prin Consiliul Județean Alba.  
  

ARTICOLUL 5 - OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
     (1) UAT - Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba,  

 să suporte, în limita bugetului alocat:  
 cheltuielile legate de realizarea diplomelor și achiziționarea cupelor 

aferente festivității de premiere, precum și a cheltuielilor cu achiziționarea premiilor, constând în 
echipamente sportive, pentru ramurile sportive volei şi baschet; 

 cheltuieli cu transportul participanţilor la activităţile desfăşurate pentru 
ramurile sportive volei şi baschet; 

 să asigure promovarea activităților în mass media și pe site-ul propriu; 
 să asigure, prin responsabilul de proiect, sprijinul de specialitate în organizarea și 

derularea festivității de premiere; 
Din partea Consiliului Judeţean Alba persoana responsabilă de derularea activităţilor din 

cadrul proiectelor ce fac obiectul prezentului protocol este doamna Ştefania Petronela Negrescu - 
consilier superior în cadrul Direcției gestionarea patrimoniului - Compartimentulul tineret, 
învăţământ, sport, relaţii interinstituţionale. 

(2) Inspectoratul Şcolar Județean Alba,  
 Inspectoratului Școlar Județean Alba îi revine întreaga responsabilitate cu privire la 

organizarea și desfășurarea activităţilor sportive din cadrul competiţiilor;  
 să pună la dispoziţia tuturor celor implicaţi un Regulament de desfășurare a 

competițiilor sportive și a festivității de premiere; 
 să elaboreze un raport de activitate după fiecare etapă din cadrul competițiilor, 

referitoare la data și locul desfășurării, număr de participanți, rezultate etc.; 
 să asigure diseminarea în rețeaua școlară și promovarea în mass media și pe site-ul 

propriu a activităților din cadrul competiţiilor; 
Din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba persoana responsabilă de derularea 

activităţilor din cadrul proiectelor ce fac obiectul prezentului protocol este domnul profesor 
Mihai Negrescu, Inspector şcolar - Educaţie Fizică şi Sport. 
 

ARTICOLUL 6 - CONFLICTUL DE INTERESE 
Părţile se obligă să ia toate măsurile necesare evitării oricărui conflict de interese şi va 

informa partenerul imediat, despre orice situaţie care conduce sau poate conduce la apariţia unui 
asemenea conflict de interese. 
 

ARTICOLUL 7 - AMENDAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE 
(1) Orice modificare a Protocolului de colaborare trebuie făcută în scris, printr-un 

amendament care trebuie acceptat de cealaltă Parte. Partea care solicită modificarea trebuie să 
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informeze cealaltă parte cu cel puţin 30 zile înainte de data la care se doreşte intrarea în vigoare a 
amendamentului. 

(2) Orice modificare a reglementărilor legale cu privire la desfăşurarea activităţilor 
sportive din cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar va fi adusă la cunoştinţa partenerului 
şi va conduce la aducerea în acord a anexei la prezentul protocol de colaborare. 

(3) Orice modificare a protocolului de colaborare se va supune aprobării Consiliului 
Județean Alba și va intra în vigoare la data semnării amendamentului, ulterioare aprobării lui 
prin hotărâre. 

ARTICOLUL 8 - RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 
(1) Prezentul protocol de colaborare deservește interesul comun al părților, care se obligă 

să-l execute întocmai și cu bună-credință. 
(2) Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui 

protocol de colaborare. 
(3) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către una 

dintre părți, dă dreptul celeilalte părți să ceară rezilierea protocolului de colaborare, printr-o 
notificare scrisă adresată părții în culpă, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data 
constatării nerespectării clauzelor protocolului de colaborare.  

(4) În cazul în care se constată că, urmare a nerespectării clauzelor, a fost creat un 
prejudiciu, partea prejudiciată are dreptul de a solicita repararea acestuia și plata de daune-
interese, după caz, conform normelor legale în vigoare. 
  

ARTICOLUL 9 - FORȚA MAJORĂ 
(1) Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau 

totale a obligaţiilor asumate prin prezentul protocol de colaborare. Prin forţă majoră se înţelege 
un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după 
încheierea protocolului de colaborare şi care împiedică părţile să execute total sau parţial 
obligaţiile asumate. 

(2) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, 
în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu 
avertizarea asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, va fi comunicată în maximum 
15 (cincisprezece) zile de la apariţie. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere.  

(3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi 
încetarea cauzei acesteia în maximum 15(cincisprezece) zile de la încetare. 

(4) Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni, fiecare 
partener poate renunţa la executarea protocolului de colaborare. În nici un caz, nici una din părţi 
nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate 
obligaţiile până la această dată. 

 
 Prezentul protocol de colaborare constituie voinţa comună a părţilor şi s-a semnat 
astăzi…………, în 2 (două) exemplare originale în limba română, de egală valoare juridică. 
 
           Judeţul Alba, prin                                                    Inspectoratul Școlar Județean Alba 
CONSILIUL JUDETEAN ALBA                                                                 
            
                 Președinte,                                                                    Inspector Școlar General, 
            Ion DUMITREL                                                                   Prof. Cornel SANDU  
 
                  Vicepreşedinte, 
        Marius Nicolae HAŢEGAN 
 

Director executiv, 
       Marian Florin AITAI       

Director executiv, 
             Ioan BODEA                            

Director executiv, 
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          Liliana NEGRUŢ      
         Vizat C.F.P.              
           
  Consilier juridic 
 
                 Întocmit,  
      Ștefania NEGRESCU 
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Anexa la Protocolul de colaborare 
 
 

REGULAMENT 
   în vederea organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de 

baschet” (liceu băieţi ), „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete)  
 

Preambul 
În cadrul Strategiei de Dezvoltare a Sportului în România - perioada 2016 - 2032, 

capitolul 5.1.„Sportul pentru toți” se urmăreşte ca indicator de performanţă: Creșterea numărului 
de practicanți ai activităților fizice la nivel național, cu 30% în  perioada 2016-2032. 

Sportul pentru toți reprezintă acel subsistem al sportului destinat tuturor categoriilor de 
populație. Accesibilitatea, liberul acces și finalitățile recreaționale, reprezintă caracteristici 
importante, care îi conferă un rol aparte în ansamblul consumurilor culturale ale societății 
contemporane. 
 

CAPITOLUL I – Cadrul legal 
Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5530/2011 privind 

aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolar, a Legii 
nr. 1/2011 a educaţiei naţionale,  

Legea nr. 69/2000 care reglementează organizarea și funcționarea sistemului național de 
educație fizică și sport  

Strategia de Dezvoltare a Sportului în România - perioada 2016 -2032 
Potrivit art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 7 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, „consiliul județean are atribuții privind cooperarea interinstituțională”, în 
exercitarea acestor atribuții, hotărând „cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori 
străine, inclusiv parteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor 
acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean”. 
 

CAPITOLUL II – Alocarea resurselor financiare 
Art. 1. Suma aferentă realizării programului se va aloca din bugetul local al Judeţului 

Alba.  
 

CAPITOLUL III – Locul şi perioada desfăşurării programului 
Art. 2.  Județul Alba, în perioada martie - decembrie 2020. 

 
CAPITOLUL IV – Derularea proiectelor ce fac obiectul protocolului 

Art. 3.  Proiectul „Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi ), care are ca scop  
promovarea acestui sport în rândul populaţiei din învăţământul preuniversitar. 
 
 OBIECTIVE: 

 Participarea voluntară a unui număr mare de elevi la învăţarea şi practicarea unui sport 
competiţional; 

 Cultivarea în rândul elevilor a spiritului de competiţie şi de fair play; 
 Favorizarea socializării elevilor; 
 Oferirea unei alternative la tentaţiile nocive existente în societatea actuală. 

 
 MOD DE ORGANIZARE 

La campionat participă echipe de băieţi  ale liceelor şi colegiilor din Judeţul Alba pe baza 
completării unei cereri de participare şi a constituirii unor loturi lărgite de minim 15 elevi 
componenţi  pentru fiecare echipă. 

Loturile de elevi nu vor cuprinde sportivi legitimaţi la cluburile sportive de baschet şi nici 
elevi  din liceele cu profil sportiv, pentru a respecta caracterul sportului de masă şi egalitatea de 
şanse. 
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Unitatea de învăţământ asigură asistenţa medicală pe timpul desfăşurării etapei din 
campionat. 

Campionatul se desfăşoară în mai multe etape (în funcţie de numărul de echipe înscrise) 
după un calendar competiţional stabilit la începutul fiecărui an şcolar. 

Etapele se desfăşoară de regulă, de zilele colegiilor şi liceelor, iar colegiul organizator al 
etapei asigură baza sportivă şi condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a acestora. 

Pentru fiecare etapă se prezintă un tabel nominal care să ateste că elevii sunt apţi pentru 
practicarea sportului cu menţiunea „Apt pentru efort fizic”. 
 

MOD DE DESFĂŞURARE        
Etapele campionatului sunt organizate tip turneu (fiecare cu fiecare), iar ordinea 

meciurilor se face prin tragerea la sorţi, conform tabelei Berger. 
Arbitrajul se face respectând prevederile Regulamentului jocului de baschet  aprobat de 

FIBA  şi FRB  (actualizat). 
Fiecare echipă înscrie în foaia de arbitraj 12 elevi care vor juca în cadrul etapei 

respective. 
Se joacă 4 reprize a câte 10 minute în fiecare meci şi se acordă: 
-   2 puncte pentru echipa care câştigă;  
-    1 punct pentru echipa care pierde;    
La finalul etapei se face un clasament în funcţie de punctele acumulate de fiecare echipă 

şi de coşaveraj. Punctele acumulate pe parcursul tuturor etapelor stabilesc clasamentul final al 
anului competiţional. 
 
 Fiecare echipă participantă organizează turneul o dată, pe parcursul anului școlar, atunci 
când sunt zilele școlii respective. La primul turneu se face tragerea la sorți conform tabelei 
Berger, apoi se joacă fiecare cu fiecare, fiind astfel un număr de 10 jocuri pe turneu. (4 jocuri 
pentru fiecare echipă). 
 Beneficiarii direcți ai concursului sunt elevii din învăţământul preuniversitar, iar 
beneficiarii indirecți sunt cadrele didactice, familia, prietenii și societatea în general. 

Premierea: în limita bugetului alocat, câștigătorii locurilor I, II și III la faza judeţeană, 
vor fi premiați cu diplome, cupe. 
 

Art. 4. Proiectul „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete), care are ca scop  
promovarea acestui sport în rândul populaţiei din învăţământul preuniversitar. 
 
 OBIECTIVE: 

 Participarea voluntară a unui număr mare de elevi la învăţarea şi practicarea unui sport 
competiţional; 

 Cultivarea în rândul elevilor a spiritului de competiţie şi de fair play; 
 Favorizarea socializării elevilor; 
 Oferirea unei alternative la tentaţiile nocive existente în societatea actuală. 

 
 MOD DE ORGANIZARE 

La campionat participă echipe de băieţi şi fete ale liceelor şi colegiilor din judeţul Alba 
pe baza completării unei cereri de participare şi a constituirii unor loturi lărgite de minim 20 
elevi componenţi, atât pentru echipa de fete, cât şi pentru băieţi. 

Loturile de elevi nu vor cuprinde sportivi legitimaţi la cluburile sportive de volei şi nici 
elevi din liceele cu profil sportiv, dacă au secţie de volei, pentru a respecta caracterul sportului de 
masă şi egalitatea de şanse. 

Unitatea de învăţământ asigură asistenţa medicală pe timpul desfăşurării etapei din 
campionat. 

Campionatul se desfăşoară în mai multe etape (în funcţie de numărul de echipe înscrise), 
după un calendar competiţional stabilit la începutul fiecărui an şcolar. 

Etapele se desfăşoară de regulă, de zilele colegiilor şi liceelor, iar colegiul organizator al 
etapei asigură baza sportivă şi condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a acestora. 
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Pentru fiecare etapă se prezintă un tabel nominal care să ateste că elevii sunt apţi pentru 
practicarea sportului cu menţiunea „Apt pentru efort fizic”. 
 

MOD DE DESFĂŞURARE        
Etapele campionatului sunt organizate tip turneu (fiecare cu fiecare), iar ordinea 

meciurilor se face prin tragerea la sorţi, conform tabelei Berger. 
Arbitrajul se face respectând prevederile Regulamentului jocului de volei  aprobat de 

FIVB  şi FRV în anul 2012 (actualizat). 
Fiecare echipă înscrie în foaia de arbitraj 10 elevi care vor juca în cadrul etapei 

respective. 
Se joacă 3 seturi în fiecare meci şi se acordă: 
 3 puncte pentru echipa care câştigă  meciul cu 3 – 0 ;  
 2 puncte pentru echipa care câştigă cu scorul de 2 – 1;  
 1 punct pentru echipa care câştigă un set;    
La finalul etapei se face un clasament în funcţie de punctele acumulate de fiecare echipă 

şi de setaveraj. Punctele acumulate pe parcursul tuturor etapelor stabilesc clasamentul final al 
anului competiţional. 
 
 Beneficiarii direcți ai concursului sunt elevii din învăţământul preuniversitar, iar 
beneficiarii indirecți sunt cadrele didactice, familia, prietenii și societatea în general. 
 

Premierea: în limita bugetului alocat, câștigătorii locurilor I, II și III la faza judeţeană, 
vor fi premiați cu diplome, cupe. 
 

CAPITOLUL V -  Dispoziţii finale 
Art. 6. Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2020.  
Prezentul Regulament a fost elaborat pe baza „Prevederilor metodologice” şi a 

„Regulamentelor de organizare şi  desfăşurare a competiţiilor de baschet și volei” puse la 
dispoziţie de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba şi cadre didactice de specialitate.  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societății  

„Parcul Industrial Cugir” SA pentru anul 2020 
 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 14 februarie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 
2020 al  Societății „Parcul Industrial Cugir” SA; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri 
și cheltuieli pentru anul 2020 al  Societății „Parcul Industrial Cugir” SA; 

- raportul de specialitate nr. 3310/7 februarie 2020 al Direcției dezvoltare și bugete din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 14/5 februarie 2020 a Societății „Parcul Industrial Cugir” cu privire la 
aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020, înregistrată la registratura 
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2890 din 5 februarie 2020; 
 Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 
bugete, strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 
interinstituțională și mediu de afaceri; 
 Având în vedere prevederile:  
 - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 - Legii nr. 5/2020  bugetului de stat pe anul 2020; 
 - O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari 
sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;  
 - Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de 
venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a 
acestuia; 
 În temeiul art. 182, 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 Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii „Parcul 
Industrial Cugir “ SA, potrivit anexelor nr. 1-5, parte integrantă a prezentei hotărâri.       

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul  Direcției dezvoltare și 
bugete - Serviciul dezvoltare, programe și guvernanță corporativă din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

Art. 3. 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, Societății „Parcul 
Industrial Cugir” SA, Direcției juridică și administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete și 
Serviciului dezvoltare, programe şi guvernanţă corporativă din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Alba.  
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                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 35 
Alba Iulia, 14 februarie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. h, 
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 24 voturi 
„pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 33 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 9 
 
NOTA: Anexaele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 35/14 februarie 2020 sunt publicate și 
pot fi consultate pe pagina de internet www.cjalba.ro   
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii  

„Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA pentru anul 2020 
 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 14 februarie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 
2020 al  Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri 
și cheltuieli pentru anul 2020 al  Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA; 

- raportul de specialitate nr. 3311/7 februarie 2020 al Direcției dezvoltare și bugete din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 615/4 februarie 2020 a Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA cu 
privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020, înregistrată la 
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2831 din 5 februarie 2020; 
 Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 
bugete, strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 
interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile:  
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  
- Legii nr. 5/2020  bugetului de stat pe anul 2020; 
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari 
sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de 
venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a 
acestuia; 

În temeiul art. 182, 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 Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii „Drumuri şi 
Poduri Locale Alba“ SA, potrivit anexelor nr. 1-5, parte integrantă a prezentei hotărâri.       

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul  Direcției dezvoltare și 
bugete - Serviciul dezvoltare, programe și guvernanță corporativă din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
 Art. 3. 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, Societății 
„Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA, Direcției juridică și administraţie publică, Direcţiei 
dezvoltare şi bugete și Serviciului dezvoltare, programe şi guvernanţă corporativă din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.  
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                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 36 
Alba Iulia, 14 februarie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. h, 
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 23 voturi 
„pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 32 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 9 
 
NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 36/14 februarie 2020 sunt publicate și 
pot fi consultate pe pagina de internet www.cjalba.ro   
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul  

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII 
cap. II lit. A pct. IV din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare 
 
 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 14 februarie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual 
din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. 
VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază 
pentru personalul contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care ocupă 
funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea - cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- raportul de specialitate nr. 3269/7 februarie 2020 al Direcției dezvoltare și bugete și 
Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 1667 din 15 ianuarie 2020 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 
înregistrată cu nr. 1175 din 16 ianuarie 2020 la registratura Consiliului Judeţean Alba. 

Luând în considerare minuta nr. 2835 din 5 februarie 2020 privind consultarea 
organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate, organizată pentru stabilirea salariilor de 
bază ale personalului contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care 
ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea – cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 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. 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;  
  - art. 11 alin. 1 şi art. 11 alin. 2 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri 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 
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             Art. 1. Se stabilesc, începând cu luna februarie 2020, salariile de bază pentru personalul 
contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care ocupă funcții prevăzute în 
„Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor publice din administrația locală” din anexa nr. VIII cap. II 
lit. A pct. IV, ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei - parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 

Art. 2. (1) În salariile de bază prevăzute în anexă pentru funcţiile de conducere este 
inclusă gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, la nivel maxim. 

(2) Salariile de bază prevăzute în anexă pentru funcțiile de execuție sunt la 
gradaţia 0. Salariile de bază pentru funcțiile de execuție la gradaţiile 1-5 se determină prin 
majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0, potrivit prevederilor art. 10 din Legea – cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 Art. 3. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 8 din 31 ianuarie 2019 îşi încetează 
aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 
 Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi managerul 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 
bugete şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Alba.  

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 37 
Alba Iulia, 14 februarie 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 32 voturi 
„pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 32 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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Anexa  la Hotărârea  
Consiliului  Județean Alba nr. 37/14 februarie 2020 

 
 
 
 

SALARIZAREA 
        personalului contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care 

ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea – cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare 
 
 
 

1.) Funcții de conducere 

Nr. 
crt. 

Funcţia  
Nivelul 
studiilor 

Salariile de 
bază 

1 Şef serviciu S 9113 
 

NOTĂ: Salariile de bază prevăzute pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de 
vechime în muncă la nivel maxim 

 
 

2.) Funcţii de execuţie pe grade și trepte profesionale 
 

Nr. 
crt. 

Funcţia  
Nivelul 
studiilor 

Salariile de 
bază 

Gradația 0 

1 Auditor 
gradul I A S 5910 
gradul I S 5323 
gradul II S 4734  

2 
Expert, inspector de 

specialitate 

gradul I A S 5374 
gradul I S 4839 
gradul II S 4304 
debutant S 3746 

3 Consilier juridic 

gradul I A S 5374 
gradul I S 4839 
gradul II S 4304 
debutant S 3746 

4 
Tehnician-economist, 

inspector, referent, 
subinginer, arhivist        

gradul I A SSD 4594 
gradul I SSD 4170 
gradul II SSD 3724 
debutant SSD 3278 

5 
Referent, arhivar, referent 

casier 

IA M 3345 
I M 3167 
II M 3011 

debutant M 2810 

6 
Stenodactilograf, 

secretar-dactilograf, 
IA M 3256 

I M;G 3055 
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dactilograf debutant M;G 2854 

7 Secretar 
 M;G 3055 

debutant M;G 2854 

8 Şef depozit 
I M 3568 
II M 3256 

9 Casier, magaziner 
 M;G 3256 

debutant M;G 3055 

10 
Portar, paznic, 

manipulant bunuri 
 M;G 2854 

11 Muncitor calificat 

I M;G 3256 
II M;G 3055 
III M;G 2854 
IV M;G 2676 

12 Muncitor necalificat 
I M;G 2520 

II - fără 
sporuri 

M;G 2230 

 
NOTĂ: Salariile de bază prevăzute la pct. 2.) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază 

pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit 
prevederilor art. 10 din Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare. 
   
                                                        CONTRASEMNEAZĂ 
      PREŞEDINTE,                                   SECRETAR  GENERAL, 
            Ion DUMITREL                                        Vasile BUMBU  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcții  
al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 14 februarie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Bibliotecii 
Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului 
de funcții al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

- raportul de specialitate nr. 3267/7 februarie 2020 al Biroului resurse umane din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 281 din 23 ianuarie 2020 a Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, 
înregistrată cu nr. 1866 din 23 ianuarie 2020 la registratura Consiliului Județean Alba. 
 Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 
bugete, strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, 
tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 
 - art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr. 

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

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 44 alin. 4 şi anexa nr. 1 lit. c din Legea nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  
- art. 41 alin. 2 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a 
criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare; 

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

 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” 
Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 216 din 24 octombrie 2019 își încetează 
aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a Managerului Bibliotecii 
Judeţene „Lucian Blaga” Alba, va duce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  
 Art. 4. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, 
administratorului public al Județului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcției 
dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba.  
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                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 38 
Alba Iulia, 14 februarie 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: 33 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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Anexa la Hotărârea  
Consiliului Județean Alba nr. 38/14 februarie 2020 

STAT DE FUNCŢII 
al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

Nr. 
crt. 

Denumirea funcţiei Nivelul 
studiilor 

Număr 
posturi 

1 Contabil şef grad II S 1 
SECŢIA PRELUCRARE CARTE

2-3 Bibliotecar gradul IA S 2 
4 Bibliotecar debutant  S 1 
5 Bibliotecar treapta IA M 1 

SECŢIA COPII
6 Bibliotecar gradul I SSD 1 
7 Bibliotecar treapta IA M 1 

SECŢIA ADULŢI
8-9 Bibliotecar gradul IA S 2 
10 Bibliotecar gradul I SSD 1 

SALA DE LECTURĂ
11-12 Bibliotecar gradul IA S 2 

13 Bibliotecar gradul II S 1 
14 Bibliotecar debutant S 1 
 SECŢIA METODICĂ ŞI ANIMAŢIE CULTURALĂ 

15 Bibliotecar gradul II  S 1 
SECŢIA PERIODICE

16 Bibliotecar gradul II S 1 
FILIALA AMPOI

17 Bibliotecar gradul IA S 1 
FILIALA CETATE

18 Bibliotecar gradul IA S 1 
FILIALA CENTRU DE ZI

19 Bibliotecar treapta I PL 1 
SECŢIA INFORMATICĂ

20-21 Inginer de sistem gradul IA S 2 
SECŢIA BIBLIOGRAFIE ŞI BIBLIONET 

22 Bibliograf gradul I S 1 
REDACŢIA „DISCOBOLUL” 

23 Secretar de redacţie gradul II S 1 
24 Tehnoredactor gradul II S 1 
25 Redactor gradul I S 1 

RESURSE UMANE
26 Inspector de specialitate gradul IA S 1 

ADMINISTRATIV
27 Inspector de specialitate gradul IA S 1 
28 Secretar-dactilograf IA M 1 

DESERVIRE
29 Muncitor calificat I (Legător carte) M 1 
30 Şofer I M 1 

31-32 Îngrijitor M 2 
 TOTAL POSTURI:  32 

                                                         CONTRASEMNEAZĂ 
      PREŞEDINTE,                                   SECRETAR  GENERAL, 
            Ion DUMITREL                                        Vasile BUMBU  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării Organigramei,  a Statului de funcţii  

şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale  
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 14 februarie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii 
şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării 
Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 3276/7 februarie 2020 al Biroului resurse umane din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 1246 din 5 februarie 2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2902 din 5 
februarie 2020; 
 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, art. 173 alin. 2 lit. c şi art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 
- art. 15,  art. 16 şi art. 161 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea 

violenţei în familie, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 113 alin. 5 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- art. 31 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 41 alin. 2 Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011; 

- H.G. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
            - art. 8 alin. 1 din Regulamentul - 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; 
 - Ordinul nr. 28 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei privind aprobarea 
standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi 
combaterii violenţei domestice; 
  În temeiul art. 182, art. 196 alin. 1 lit. a şi 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. (1) Se aprobă înfiinţarea Locuinţei protejate pentru persoanele victime ale 

violenţei domestice - serviciu social cu cazare - în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Alba, prin reorganizarea Centrului de tranzit Alba Iulia. 

(2) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Locuinţei protejate 
pentru persoanele victime ale violenţei domestice, sens în care anexa nr. 15 a Regulamentului 
de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 126 din 8 mai 2018, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică și se înlocuieşte în mod corespunzător cu 
anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă modificarea Organigramei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 237 din 19 noiembrie 2019  îşi 
încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 5. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi directorului general al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 Art. 6. 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 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie 
publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Compartimentului unități de asistență medicală, socială, 
învățământ special şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba.  

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 39 
Alba Iulia, 14 februarie 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 32 voturi 
„pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 32 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
 
NOTA: Anexele 1 și 2 a HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 39/14 februarie 2020 sunt 
publicate și pot fi consultate pe pagina de internet www.cjalba.ro   
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Anexa nr. 15  la Regulamentul de organizare și funcționare al 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba 

 
 
 

REGULAMENT 
de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare pe perioadă de lungă durată  

Locuința protejată pentru persoanele victime ale violenței domestice 
 
 

   
I. Definiții 

 
  Art. 1. (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al 
serviciului social de tip rezidențial cu cazare pe perioadă de lungă durată, Locuința protejată 
pentru persoanele victime ale violenței domestice Alba Iulia, înfiinţat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Alba nr. ………/13 februarie 2020. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele 
beneficiare, cât și pentru angajații unității și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 
reprezentanții legali/convenționali, alți specialiști, vizitatori. 

(3) Locuința protejată pentru persoanele victime ale violenței domestice reprezintă 
un tip de serviciu social cu cazare pe perioadă determinată de timp de până la 1 an, în care 
victimele pot beneficia de cazare, supraveghere, îngrijire, consiliere psihologică, consiliere 
juridică, orientare vocațională, reabilitare și reinserție socio -profesională pentru o viață 
independentă. 
     

II. Identificarea serviciului social 
 

Art. 2. (1) Serviciul social cu cazare pe perioadă de lungă durată, Locuința protejată 
pentru persoanele victimele ale violenței domestice Alba Iulia, cod 8790CR-VD-III, cu sediul în 
Alba Iulia este administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Alba, acreditat conform Certificatului de acreditare, Seria AF Nr. 000020, eliberat la 
10.04.2014.  

(2) Se recomandă păstrarea secretă a locației pentru publicul larg, cu atât mai mult 
cu cât este o formă de locuire în vederea facilitării transferului la o viață independentă menită să 
asigure protecție, siguranță și securitate personală beneficiarilor. 

 
III. Scopul serviciului social 

 
Art. 3. Scopul serviciului Locuința protejată pentru persoanele victime ale violenței 

domestice Alba Iulia este de a oferi  pe perioadă lungă de timp victimelor violenței domestice 
cazare, supraveghere, îngrijire, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare vocațională, 
reabilitare și reinserție socio-profesională pentru tranzitul la o viață independentă, în cadrul unei  
rețele naționale inovative de locuințe protejate destinate prevenirii și combaterii violenței 
domestice.   

 
IV. Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare 

 
Art. 4. (1) Serviciul social Locuința protejată pentru persoanele victime ale violenței 

domestice Alba Iulia funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și 
funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității 
în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 867/2015 
pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor - cadru de 
organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, Legea 
asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările și a Ordinului nr. 28/2019  
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privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 
destinate prevenirii și combaterii violenței domestice, Anexa 3 – Standardele minime de calitate 
pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă de lungă durată organizate ca locuințe protejate 
pentru persoanele victime ale violenței domestice.  

(2) Serviciul social Locuința protejată pentru persoanele victime ale violenței 
domestice Alba Iulia funcționează fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, este coordonat metodologic de un responsabil 
servicii sociale și de coordonatorul local al proiectului, pe perioada implementării activităților 
proiectului și se subordonează din punct de vedere funcțional directorului general adjunct care 
coordonează activitatea de protecție a drepturilor persoanelor adulte cu sau fără dizabilități. 

(3) Serviciul social Locuința protejată pentru persoanele victime ale violenței 
domestice Alba Iulia are o capacitate de 6 locuri. 

 
V. Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

 
     Art. 5. Serviciul social Locuința protejată pentru persoanele victime ale violenței 
domestice Alba Iulia se organizează și funcționează cu respectarea  următoarelor principii: 

a.) promovarea bunăstării, siguranței fizice și securității economice a victimelor pentru 
depășirea situației de criză și reluarea unei vieți independente; 

b.) abordarea comprehensivă a violenței domestice și a violenței împotriva femeilor, 
inclusiv prin promovare a unei abordări sensibile la gen în serviciile sociale destinate victimelor 
violenței domestice; 

c.) creșterea gradului de dezvoltare personală (autodeterminare) și împuternicirea 
victimelor violenței; 

d.) acces nediscriminatoriu, gratuit și debirocratizat (facil) la servicii adecvate pentru 
toate categoriile de victime ale violenței domestice; 

e.) asigurarea și menținerea confidențialității asupra aspectelor ce țin de siguranța și viața 
privată a victimei, protejarea intimității beneficiarilor și respectul pentru demnitatea umană în 
toate activitățile adăpostului; 

f.) cooperarea multidisciplinară și sprijin individualizat pentru asigurarea unei intervenții 
personalizate și coerente; 

g.) promovarea participării beneficiarilor, inclusiv a copiilor, la luarea deciziilor care îi 
privesc și derularea activităților; 

h.) furnizarea serviciilor se face în baza managementului de caz, prin care se asigură 
intervenția unitară, integrată și în rețea; 

i.) principiile generale care guvernează sistemul național de asistență socială.  
 

VI. Beneficiarii serviciului social 
 

Art. 6. (1) Beneficiarii serviciului social Locuința protejată pentru persoanele victime ale 
violenței domestice sunt adulți (femei), persoane autonome care nu sunt diagnosticate cu boli 
cronice sau contagioase, cu vârsta între 18 și 65 ani, victime ale violenței domestice, cu 
domiciliul/reședința în Romania, inclusiv cuplul mamă-copil. 

  (2) Calitatea de victimă a violenței în familie se va face raportat la art. 5 din Legea 
nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, incluzând toate formele de violență domestică definite în art. 4 al 
aceleiași legi. 

Art. 7. Beneficiarii  locuinței protejate trebuie să îndeplinească cel puțin o condiție de risc 
și cel puțin una de vulnerabilitate, după cum urmează: 

 Condiții de risc: 
  a.) a fost în mod repetat afectată de fapte de violență domestică ale căror efecte nu au fost 
eliminate; 
  b.) a beneficiat în ultimii 5 ani, de cel puțin o măsură de protecție: ordin de protecție 
provizoriu sau ordin de protecție; 
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  c.) se află sau s-a aflat în ultimii 5 ani în evidențele unuia sau mai multor servicii publice 
de asistență socială, uneia sau mai multor organizații neguvernamentale și a beneficiat din partea 
acestora de acordarea unor servicii/ măsuri de sprijin; 
  d.) i s-a eliberat în ultimii 5 ani cel puțin un certificat medico-legal  și/sau certificat 
medical care să ateste vătămările provenite din situațiile de violență domestică, și, după caz, orice 
alte documente doveditoare emise de către unitățile sanitare;  
  e.) victima face dovada înregistrării unei cereri de divorț, la instanță sau notar, sau a 
emiterii de către instanțele judecătorești a unei hotărâri definitive într-un proces de divorț sau a 
unui certificat de divorț.  

 Condițiile de vulnerabilitate: 
  a.) se află în situația de dependență economică față de agresor și/sau nu are venituri 
proprii sau acestea sunt insuficiente; 
  b.) nu există alternative privind separarea de agresor din punctul de vedere al spațiului 
locativ; 
  c.) primește în mod repetat din partea agresorului insulte și cuvinte jignitoare, brutale, 
umilitoare și/sau amenințări la adresa vieții și integrității sale și/sau a copiilor săi/din anturajul 
său, sau a rudelor/prietenilor; 
  d.) nu are calitatea de salariat la momentul realizării evaluării, 
  e.) s-a aflat sau se află în concediu de îngrijire/creștere a copilului; 
  f.) nu deține un certificat de calificare profesională pentru o anumită ocupație; 
  g.)  face parte din categoria de șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri de lungă 
durată, tineri NEET sau șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale; 
  h.) nu deține nici o diplomă de studii sau deține documente doveditoare privind 
absolvirea a cel puțin 4 clase; 
  i.) este o persoană cu dizabilități. 
  Art. 8. Accesul/admiterea în locuința protejată se face pe baza acumulării cumulative a 
cel puțin unei condiții de risc și a cel puțin uneia din condițiile de vulnerabilitate. 
  Art. 9. Condițiile de admitere și furnizare a serviciilor sociale în Locuința protejată 
pentru persoanele victime ale violenței domestice sunt următoarele: 

Actele necesare pentru întocmirea dosarului social, potrivit Metodologiei de recrutare și 
selecție a grupului țintă sunt: 

a.) Actul de identitate al beneficiarului, precum și, atunci când este cazul, actele de 
identitate ale copiilor minori aflați în grija sa în cadrul locuinței protejate, în copie (în cazul în 
care beneficiarul solicită includerea/admiterea se află în imposibilitatea de a prezenta documente 
de identitate la momentul admiterii, acesta va completa o declarație pe propria răspundere sub 
sancțiunea prevederilor art. 326 din Codul penal. Personalul de la nivelul  furnizorului de servicii 
sociale poate face demersuri la autoritățile competente în vederea cunoașterii situației 
beneficiarului privind actele de identitate (C.I., pașaport) și a identificării ultimei adrese de 
domiciliu; 

b.) Declarație pe proprie răspundere privind calitatea de victimă a violenței domestice 
(conform anexei nr. 7) 

c.) Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului (conform anexei nr. 3) 
d.) Angajament de disponibilitate (conform anexei nr. 4) 
e.) Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări (conform anexei nr. 

5) 
f.) Declarație privind utilizarea și prelucrarea datelor personale (conform anexei nr. 6) 
g.) Acord de dublă confidențialitate (conform anexei nr. 8) 
h.) înscrisuri care să ateste îndeplinire condițiilor de risc  și de vulnerabilitate 

 i.) orice alte înscrisuri care susțin necesitatea furnizării unor servicii adecvate pentru 
nevoile victimelor VD 
 j.) fișa de evaluare inițială la admitere/reevaluare a beneficiarului; 
 k.) decizia de includere/admitere aprobată/avizată de reprezentantul furnizorului de 
servicii sociale, în original; 
 l.) planul de intervenție; 
 m.) contractul de furnizare de servicii semnat de părți, în original.  
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Art. 10. Condiții de încetare a serviciilor sociale furnizate în Locuința protejată pentru 
persoanele victime ale violenței domestice:  
a.) la cererea beneficiarului; 
b.) la expirarea perioadei maxime de asistare; 

c.) în caz de internare în instituții medicale în baza recomandărilor medicale pentru 
tratament; 

d.) în caz de transfer în alte instituții de recuperare și integrare socială; 
e.) în caz de forță majoră (cataclisme naturale, incendiu, apariția unui focar de infecție, 

sistarea licenței de funcționare a locuinței protejate); 
f.) în cazul în care beneficiarul/beneficiara are un comportament inadecvat, care face 

incompatibilă acceptarea/rămânerea acesteia în locuința protejată; 
g.) când nu se mai respecta clauzele contractuale de către beneficiară; 
h.) în caz de deces al beneficiarei; 
i.) în cazul nerespectării Regulamentului de Ordine Interioara și a normelor de 

comportament civic corespunzător; 
j.) în cazul neîndeplinirii/nerespectării obligațiilor prevăzute în contractul de furnizare de 

servicii sociale;  
k.) în cazul transferării beneficiarei în altă locuință protejată; 
l.) în urma integrării socio – profesionale.  
 

VII. Drepturile și obligațiile beneficiarilor 
 

Art. 11. (1) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Locuința protejată 
pentru persoanele victime ale violenței domestice Alba Iulia  au următoarele drepturi: 

a.) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale fără  discriminare  pe bază de 
rasă, sex,  religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială; 

b.) să participe, în raport cu vârsta, la procesul de luare a deciziilor în furnizarea 
serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică; 

c.) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite; 
d.) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin 

condițiile care au generat situația de dificultate; 
e.) să fie asistați/reprezentați în exercitarea drepturilor de către personalul de specialitate 

a centrului și a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba atunci când nu 
au capacitate de exercitare a drepturilor; 

f.) să li se garanteze demnitatea, intimitatea, viața intimă; 
g.) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de 

exercițiu.  
(2) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Locuința protejată pentru 

persoanele victime ale violenței domestice Alba Iulia  au următoarele obligații: 
a.) să respecte Regulamentul de Ordine Interioară și Regulamentul de organizare 

funcționare al Locuinței Protejate; 
b.) să coopereze cu asistentul social și cu alți specialiști în vederea întocmirii dosarului 

personal necesar obținerii unor drepturi prevăzute prin lege; 
c.) să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale la reevaluarea și 

revizuirea planului individualizat de asistență și îngrijire; 
d.) să răspundă material pentru pagubele produse din vină proprie la Locuința Protejată; 
e.) să accepte investigațiile și tratamentul medical prevăzut în Regulamentul de Ordine 

Interioară, sub sancțiunea excluderii din locuință; 
f.)  să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, 

medicală, economică și altele; 
g.) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 
h.) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală; 
i.) sa respecte caracterul secret al locuinței protejate și al activităților derulate; 
j.) să respecte prevederile prezentului regulament. 
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VIII. Activități și funcții 

 
Art. 12. Principalele funcții ale Locuința protejată pentru persoanele victime ale violenței 

domestice 
sunt: 

a) de furnizare a serviciilor sociale, prin asigurarea următoarelor activități:  
1. găzduire pe perioadă determinată de până la 1 an, în funcție de situația particulară a 

fiecărui beneficiar și în raport cu nevoile individuale ale acestuia; 
2. îngrijire personală, menținerea igienei personale în incinta locuinței protejate, igienizare 

primară (spălat, uscat, deparazitat, organizat) a articolelor de îmbrăcăminte și a altor obiecte 
personale; 

3. evaluare medicală primară/asistență medicală; 
4. dezvoltarea deprinderilor de viață independentă; 
5. educație  non-formală și informală; 
6. consiliere vocațională, grup de suport și acompaniere socială; 
7. sprijin pentru întocmirea actelor de identitate și/sau a altor documente, în funcție de 

particularitățile individuale.  
b). de informare a beneficiarilor, a potențialilor beneficiari, a autorităților publice 

locale și a comunității cu privire la domeniul său de acțiune și intervenție, prin asigurarea 
următoarelor activități: 

1. elaborarea de materialele informative pe suport de hârtie; 
2. elaborarea de rapoarte de activitate - anual; 
3. completarea chestionarelor de satisfacție – anual de către beneficiari. 
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de 
dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane 
beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități: 

1. elaborare împreună cu beneficiarii a ”Carta drepturilor”; 
2. elaborare împreună cu beneficiarii a ”Regulilor locuinței protejate”; 
3. marcarea unor zile naționale/locale și internaționale, destinate categoriei de beneficiari 

căreia se adresează locuința protejată.    
d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități: 

1. asigurarea infrastructurii și a logisticii; 
2. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
3. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 
4. sprijinirea dezvoltării, extinderii, diversificării și creșterii calității serviciilor sociale; 
5. creșterea competențelor profesionale ale personalului implicat în domeniul acordării de 

servicii sociale, prin facilitarea accesului la cursuri de perfecționare și specializare; 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale locuinței protejate 

prin realizarea următoarelor activități:  
1.  asigurarea calității condițiilor de locuit; 
2.  asigurarea calității hranei în raport cu resursele financiare alocate conform legislației în 

vigoare; 
3. asigurarea logisticii în funcție de nevoile beneficiarilor și resursele furnizorului; 
4. formarea și autoformarea continuă a personalului, disponibilitatea, capacitatea empatică și 

motivația personalului. 
 

IX. Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal 
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 Art. 13. (1) Raportul angajat/beneficiar este 1/10. Locuința protejată pentru 
persoanele victime ale violenței domestice va funcționa cu un post de asistent social 
principal Cod COR (263501), care realizează managementul de caz specific beneficiarilor 
locuinței protejate. 

(2) Coordonarea activității locuinței protejate este asigurată de către asistentul 
social principal care are calitatea de responsabil de servicii sociale la nivelul proiectului. 

(3) Atribuțiile responsabilului servicii sociale - asistent social (263501) sunt: 
a.) participă la buna implementare a activităților specifice, legate de operaționalizarea 

rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării 
serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită separarea de agresor și 
sprijin pentru tranziția la o viață independentă; 

b.) urmărește evoluția beneficiarelor și colaborează cu grupul de suport și cu cabinetul de 
consiliere vocațională pentru asigurarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor 
personalizate ale beneficiarelor; 

c.) asigură o abordare integrată a serviciilor pentru victimele violenței domestice prin 
corelarea serviciilor furnizate la nivelul locuinței protejate cu furnizarea serviciilor 
complementare: grup de suport și cabinet consiliere vocațională; 

d.) participă la procesul de identificare și selecție a victimelor violenței domestice; 
e.) asigură coordonarea, îndrumarea și monitorizarea activităților desfășurate în cadrul 

Locuinței Protejate; 
f.) sprijină victimele violenței domestice în ceea ce privește învățarea și asumarea 

deprinderilor de viață independentă; 
g.) pregătește și facilitează transferul victimei violenței domestice la o viață 

independentă; 
h.) răspunde de calitatea activităților desfășurate la nivelul Locuinței Protejate și dispune, 

în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități 
sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

i.) asigură distribuirea voucherelor de hrană și formulează recomandări pentru viață; 
j.) monitorizează modul de utilizare a resurselor alocate locuințelor protejate, materialelor 

consumabile și modul de întreținere a bunurilor și mobilierului din locuința protejată; 
k.) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a 

Regulamentului de organizare și funcționare. 
l.) participă la buna implementare a activităților - operaționalizarea rețelei naționale 

inovative integrate de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor sociale 
destinate victimelor violenței domestice care necesită separarea de agresor și sprijin pentru 
tranziția la o viață independentă; 

m.) urmărește evoluția beneficiarelor și colaborează cu grupul de suport și cu cabinetul de 
consiliere vocațională pentru asigurarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor 
personalizate ale beneficiarelor; 

n.) asigură o abordare integrată a serviciilor pentru victime prin corelarea serviciilor 
furnizate la nivelul locuinței protejate cu furnizarea serviciilor complementare: grup de suport și 
cabinet consiliere vocațională; 

o.) participă la procesul de identificare și selecție a victimelor violenței domestice; 
p.) asigură coordonarea, îndrumarea și monitorizarea activităților desfășurate în cadrul 

Locuinței Protejate; 
r.) sprijină victimele violenței domestice în ceea ce privește învățarea și asumarea 

deprinderilor de viață independentă; 
ș.) pregătește și facilitează transferul victimei violenței domestice la o viață independentă; 
t.) răspunde de calitatea activităților desfășurate la nivelul Locuinței Protejate și dispune, 

în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități 
sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

ț.) asigură distribuirea voucherelor de hrană și formulează recomandări pentru viață; 
u.) monitorizează modul de utilizare a resurselor alocate locuințelor protejate, 

materialelor consumabile și modul de întreținere a bunurilor și mobilierului din locuința 
protejată; 
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v.) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a 
Regulamentului de organizare și funcționare. 

Art. 14 (1) Locuința protejată pentru persoanele victime ale violenței domestice oferă 
complementar servicii specializate în cadrul activităților specifice grupului de suport și 
cabinetului de consiliere vocațională.  

  (2) Grupul de suport și cabinetul de consiliere vocațională este deservit de către 
personalul de specialitate (psiholog și consilier vocațional) din cadrul serviciilor din structura 
DGASAPC Alba. 

 (3) Personalul de specialitate oferă servicii victimelor violenței domestice în cadrul 
activităților specifice grupului de suport și cabinetului de consiliere vocațională și are 
următoarele atribuții:  

a) psiholog (263411) 
1. participa la realizarea si buna implementare a activităților specifice domeniului de 

activitate și ale proiectului; 
2. sigura selectarea si includerea victimelor violentei domestice in cadrul grupurilor 

de suport; 
3. planifică realizarea ședințelor grupurilor de suport si asigura comunicarea 

informațiilor necesare către victimele violentei domestice; 
4. asigură cadrul de lucru adecvat necesar desfășurării ședințelor de grup în care 

fiecare victimă a violenței domestice să poată lucra cu sine însăși în sensul de surprindere ad-hoc 
a reacțiilor, stărilor, trăirilor generale prin și în interacțiunea cu ceilalți membri ai grupului; 

5. pregătește și asigură desfășurarea grupurilor de suport conform planificării; 
6. realizează evaluarea psihologică a fiecărei victime a violenței domestice și 

stabilește psihodiagnosticul; 
7. colaborează și comunică eficient cu echipa locală de implementare a proiectului și 

responsabilul de servicii sociale; 
8. raportează lunar activitatea desfășurată către responsabilul de servicii sociale. 
b). consilierul vocațional (242315) 

1. participă la buna implementare a activităților specifice, creșterea nivelului de 
integrare socio-profesională a victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de 
consiliere vocațională; 

2. asigură colaborarea permanentă cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de 
Muncă Alba, precum și cu organizațiile sindicale și patronale, în scopul corelării serviciilor 
oferite de către aceștia cu nevoile beneficiarelor, și facilitarea accesului la diferite tipuri de 
servicii de informare/formare/angajare; 

3. identifică aptitudinile, interesele, competențele victimelor violenței domestice și 
evaluează nivelul de dezvoltare vocațional prin proceduri metodologice specifice conform 
inventarelor aptitudinale, testelor și instrumentelor specifice; 

4. elaborează profilul vocațional al victimelor violenței domestice în baza 
aptitudinilor, competențelor, intereselor, caracteristicelor psiho-fizice, performanțelor și 
eșecurilor anterioare rezultatelor obținute la probele aplicate; 

5. identifică traseul potențial de dezvoltare vocațională, ținând cont de aptitudini, 
motivație, nivel școlar, sfera de interese, obiective stabilite pe termen scurt, mediu și lung ale 
victimelor violenței domestice dar și de caracteristicile psiho-fizice și contextual sociocultural; 

6. elaborează planul de inserție profesională și îl revizuiește ori de câte ori este 
necesar împreună cu victimele violenței domestice, ținând cont de competențele dobândite, de 
capacitățile psiho-fizice, oferta și opțiunile privind plasarea pe piața muncii și de obiectivele 
personale ale beneficiarului pe termen scurt, mediu și lung; 

7. sprijină victimele violenței domestice în vederea obținerii unui loc de muncă 
ținând cont de nivelul de pregătire și caracteristicile psiho-fizice individualizate; 

8. identifică locuri de muncă vacante ținând cont de tipul angajatorului, cerințele și 
solicitărilor victimelor violenței domestice și mediul de lucru; 

9. oferă susținere motivațională victimelor violenței domestice, prin oferirea de 
alternative în vederea fundamentării, în mod autonom, a propriului traseu vocațional; 
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10. asigură consiliere post-angajare prin gestionarea relației dintre victimele violenței 
domestice și angajator, în vederea acomodării și adaptării acestora la locul de muncă și 
particularizării locului de muncă la posibilitățile lor; 

11. întocmește dosare privind participarea fiecărei beneficiare la consiliere 
vocațională; 

12. colaborează și comunică eficient cu echipa locală de implementare a proiectului și 
cu responsabilul de servicii sociale; 

13. raportează lunar activitatea desfășurată către responsabilul de servicii sociale. 
d). Personal administrativ, de întreținere, reparații, deservire este asigurat de către 

personalul Direcției Generale de Asistenta Socială și Protecția Copilului Alba. 
Art. 15. Finanțarea locuinței protejate se asigură din: 
a) fonduri externe rambursabile și nerambursabile; 
b) bugetul Consiliului Județean Alba;  
c) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din 

țară și din străinătate; 
d) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare. 
Art. 16. (1) Prezentul regulament constituie anexă a Regulamentului de organizare și 

funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și se 
completează de drept cu prevederile legale în vigoare sau ulterioare.  

(2) Modificarea/completarea prezentului regulament se face prin hotărâre a 
Consiliului Județean Alba.               
 
                                                        CONTRASEMNEAZĂ 
      PREŞEDINTE,                                   SECRETAR  GENERAL, 
            Ion DUMITREL                                        Vasile BUMBU  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliul Local al Comunei 
Bucerdea Grânoasă a unui tronsoane din drumul județean DJ 142 P: Crăciunelu de Jos 
(DN 14 B) - Bucerdea Grânoasă,  aflat  în intravilanul localității Bucerdea Grânoasă, în 

vederea realizării sistemului de colectare și evacuare al apelor pluviale 
 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 14 februarie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliul 
Local al Comunei Bucerdea Grânoasă a unui tronson din drumul județean DJ 142 P: Crăciunelu 
de Jos (DN 14 B) - Bucerdea Grânoasă,  aflat  în intravilanul localității Bucerdea Grânoasă, în 
vederea realizării sistemului de colectare și evacuare al apelor pluviale; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea predării temporare în 
administrarea Consiliul Local al Comunei Bucerdea Grânoasă a unui tronson din drumul 
județean DJ 142 P: Crăciunelu de Jos (DN 14 B) - Bucerdea Grânoasă,  aflat  în intravilanul 
localității Bucerdea Grânoasă, în vederea realizării sistemului de colectare și evacuare al apelor 
pluviale; 

- raportul de specialitate nr. 3223/7 februarie 2020 al Direcției gestionarea patrimoniului 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 214/31 ianuarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Bucerdea Grânoasă, 
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2494/31 ianuarie 2020. 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Bucerdea Grânoasă 
nr. 6/31 ianuarie 2020 privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru 
aprobarea preluării temporare în administrarea Consiliului Local Bucerdea Grânoasă  a unui 
tronson din drumul județean DJ 142 P: Crăciunelu de Jos (DN 14 B) - Bucerdea Grânoasă, în 
vederea realizării sistemului de colectare și evacuare al apelor pluviale. 
 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. c, art. 297 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ;  
- art. 221 alin. 3 și alin. 4  din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, 

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

organizarea administrativă a teritoriului României; 
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 predarea temporară în administrarea Consiliului Local al Comunei 
Bucerdea Grânoasă, a unui tronson din drumul județean DJ 142 P: Crăciunelu de Jos (DN 14 B) 
- Bucerdea Grânoasă, aflat în intravilanul localității Bucerdea Grânoasă, în vederea realizării 
sistemului de colectare și evacuare al apelor pluviale, identificat conform anexei nr. 1 -  parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 



 

118 

Art. 2. Consiliul Județean Alba își exprimă acordul cu privire la lucrările de reparare, 
întreţinere, reabilitare și modernizare.  

Art. 3. Se aprobă Modelul Contractului - cadru de administrare care se va încheia între 
UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și UAT - Comuna Bucerdea Grânoasă prin 
Consiliul Local al comunei Bucerdea Grânoasă, conform anexei nr. 2 -   parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 4. După recepţia finală a lucrărilor de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare, 
tronsonul din drumul județean menționat la art. 1 se retransmite UAT - Județul Alba prin 
Consiliul Județean Alba.  

Art. 5. Predarea, respectiv preluarea, tronsonului din drumul județean DJ 142P  menționat  
la art. 1 se va face pe bază de Protocol de predare – primire, încheiat atât la predarea către 
Consiliul Local al Comunei Bucerdea Grânoasă, cât și la preluarea de către Consiliul Județean 
Alba, după recepția finală a lucrărilor de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare. 

Art. 6. Președintele Consiliului Judeţean Alba, prin Direcția gestionarea patrimoniului, 
Direcţia dezvoltare şi bugete și Direcția juridică şi administrație publică din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art. 7. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Consiliului local 
al comunei Bucerdea Grânoasă, 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. 40 
Alba Iulia, 14 februarie 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 33 voturi 
„pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 33 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea  
Consiliului Județean Alba nr. 40/14  februarie 2020   

 
 
 
 

Datele de identificare 
ale tronsonului de drum  din drumul județean DJ 142 P: 

Crăciunelu de Jos (DN 14 B) - Bucerdea Grânoasă care se predau temporar în 
administrarea Consiliului Local al comunei Bucerdea Grânoasă 

 
 
 

 
 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU   
 
 
 

  

Indicativ 
 

Denumirea 
drumului 

Localizare 
Poziţie 

kilometrică 
Lungime

km 

DJ 142 P: 
Crăciunelu de Jos 

(DN 14 B) - 
Bucerdea Grânoasă 

Drum 
judeţean 

Intravilan 
localitatea 
Bucerdea 
Grânoasă 

 

 
 km 2+000 – 

2+300  

 
0,300 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea  
Consiliului Județean Alba nr. 40/14  februarie 2020   

 
MODEL 

CONTRACT CADRU DE ADMINISTRARE 
 

Capitolul I - Părţile contractante 
  Art. 1. Părţile contractante 

UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, cu sediul în Municipiul Alba 
Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, Judeţul Alba, telefon 0258/813380, fax 0258/813325, 
reprezentat de domnul Ion DUMITREL - Preşedinte, în calitate de titular al dreptului de 
proprietate publică 

și 
UAT Comuna Bucerdea Grânoasă prin Consiliul Local al Comunei Bucerdea 

Grânoasă, cu sediul în localitatea Bucerdea Grânoasă, strada ….., nr….., telefon ……….., 
fax……………., reprezentat de domnul ……….. - Primar,  

au convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea următoarelor clauze: 
 

Capitolul II - Temeiul legal al contractului 
Art. 2. Prezentul contract are următorul temei legal: 

  - art. 136 din Constituţia României, republicată; 
 - art. 861 alin. 3, art. 867 - 870 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - art. 173 alin. 1 lit. c, art. 297 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
 - art. 22 și art. 221 O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr……./…………. privind aprobarea predării 
temporare în administrarea Consiliul Local al Comunei Bucerdea Grânoasă a unui tronson din 
drumul județean DJ 142 P: Crăciunelu de Jos (DN 14 B) - Bucerdea Grânoasă,  aflat  în 
intravilanul localității Bucerdea Grânoasă, în vederea realizării sistemului de colectare și 
evacuare al apelor pluviale. 

Capitolul III - Obiectul contractului 
Art. 3. (1) Constituirea dreptului de administrare asupra imobilului -  tronson din drum 

județean DJ 142 P: Crăciunelu de Jos (DN 14 B) - Bucerdea Grânoasă, proprietate publică a 
UAT - Judeţul Alba, situat în intravilanul localității Bucerdea Grânoasă, identificat astfel: 
tronson din DJ 142P situat între pozițiile kilometrice km 2+000 - 2+300, cu destinaţia de drum 
județean. 

    (2) Predarea–preluarea imobilului s-a  făcut pe baza  protocolului de  predare 
- primire încheiat între proprietar şi administrator, înregistrat cu nr. …………din…………... 

     (3) Valoarea de inventar a bunului imobil este de: .................. lei. 
 

Capitolul IV - Durata contractului 
Art. 4. Dreptul de administrare se constituie pe perioadă cuprinsă între data predării către 

Consiliul Local al Comunei Bucerdea Grânoasă și data  preluării de către Consiliul Județean 
Alba, după recepția finală a lucrărilor de realizare a sistemului de colectare și evacuare al apelor 
pluviale aferente tronsonului identificat la art. 3 (1) 
 

Capitolul V - Drepturile şi obligaţiile părţilor 
Art. 5. Drepturile proprietarului: 

  (1) să verifice dacă utilizarea imobilului este făcută în conformitate cu prevederile 
contractului de administrare; 
  (2) să controleze modul de exercitare a dreptului de administrare, respectiv, să 
urmărească modul în care administratorul îşi îndeplineşte obligațiile stabilite prin contract; 
  (3) să revoce dreptul de administrare, dacă interesul public o impune sau dacă 
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administratorul nu-şi respectă obligaţiile prevăzute în prezentul contract. 
Art. 6. Drepturile administratorului: 
(1) să folosească și să dispună în mod direct de bunul imobil în condiţiile stabilite de 

lege şi de actul de constituire a dreptului de administrare; 
(2) să i se asigure folosinţa asupra imobilului pe toată durata contractului de 

administrare, conform destinației acestuia. 
Art. 7. Obligaţiile proprietarului: 
(1) să asigure folosința asupra imobilului pe toată durata contractului de administrare, 

conform destinaţiei acestuia; 
(2) să controleze periodic, modul în care este folosit şi întreţinut imobilul, cu 

respectarea destinaţiei stabilite prin contract; 
(3) să preia imobilul, liber de sarcini, la încetarea în orice mod a contractului de 

administrare. 
Art. 8. Obligaţiile administratorului 
(1) să folosească imobilul care face obiectul contractului cu respectarea destinaţiei 

acestuia; 
(2) să menţină destinaţia imobilului şi să nu o schimbe fără aprobarea proprietarului; 
(3) să efectueze lucrări de amenajare, întreţinere, reparaţii sau înlocuire a elementelor de 

construcţii şi instalaţii din folosinţa exclusivă, dacă este cazul, precum şi să repare sau să 
înlocuiască la timp elementele de construcţii şi instalaţii deteriorate, astfel încât să nu aducă 
prejudicii proprietarului; 

(4) să întreţină imobilul ca un bun proprietar şi să obţină toate autorizaţiile sau avizele 
prevăzute de lege în vederea bunei funcţionări; 

(5) să păstreze în bune condiţii bunul încredinţat, precum şi accesoriile acestuia, să 
nu le degradeze sau deterioreze, pe toată durata administrării, în caz contrar obligându-se să 
răspundă de distrugerea totală sau parţială a acestora; 

(6) să nu dezmembreze imobilul fără aprobarea proprietarului sau să instituie sarcini 
sau servituţi asupra acestuia; 

(7) să permită accesul proprietarului pentru a controla starea acestuia şi folosirea sa, 
potrivit destinaţiei stabilite prin contract; 

(8) să restituie imobilul la data încetării din orice cauză a contractului de 
administrare; 

(9) în cazul efectuării de reparaţii capitale sau curente la bunul primit în administrare,  
proprietarul poate desemna un specialist pentru verificarea execuției lucrărilor, întocmind în 
acest sens un punct de vedere cu privire la cantitatea si calitatea lucrărilor executate; 

(10) să nu modifice traseul drumului şi să nu impună restricţii de circulaţie fără acordul 
proprietarului drumului; 

(11) să respecte normele de proiectare şi de execuţie cel puţin pentru categoria drumului 
care a fost preluat; 

(12) să aibă acordul prealabil de la administratorul iniţial al drumului privind proiectul 
pentru reabilitare sau modernizare; 

(13) să asigure serviciile de deszăpezire pe perioada de iarnă pe tronsonul de drum care 
face obiectul prezentului contract; 

(14) să realizeze, cu avizul administratorului iniţial al drumului, autorizarea 
amplasamentelor şi/sau acceselor la zona drumului; 

(15) să nu modifice încadrarea drumului din punctul de vedere al capacităţii portante, fără 
acordul administratorului iniţial al drumului. 

 
Capitolul VI - Stingerea dreptului de administrare 

Art. 9. Dreptul de administrare încetează: 
(1) Când încetează dreptul de proprietate publică; 
(2) Prin acordul de voinţă al părţilor; 
(3) Prin actul de revocare emis, în condiţiile legii, de către autoritatea care l-a constituit: 

  a.) dacă interesul public o impune; 
  b.) ca sancţiune, în situaţia în care administratorul nu-şi exercită drepturile şi 
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nu-şi execută obligaţiile rezultate din actul de constituire a dreptului de administrare. 
 

Capitolul VII - Răspunderea părţilor 
Art. 10. Pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă 

datorează celeilalte părţi daune, care se vor determina în funcţie de prejudiciul produs, evaluat 
prin expertiză. 

Art. 11. Titularul dreptului de administrare răspunde faţă de proprietar, în condiţiile legii, 
în solidar cu persoana desemnată să administreze bunul imobil, pentru daunele produse prin 
nerespectarea obligaţiilor prevăzute în contractul de administrare, precum şi în actele normative 
referitoare la dreptul de administrare a bunurilor proprietate publică. 
 

Capitolul VIII - Forţa majoră 
Art. 12. Forţa majoră apără de răspundere în condiţiile prevăzute de lege. 

 
Capitolul IX - Litigii 

Art. 13. Litigiile care decurg din prezentul contract se vor soluţiona pe cale amiabilă, 
inclusiv prin mediere. În cazul în care nu se ajunge la înţelegere, litigiul va fi soluţionat de 
instanţa competentă. 

Art. 14. Apărarea în justiţie a dreptului de administrare revine titularului dreptului. 
Acţiunea confesorie de superficie poate fi intentată împotriva oricărei persoane care împiedică 
exercitarea dreptului de administrare. 

Art. 15. În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului încredinţat, 
administratorul va arăta instanţei de judecată că UAT - Judeţul Alba este titularul dreptului de 
proprietate publică. 
 

Capitolul X - Dispoziţii finale 
Art. 16. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi. 
Art. 17. Modificarea sau completarea prezentului contract se poate efectua cu acordul 

părţilor, prin act adiţional, în condiţiile legii. 
Art. 18. Anexele şi actele adiţionale fac parte integrantă din contract. 
Art. 19. Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru 

fiecare parte. 
Art. 20. Prezentul contract a fost încheiat azi ……………………. 

 
Proprietar, Administrator, 
UAT - Judeţul Alba,                                                      UAT - Comuna Bucerdea Grânoasă 
prin Consiliul Judeţean Alba                                        prin Consiliul Local al Comunei 
                                                                                                Bucerdea Grânoasă 
Preşedinte:                        Primar: 
Ion Dumitrel ..........................                       ………………. 
Vicepreședinte: 
Marius Nicolae HAȚEGAN …….…… 
Director executiv :        
Florin Marian AITAI ..............…    
Director executiv :                                                  
Ioan BODEA ……………………..     
Director executiv:                                                        
Liliana  NEGRUȚ………………                               
Vizat,                                                   
C.F.P. …………………………                                  
Vizat,Consilier juridic: 
Întocmit, 
Radu Octavian Neag  ………………….. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliul Local al Comunei 

Berghin a unor tronsoane din drumurile județene DJ 107 și DJ 106I,  aflate  în intravilanul 
satelor aparținătoare Comunei Berghin, în vederea realizării de lucrări de  reparare, 

întreţinere, reabilitare și modernizare 
 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 14 februarie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliul 
Local al Comunei Berghin a unor tronsoane din drumurile județene DJ 107 și DJ 106I,  aflate  în 
intravilanul satelor aparținătoare Comunei Berghin, în vederea realizării de lucrări de  reparare, 
întreţinere, reabilitare și modernizare; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea predării temporare în 
administrarea Consiliul Local al Comunei Berghin a unor tronsoane din drumurile județene DJ 
107 și DJ 106I,  aflate  în intravilanul satelor aparținătoare Comunei Berghin, în vederea 
realizării de lucrări de  reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare; 

- raportul de specialitate nr. 3225/7 februarie 2020 al Direcției gestionarea patrimoniului 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 258/4 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Berghin, înregistrată la 
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2724/4 februarie 2020. 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Berghin nr. 3/30 
ianuarie 2020 privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru 
aprobarea preluării temporare în administrarea Consiliului Local Berghin  a unor tronsoane 
din drumurile județene DJ 107 și DJ 106I, în vederea realizării de lucrări de reparare, 
întreţinere și modernizare. 
 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. c, art. 297 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ;  
- art. 221 alin. 3 și alin. 4  din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  
 - art. 861 alin. 3, art. 867 - 870 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

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

 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1. Se aprobă predarea temporară în administrarea Consiliului Local al Comunei 
Berghin, a unor tronsoane din drumurile județene DJ 107 și DJ 106I, aflate în intravilanul satelor 
aparținătoare Comunei Berghin: Berghin și Ghirbom, în vederea realizării unor lucrări de 
reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare, identificate conform anexei nr. 1 -  parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Consiliul Județean Alba își exprimă acordul cu privire la lucrările de reparare, 
întreţinere, reabilitare și modernizare.  
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Art. 3. Se aprobă Modelul Contractului - cadru de administrare care se va încheia între 
UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și UAT - Comuna Berghin prin Consiliul Local 
al comunei Berghin, conform anexei nr. 2 -   parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. După recepţia finală a lucrărilor de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare, 
tronsonul din drumul județean menționat la art. 1 se retransmite UAT - Județul Alba prin 
Consiliul Județean Alba.  

Art. 5. Predarea, respectiv preluarea, tronsoanelor din drumurile județene DJ 107 și DJ 
106I,  menționate  la art. 1,  se va face pe bază de Protocol de predare – primire, încheiat atât la 
predarea către Consiliul Local al Comunei Berghin, cât și la preluarea de către Consiliul 
Județean Alba, după recepția finală a lucrărilor de reparare, întreţinere, reabilitare și 
modernizare. 

Art. 6. Președintele Consiliului Judeţean Alba, prin Direcția gestionarea patrimoniului, 
Direcţia dezvoltare şi bugete și Direcția juridică şi relații publice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 Art. 7. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică 
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Consiliului local 
al comunei Berghin, 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. 41 
Alba Iulia, 14 februarie 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 33 voturi 
„pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 33 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea  
Consiliului Județean Alba nr. 41/14  februarie 2020   

 
 
 

Datele de identificare 
ale tronsoanelor de drum  din drumurile județene DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - 

Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca 
Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - limită jud.Mureș și 

DJ 106 I: DN 1 - Cunța - Drașov - Șpring - Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin) 
care se predau temporar în administrare Consiliului Local al comunei Berghin 

 
 

 
 
 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
   

Indicativ 
 

Denumirea 
drumului 

Localizare 
Poziţie 

kilometrică 
Lungime

km 
DJ 107: Alba Iulia (DN 
1) - Teleac - Hăpria - 

Straja - Berghin - 
Colibi - Secășel - 

Cergău Mare - Veza - 
Blaj - Sâncel - Lunca 

Târnavei - Șona - Jidvei 
- Sântămărie - Cetatea 

de Baltă - limită 
jud.Mureș 

Drum 
judeţean 

Intravilan 
localitatea 
Berghin 

 

Km 16+600 – 
18+980 

 
 
 
 
 

2,380 
  

DJ 106 I: DN 1 - Cunța 
- Drașov - Șpring - 

Vingard - Ghirbom - DJ 
107 (Berghin) 

Drum 
judeţean 

Intravilan 
localitatea  
Ghirbom 

Km 17+000-
19+000 

 
2,000 

 



 

126 

Anexa nr. 2 la Hotărârea  
Consiliului Județean Alba nr. 41/14  februarie 2020   

 
MODEL 

CONTRACT CADRU DE ADMINISTRARE 
 

 
Capitolul I - Părţile contractante 

  Art. 1. Părţile contractante 
UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, cu sediul în Municipiul Alba 

Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, Judeţul Alba, telefon 0258/813380, fax 0258/813325, 
reprezentat de domnul Ion DUMITREL - Preşedinte, în calitate de titular al dreptului de 
proprietate publică 

și 
UAT Comuna Berghin prin Consiliul Local al Comunei Berghin, cu sediul în 

localitatea Berghin, strada ….., nr….., telefon ……….., fax……………., reprezentat de 
domnul ……….. - Primar,  

au convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea următoarelor clauze: 
 

Capitolul II - Temeiul legal al contractului 
Art. 2. Prezentul contract are următorul temei legal: 

  - art. 136 din Constituţia României, republicată; 
 - art. 861 alin. 3, art. 867 - 870 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - art. 173 alin. 1 lit. c, art. 297 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
 - art. 22 și art. 221 O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr……./…………. privind aprobarea predării 
temporare în administrarea Consiliul Local al Comunei Berghin a unor tronsoane din drumurile 
județene DJ 107 și DJ 106I,  aflate  în intravilanul satelor aparținătoare Comunei Berghin, în 
vederea realizării de lucrări de  reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare. 
 

Capitolul III – Obiectul contractului 
Art. 3. (1) Constituirea dreptului de administrare asupra imobilului - tronsoane din 

drumurile județene DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - 
Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - 
Cetatea de Baltă - limită jud.Mureș și DJ 106I: DN 1 - Cunța - Drașov - Șpring - Vingard - 
Ghirbom - DJ 107 (Berghin),  aflate  în intravilanul satelor aparținătoare Comunei Berghin, 
identificat astfel: tronson din DJ 107 situat în intravilanul localității Berghin, între pozițiile 
kilometrice km 16+600 - 18+980, cu destinaţia de drum județean și tronson din DJ 106I situat în 
intravilanul localității Ghirbom, între pozițiile kilometrice km 17+000 - 19+000, cu destinaţia de 
drum județean. 

    (2) Predarea–preluarea imobilului s-a  făcut pe baza  protocolului de  predare 
- primire încheiat între proprietar şi administrator, înregistrat cu nr. …………din…………... 

     (3) Valoarea de inventar a bunului imobil este de: .................. lei. 
 

Capitolul IV – Durata contractului 
Art. 4. Dreptul de administrare se constituie pe perioadă cuprinsă între data predării către 

Consiliul Local al Comunei Berghin și data  preluării de către Consiliul Județean Alba, după 
recepția finală a lucrărilor de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare a tronsonului 
identificat la art. 3 alin. 1. 
 

Capitolul V – Drepturile şi obligaţiile părţilor 
Art. 5. Drepturile proprietarului: 
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  (1) să verifice dacă utilizarea imobilului este făcută în conformitate cu prevederile 
contractului de administrare; 
  (2) să controleze modul de exercitare a dreptului de administrare, respectiv, să 
urmărească modul în care administratorul îşi îndeplineşte obligațiile stabilite prin contract; 
  (3) să revoce dreptul de administrare, dacă interesul public o impune sau dacă 
administratorul nu-şi respectă obligaţiile prevăzute în prezentul contract. 

Art. 6. Drepturile administratorului: 
(1) să folosească și să dispună în mod direct de bunul imobil în condiţiile stabilite de 

lege şi de actul de constituire a dreptului de administrare; 
(2) să i se asigure folosinţa asupra imobilului pe toată durata contractului de 

administrare, conform destinației acestuia. 
Art. 7. Obligaţiile proprietarului: 
(1) să asigure folosința asupra imobilului pe toată durata contractului de administrare, 

conform destinaţiei acestuia; 
(2) să controleze periodic, modul în care este folosit şi întreţinut imobilul, cu 

respectarea destinaţiei stabilite prin contract; 
(3) să preia imobilul, liber de sarcini, la încetarea în orice mod a contractului de 

administrare. 
Art. 8. Obligaţiile administratorului 
(1) să folosească imobilul care face obiectul contractului cu respectarea destinaţiei 

acestuia; 
(2) să menţină destinaţia imobilului şi să nu o schimbe fără aprobarea proprietarului; 
(3) să efectueze lucrări de amenajare, întreţinere, reparaţii sau înlocuire a elementelor de 

construcţii şi instalaţii din folosinţa exclusivă, dacă este cazul, precum şi să repare sau să 
înlocuiască la timp elementele de construcţii şi instalaţii deteriorate, astfel încât să nu aducă 
prejudicii proprietarului; 

(4) să întreţină imobilul ca un bun proprietar şi să obţină toate autorizaţiile sau avizele 
prevăzute de lege în vederea bunei funcţionări; 

(5) să păstreze în bune condiţii bunul încredinţat, precum şi accesoriile acestuia, să 
nu le degradeze sau deterioreze, pe toată durata administrării, în caz contrar obligându-se să 
răspundă de distrugerea totală sau parţială a acestora; 

(6) să nu dezmembreze imobilul fără aprobarea proprietarului sau să instituie sarcini 
sau servituţi asupra acestuia; 

(7) să permită accesul proprietarului pentru a controla starea acestuia şi folosirea sa, 
potrivit destinaţiei stabilite prin contract; 

(8) să restituie imobilul la data încetării din orice cauză a contractului de 
administrare; 

(9) în cazul efectuării de reparaţii capitale sau curente la bunul primit în administrare,  
proprietarul poate desemna un specialist pentru verificarea execuției lucrărilor, întocmind în 
acest sens un punct de vedere cu privire la cantitatea si calitatea lucrărilor executate; 

(10) să nu modifice traseul drumului şi să nu impună restricţii de circulaţie fără acordul 
proprietarului drumului; 

(11) să respecte normele de proiectare şi de execuţie cel puţin pentru categoria drumului 
care a fost preluat; 

(12) să aibă acordul prealabil de la administratorul iniţial al drumului privind proiectul 
pentru reabilitare sau modernizare; 

(13) să asigure serviciile de deszăpezire pe perioada de iarnă pe tronsonul de drum care 
face obiectul prezentului contract; 

(14) să realizeze, cu avizul administratorului iniţial al drumului, autorizarea 
amplasamentelor şi/sau acceselor la zona drumului; 

(15) să nu modifice încadrarea drumului din punctul de vedere al capacităţii portante, fără 
acordul administratorului iniţial al drumului. 
 

Capitolul VI - Stingerea dreptului de administrare 
Art. 9. Dreptul de administrare încetează: 
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(1) Când încetează dreptul de proprietate publică; 
(2) Prin acordul de voinţă al părţilor; 
(3) Prin actul de revocare emis, în condiţiile legii, de către autoritatea care l-a constituit: 

  a.) dacă interesul public o impune; 
  b.) ca sancţiune, în situaţia în care administratorul nu-şi exercită drepturile şi 
nu-şi execută obligaţiile rezultate din actul de constituire a dreptului de administrare. 
 

Capitolul VII - Răspunderea părţilor 
Art. 10. Pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă 

datorează celeilalte părţi daune, care se vor determina în funcţie de prejudiciul produs, evaluat 
prin expertiză. 

Art. 11. Titularul dreptului de administrare răspunde faţă de proprietar, în condiţiile legii, 
în solidar cu persoana desemnată să administreze bunul imobil, pentru daunele produse prin 
nerespectarea obligaţiilor prevăzute în contractul de administrare, precum şi în actele normative 
referitoare la dreptul de administrare a bunurilor proprietate publică. 
 

Capitolul VIII - Forţa majoră 
Art. 12. Forţa majoră apără de răspundere în condiţiile prevăzute de lege. 

 
Capitolul IX - Litigii 

Art. 13. Litigiile care decurg din prezentul contract se vor soluţiona pe cale amiabilă, 
inclusiv prin mediere. În cazul în care nu se ajunge la înţelegere, litigiul va fi soluţionat de 
instanţa competentă. 

Art. 14. Apărarea în justiţie a dreptului de administrare revine titularului dreptului. 
Acţiunea confesorie de superficie poate fi intentată împotriva oricărei persoane care împiedică 
exercitarea dreptului de administrare. 

Art. 15. În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului încredinţat, 
administratorul va arăta instanţei de judecată că UAT - Judeţul Alba este titularul dreptului de 
proprietate publică. 
 

Capitolul X - Dispoziţii finale 
Art. 16. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi. 
Art. 17. Modificarea sau completarea prezentului contract se poate efectua cu acordul 

părţilor, prin act adiţional, în condiţiile legii. 
Art. 18. Anexele şi actele adiţionale fac parte integrantă din contract. 
Art. 19. Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru 

fiecare parte. 
Art. 20. Prezentul contract a fost încheiat azi ……………………. 

 
Proprietar, Administrator, 
UAT - Judeţul Alba, UAT - Comuna Berghin 
prin Consiliul Judeţean Alba                                      prin Consiliul Local al Comunei Berghin 
 
Preşedinte:                        Primar: 
Ion Dumitrel ..........................                       ………………. 
Vicepreședinte: 
Marius Nicolae HAȚEGAN …….…… 
Director executiv :        
Florin Marian AITAI ..............…    
Director executiv :                                                  
Ioan BODEA ……………………..     
Director executiv:                                                        
Liliana  NEGRUȚ………………                               
Vizat,                                                   
C.F.P. …………………………                                  
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Vizat,Consilier juridic: 
Întocmit, 
Radu Octavian Neag  …………………..  



 

130 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din judeţul Alba, aparţinând 

cultelor religioase recunoscute din România 
 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 14 februarie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind  acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din 
judeţul Alba, aparținând cultelor religioase recunoscute din România; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind  acordarea de sprijin financiar 
unor unităţi de cult din judeţul Alba, aparținând cultelor religioase recunoscute din România; 

- raportul de specialitate nr. 3305/7 februarie 2020 al Direcției dezvoltare și bugete din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitările unitaţilor centrale de cult formulate pe baza cererilor primite de la unitățile 
locale de cult aparţinătoare cultelor religioase recunoscute din România; 
 Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 
bugete, strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, 
tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. d, art. 173 alin. 3 lit. a, art. 173 alin. 6 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- art. 3 alin. 3 din O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 

pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- art. 5 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 
religioase recunoscute din România aprobate prin H.G. nr. 1470/2002, 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 sprijin financiar unor unități de cult din județul Alba, aparținând cultelor 
religioase recunoscute din România în sumă de 1.000.000 lei, conform anexei - parte integrantă a 
prezentei hotărâri.  
            Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 
bugete 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 şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației 
Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia, Unităților centrale de 
cult din județul Alba, Secretariatului de Stat pentru Culte, Direcţiei juridică şi administraţie 
publică și Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba.  
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                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 42 
Alba Iulia, 14 februarie 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. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 33 voturi 
„pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 33 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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Anexa  la Hotărârea  
Consiliului  Județean Alba nr. 42/14 februarie 2020 

 
Lista unităților de cult din județul Alba,  

aparținând cultelor religioase recunoscute din România  
care beneficiază de sprijin financiar în anul 2020 

 
 

Nr. 
crt. 

PAROHIA 
Lucrări pentru care se solicită 

ajutor 
Suma 

propusă 

1 Parohia Ortodoxă Română Sf. Treime Abrud înlocuit ferestre și sonorizare 
biserică 

5.000 

2 Parohia Ortodoxă Română Aiud- Spital continuat pictură biserică 5.000 
3 Parohia Reformată Gâmbaș reparații curente biserică 4.000 
4 Parohia Reformată Sâncrai reparații curente biserică 4.000 
5 Parohia Romano Catolică Aiud edificare capelă mortuară 4.000 
6 Parohia Ortodoxă Română Gâmbaș Păgida automatizări clopote 5.000 
7 Parohia Ortodoxă Română Gâmbaș  automatizări clopote 5.000 
8 Parohia Ortodoxă Română Micești dotări mobilier și sonorizare 

biserică 
5.000 

9 Parohia Ortodoxă Română Cartier Nou I continuat construcție biserică 10.000 
10 Parohia Ortodoxă Română Maieri I reparații curente biserică 5.000 
11 Parohia Ortodoxă Română Oarda de Sus reparații curente biserică 10.000 
12 Parohia Ortodoxă Română Orizont Alba continuat construcție biserică 5.000 
13 Parohia Ortodoxă Română Dealul Furcilor 

Alba  
continuat construcție biserică 6.000 

14 Parohia Ortodoxă Română Oarda de Jos continuat construcție biserică 7.500 
15 Parohia Ortodoxă Română Sf. Petru și Pavel 

Alba  
schimbat pardoseli terasă biserică 7.500 

16 Parohia Ortodoxă Română Mihai Viteazul 
Alba  

reparații pardoseli biserică 5.000 

17 Parohia Ortodoxă Română Cetate I Alba 
Iulia 

construcție biserică 5.000 

18 Parohia Ortodoxă Română Tolstoi Alba 
Iulia 

continuat pictură biserică 5.000 

19 Parohia Ortodoxă Română Maieri II înlocuit șarpantă biserică 7.500 
20 Mămăstirea Sf. Ioan Botezătorul Alba Iulia continuat construcție biserică 25.000 
21 Parohia Reformată Alba Iulia reparații curente și curent electric 

biserică 
4.000 

22 Parohia Romano Catolică Alba Iulia reparații curente biserică 4.000 
23 Parohia Ortodoxă Română Glod instalat stație audio biserică 5.000 
24 Parohia Ortodoxă Română Avram Iancu înlocuit geamuri și uși biserică 5.000 
25 Parohia Ortodoxă Română Berghin reparații iconostas 7.500 
26 Parohia Ortodoxă Română Straja sonorizare biserică 5.000 
27 Parohia Ortodoxă Română Valea Dobrii confecționat mobilier bisericesc 5.000 
28 Parohia Ortodoxă Română Gârde construcție capelă mortuară 7.500 
29 Parohia Ortodoxă Română Bistra consolidare fundație biserică 5.000 
30 Protopopiatul Ortodox Român Blaj înlocuit geamuri și uși sediu 8.500 
31 Parohia Ortodoxă Română Blaj III reparații interioare și drenaj 

biserică 
5.000 

32 Parohia Ortodoxă Română Blaj Berc continuat pictură biserică 5.000 
33 Parohia Ortodoxă Română Blaj Tiur înlocuit geamuri biserică 5.000 



 

133 

34 Parohia Ortodoxă Română Blaj Veza reparații încălzire centrală 
biserică 

5.000 

35 Biserica Penticostală Calea Vieții Blaj reparații curente biserică 5.000 
36 Parohia Ortodoxă Română Blandiana înlocuit pardoseală biserică 10.000 
37 Parohia Greco Catolica Bucerdea Grânoasă reparații interioare biserică 5.000 
38 Parohia Ortodoxă Română Tătârlaua reparații curente biserică 5.000 
39 Parohia Ortodoxa Crăciunelu de Sus   refacere acoperiș biserică 5.000 
40 Parohia Ortodoxă Română Hăpria reparații curente biserică 5.000 
41 Parohia Ortodoxă Română Drâmbar înlocuit elemente centrală termică 5.000 
42 Parohia Ortodoxă Română Ciuruleasa reparații curente biserică 7.500 
43 Parohia Ortodoxă Română Câlnic automatizări clopote 5.000 
44 Parohia Ortodoxă Română Dealul Capsei finalizat lucrări iconostas 5.000 
45 Parohia Ortodoxă Română Certege Sf. 

Nicolae reparații curente biserică 
7.500 

46 Parohia Ortodoxă Română Certege Sf. 
Gheorghe 

confecționat strane biserică 7.500 

47 Parohia Greco Catolică Crăciunelu de Jos reparații curente biserică 8.000 
48 Parohia Ortodoxă Română Crăciunelu de 

Jos 
reparații exterioare biserică 7.500 

49 Parohia Ortodoxă Română Vinerea construcție capelă mortuară 11.000 
50 Parohia Ortodoxă Română Cugir I reparații curente biserică 5.000 
51 Parohia Romano Catolică Cugir reparații capelă mortuară 4.000 
52 Parohia Ortodoxă Română Cut achiziționat, montat mochetă 

biserică 
10.000 

53 Parohia Ortodoxă Română Daia Română reparații exterioare biserică 12.000 
54 Parohia Ortodoxă Română Doștat reparat soclu biserică 5.000 
55 Parohia Greco Catolică Fărău reparații curente biserică 4.000 
56 Parohia Ortodoxă Română Reciu reparații curente biserică 10.000 
57 Parohia Ortodoxă Română Ocoale, fil 

Călineasa 
placat soclu și mochetă biserică 7.500 

58 Parohia Ortodoxă Română Ocoale montat parchet biserică 5.000 
59 Parohia Ortodoxă Română Cărpiniș reparații curente biserică 8.000 
60 Parohia Ortodoxă Română Șpălnaca pictură și reparații curente 

biserică 
7.500 

61 Parohia Ortodoxă Română Turdaș reparații acoperiș biserică 5.000 
62 Parohia Ortodoxă Română Matișești, fil. 

Costești 
pardoseli din mochetă biserică 5.000 

63 Parohia Ortodoxă Română Trifești reparații curente biserică 5.000 
64 Parohia Ortodoxă Română Mătișești instalaţie sonorizare biserică 5.000 
65 Parohia Ortodoxă Română Țelna continuat pictură biserică 7.500 
66 Parohia Ortodoxă Română Ighiu construcție capelă funerară 5.000 
67 Parohia Ortodoxă Română Șard  lucrări hidroizolație biserică 7.500 
68 Parohia Ortodoxă Română Bucerdea 

Vinoasă 
reabilitare biserică veche 5.000 

69 Parohia Ortodoxă Română Veseuș construcție biserică 5.000 
70 Parohia Ortodoxă Română Livezile lucrări demisol biserică nouă 10.000 
71 Parohia Ortodoxă Română Izvoarele reparații interioare biserică 5.000 
72 Parohia Otodoxă Română Asânip reparații curente biserică 5.000 
73 Parohia Ortodoxă Română Hădărău reparații acoperiș și turlă biserică 5.000 
74 Mănăstirea Lupșa continuat pictură biserică 25.000 
75 Parohia Ortodoxă Română Ampoița construcție capelă mortuară 10.000 
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76 Parohia Ortodoxă Română Presaca 
Ampoiului 

reparații curente biserică 5.000 

77 Parohia Ortodoxă Română Tăuți reparații curente acoperiș 5.000 
78 Parohia Ortodoxă Română Mihalț I reparații acoperiș biserică 5.000 
79 Parohia Ortodoxă Română Mihalț II reparații curente biserică 15.000 
80 Parohia Ortodoxă Română Cisteiul de 

Târnave 
montat clopot biserică 5.000 

81 Parohia Ortodoxă Română Obreja pardoseli și mobilier bisericesc 7.500 
82 Parohia Reformată Decea reparații curente casă rugăciune 4.000 
83 Parohia Reformată Miraslău termoizolații casă rugăciune 4.000 
84 Parohia Ortodoxă Română Lopadea Veche, 

Filia Rachiș 
reparații curente biserică 5.000 

85 Parohia Ortodoxă Română Mogoș Miclești reparații exterior biserică 5.000 
86 Parohia Ortodoxă Română Mogoș Cojocani reparații învelitoare biserică 5.000 
87 Parohia Ortodoxă Română Mogoș Miclești, 

filia Mămăligani 
pictură  biserică 5.000 

88 Parohia Ortodoxă Română Stana de Mureș, 
filia Copand 

continuat construcție biserică 5.000 

89 Parohia Ortodoxă Română Micoșlaca reparații curente biserică 5.000 
90 Parohia Reformată Ocna Mureș reparații curente biserică 4.000 
91 Parohia Ortodoxă Română Ocna Mureș IV construcție biserică 5.000 
92 Parohia Ortodoxă Română Uioara de Jos II automatizare clopote 5.000 
93 Parohia Ortodoxă Română Ocoliș reparații curente biserică 10.000 
94 Parohia Ortodoxă Română Runc, Filia 

Lunca-Largă 
reparații curente biserică 5.000 

95 Parohia Ortodoxă Română Ohaba reparații curente biserică 10.000 
96 Parohia Greco Catolică Secășel reparații curente biserică 4.000 
97 Parohia Ortodoxă  Română Pianu de Sus I continuat lucrări capelă funerară 7.500 
98 Parohia Ortodoxă Română Poșaga de Jos înlocuit acoperiș cu tablă 

aluminiu 
5.000 

99 Parohia Ortodoxă Română Segagea continuat pictură biserică 7.500 
100 Parohia Ortodoxă Română Meșcreac sistem sonorizare biserică 5.000 
101 Parohia Ortodoxă Română Rădești mobilier bisericesc  5.000 
102 Parohia Ortodoxă Română Meșcreac, Filia 

Leorinț 
sistem sonorizare biserică 5.000 

103 Parohia Ortodoxă Română Tău reparații pardoseli biserică 5.000 
104 Parohia Ortodoxă Română Roșia de Secaș achiziționat mochetă biserică 5.000 
105 Parohia Ortodoxă Română Cărpiniș pardoseli mochetă biserică 5.000 
106 Schitul Sub Piatră continuat pictură biserică 25.000 
107 Parohia Ortodoxă Română Sălciua de Sus amenajat marchiză și trepte 

biserică 
5.000 

108 Parohia Ortodoxă Română Sălciua de Jos II înlocuit acoperiș biserică 5.000 
109 Parohia Ortodoxă Română Sălciua de Jos I reparații turn biserică 5.000 
110 Parohia Ortodoxă Română Tărtăria finisări capelă mortuară 15.000 
111 Parohia Greco Catolică Sâncel extindere și modernizare biserică 4.000 
112 Parohia Greco Catolică Pănade  construcție biserică nouă 15.500 
113 Parohia Ortodoxă Română Totoi reparații curente biserică 7.500 
114 Parohia Ortodoxă Română Sebeșel refacere șarpantă turn, jgheab, 

burlane 
5.000 

115 Parohia Ortodoxă Română Scărișoara schimbat pardoseli, mochetă 
biserică 

10.000 
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116 Parohia Ortodoxă Română Răhău refacere acoperiș biserică 15.000 
117 Parohia Ortodoxă Română Sebeș I Sector II reabilitare și reparații curente 

biserică 
10.000 

118 Parohia Ortodoxă Română Sebeș V continuat pictură biserică 5.000 
119 Parohia Ortodoxă Română Sebeș VI continuat construcție biserică 10.000 
120 Parohia Ortodoxă Română Petrești I înlocuit acoperiș și reparații 

biserică 
7.000 

121 Parohia Ortodoxă Română Petrești II confecționat mobilier bisericesc  7.000 
122 Parohia Reformată Sebeș reparații curente biserică 4.000 
123 Parohia Ortodoxă Română Coșlariu construcție capelă mortuară 7.500 
124 Parohia Ortodoxă Română Peleș, Filia Valea 

Verde 
înlocuit uși biserică 5.000 

125 Parohia Ortodoxă Română Peleș înlocuit uși și ferestre biserică 7.500 
126 Parohia Ortodoxă Română Sohodol continuat pictură biserică 10.000 
127 Parohia Ortodoxă Română Stremț pictură biserică 5.000 
128 Parohia Greco Catolică Sărăcsău confecționat bănci biserică 4.000 
129 Parohia Greco Catolică Șibot montat vitralii geamuri biserică 4.000 
130 Parohia Ortodoxă Română Șibot reparații și finisaje biserică 10.000 
131 Parohia Ortodoxă Română Balomir continuat lucrări capelă funerară 5.000 
132 Parohia Ortodoxă Română Șpring schimbat acoperiș biserică 5.000 
133 Parohia Ortodoxă Română Cunța automatizare clopote 5.000 
134 Parohia Ortodoxă Română Vingard reparații curente biserică 10.000 
135 Parohia Ortodoxă Română Coșlariu Nou continuat pictură biserică 5.000 
136 Parohia Reformată Teiuș reparații curente casă rugăciune 4.000 
137 

Parohia Romano Catolică Teiuș 
continuare înnoire instalație 
electrică 

7.500 

138 Parohia Ortodoxă Română Vadu Moților repictare pridvor 5.000 
139 Parohia Ortodoxă Română Glogoveț reparații interioare biserică 5.000 
140 Parohia Ortodoxă Română Lodroman reparații exterioare biserică 5.000 
141 Parohia Ortodoxă Română Valea Lungă instalație încălzire în pardoseală 7.500 
142 Mănăstirea Tăuni renovare iconostas, uși și ferestre 

chilii 
5.000 

143 Parohia Ortodoxă Română Ponorel, Filia 
Poieni 

reparații curente biserică 10.000 

144 Parohia Ortodoxă Română Ponorel reparații curente biserică 5.000 
145 Parohia Ortodoxă Română Vidra Medie sonorizare biserică 5.000 
146 Parohia Ortodoxă Română Sibișeni construcție capelă mortuară 7.500 
147 Parohia Ortodoxă Română Vințu de Jos I achiziționat mobilier bisericesc 5.000 
148 Parohia Reformată Vințu de Jos reparații curente și curent electric 

biserică 
4.000 

149 Parohia Ortodoxă Română Valea Mică reparații, tencuieli exter biserică 5.000 
150 Parohia Ortodoxă Română Pătrângeni reparații curente biserică 5.000 
151 Parohia Romano Catolică Zlatna conservare și restaurare altar 4.000 

  TOTAL   1.000.000
  
     

  

 
                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale  

din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se 
încasa la bugetul de stat în anul 2020, precum și repartizarea  

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea  
cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 2020 

 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 14 februarie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale 
din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa 
la bugetul de stat în anul 2020, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adăugata pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 
2020; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi 
administrativ - teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe 
venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020, precum și repartizarea sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și 
comunale pentru anul 2020; 

- raportul de specialitate nr. 3364/10 februarie 2020 al Direcției dezvoltare și bugete din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare comunicările unităţilor administrativ-teritoriale din Județul Alba la 
adresa nr. 303/08 ianuarie 2020 a 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 și art. 173 alin. 3 lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ;  
 - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările 
ulterioare; 
 -  Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020; 
 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 repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba a sumei 
de 27.316 mii lei, corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la 
bugetul de stat în anul 2020, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru 
susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru 
cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, 
nu le pot finanța din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit repartizat și din sume 
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defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, conform anexei nr. 
1 - parte integrantă a  prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba a sumei 
de 21.611 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale, potrivit anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 

 Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 Art. 4. 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, șefului 
Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Unităților Administrativ Teritoriale 
nominalizate şi direcţiilor din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 43 
Alba Iulia, 14 februarie 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. 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: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 43/14 februarie 2020 sunt publicate și 
pot fi consultate pe pagina de internet www.cjalba.ro   
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local al Județului Alba şi a 
bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii, în anul 2020 
 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 14 februarie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local al 
Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii, în anul 2020; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind constituirea şi utilizarea 
excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2020; 

- raportul de specialitate nr. 3366/10 februarie 2020 al Direcției 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 și art. 173 alin. 3 lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ;  
 - art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si 
completările ulterioare; 
 - art. 6 alin. 13 din Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, 
 - Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale 
instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri 
proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor 
interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor 
fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, 
indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul 
ministrului finanțelor publice nr. 720/22.05.2014, cu modificările şi 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 
 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

 Art. 1. Se aprobă constituirea în anul 2020 a excedentului bugetului local al Județului 
Alba, rezultat la 31 decembrie 2019, în sumă de 129.039,16 mii lei. 
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Art. 2. Se aprobă utilizarea în anul 2020 a sumei de 123.495,92 mii lei din excedentul 
bugetului local al Județului Alba, rezultat la 31 decembrie 2019, astfel: 

  a.) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre 
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 2020, suma de 1.000,00  
mii lei (ca sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare); 

  b.) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare, în anul 2020, suma 
de 5.410,43 mii lei, pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.  
                       c.) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2020, suma 
de  117.085,49 mii lei, conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2020 de către Direcţia Publică 
Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba a excedentului bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, rezultat la 31 decembrie 2019, în 
sumă de 50,59 mii  lei, pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare.  

Art. 4. Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2020 de către Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Alba Iulia a excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 
sau parţial din venituri proprii, rezultat la 31 decembrie 2019, în sumă de 212,63 mii lei, astfel:  

  a.) pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare, suma de 190,75 mii lei; 
  b.) pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, suma de 21,88 mii lei. 

  Art. 5. Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2020 de către Spitalul de 
Pneumoftiziologie Aiud a excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii, rezultat la 31 decembrie 2019, în sumă de 141,10 mii lei, 
astfel:  

a.) pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare, suma de 20,13 mii lei; 
  b.) pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, suma de 120,97 mii lei. 
Art. 6. Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2020 de către Muzeul Naţional al Unirii 

Alba Iulia a excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii, rezultat la 31 decembrie 2019, în sumă de 99,65 mii lei, pentru 
acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare. 

Art. 7.  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a ordonatorilor terțiari 
de credite, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art. 8. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației 
Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; Ordonatorilor terţiari de 
credite în extras; Direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
Nr. 44 
Alba Iulia, 14 februarie 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. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 29 voturi 
„pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 29 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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Anexa la Hotărârea  
Consiliului Județean Alba nr. 44/14 februarie 2020 

 
Programul obiectivelor de investiţii de interes judeţean  

finanţate din excedentul bugetului local al Județului Alba, pe anul 2020 

  mii lei
Nr. 

Crt. 
Denumirea obiectivului Buget 2020 

0 B 1 
TOTAL, din care: 117,085.49

A Capitolul 51.02  Autorităţi publice şi acţiuni externe 17,233.14
I Obiective de investiţii: 13,745.00

1 
 Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean 
Alba cu extindere  

11,925.00

2 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 
Alba Iulia -  Muzeul Naţional al Unirii (PT) 

20.00

3 Amenajare depozit  de ceramică veche 1,650.00

4 
Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la obiectivul de investiţii 
„Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean 
Alba cu extindere”  

150.00

II Alte cheltuieli de investiţii: 3,488.14
1 Tehnică de calcul și echipamente de comunicatii, echipamente IT 732.62
2 Autoturism 90.00
3 Autoutilitara 102.00
4 Mobilier sediu Consiliul Județean Alba 1,500.00
5 Signalistica interioară și exterioară sediu Consiliul Județean Alba  100.00

6 
Software, programe informatice, aplicatii( software proiectare, soluție 
antivirus, bitdefender, soluţie intranet, licențe, aplicații,etc) 

149.52

7 
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean 
Alba cu extindere - branșamente utilități, studii, avize, acorduri etc 

100.00

8 
Refuncţionalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean 
Alba cu extindere - expertiză tehnică 

10.00

9 

Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la obiectivul de investiții 
„Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliului 
Județean Alba cu extindere”  - Studiu de fezabilitate,  studii, expertize, 
avize, acorduri   

50.00

10 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 
Alba Iulia - Muzeul Naţional al Unirii - branșamente utilități, spor de 
putere, studii, avize, acorduri etc 

150.00

11 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii - expertiză 
tehnică 

10.00

12 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 
Alba Iulia - Muzeul Naţional al Unirii - Studiu de parament și 
stratigrafic 

4.00

13 
Elaborare PUD Amenajare zonă cuprinsă între Sala Unirii și Muzeul 
Național al Unirii Alba Iulia 50.00

14 
Teatru de Proiecte - Studiu de fezabilitate, studii, expertize, avize, 
acorduri 150.00
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15 
Studiu fezabilitate privind realizarea bornelor arhitecturale de intrare în 
Județul Alba 

20.00

16 
Expertiză tehnică  imobil Piața Ion I. C. Brătianu, nr. 21 (fosta Bancă 
Raiffeisen) 

10.00

17 
Construire arhivă și depozite logistice CJA - Studiu de fezabilitate, studii, 
expertize, avize, acorduri 

50.00

18 Strategia de dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2021-2027 210.00
B Capitolul 54.02   Alte servicii publice generale                                           162.00

I Obiective de investiţii Serviciul Județean Salvamont-Salvaspeo: 35.00

1 Alimentare cu apă a  bazei Salvamont Arieșeni 35.00
II Dotări independente Serviciul Județean Salvamont-Salvaspeo 113.00

III 
Dotări independente Direcția Publică Comunitară de Evidență a 
Persoanelor Alba 

14.00

C CAPITOL 60.02 - Aparare Nationala 65.00
  Alte cheltuieli de investiţii: 65.00

1 
Mansardare corp C1 al imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. 
Regina Maria, nr. 6 - expertiză tehnică 

10.00

2 
Mansardare corp C1 al imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. 
Regina Maria, nr. 6 - DALI, studii, expertize, avize, acorduri  

40.00

3 Multifuncțională - 2 buc 15.00
 D Capitolul 65.02 Invatamant 30.00

  Alte cheltuieli de investiţii: 30.00
  Platforma evaluare CJRAE Alba 30.00

E Capitolul 66.02 Sănătate, din care: 20,229.01

I Obiective de investiţii: 11,221.94

1 Construire Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 533.94

2 
Mansardare Policlinica (Corpuri cladire C+D) la Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Alba Iulia 

10,528.00

3 
Proiect tehnic - Recompartimentări conform DALI existent - Spital de 
Pneumoftiziologie Aiud 

160.00

II Alte cheltuieli de investiţii: 8.50

1 
Studiu de soluție pentru Aviz Tehnic Racord Electric - Spital de 
Pneumoftiziologie Aiud 

8.50

III Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 2,343.86
IV Dotări independente Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 187.00
V Reparaţii capitale: 3,090.00

1 
RK Centru Multifuncțional de Sănătate Ocna Mureș - Spitalul Judeţean de 
Urgenţă  Alba Iulia 

21.00

2 RK Farmacie - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 29.00

3 
RK Secțiile Cardiologie, Medicină Internă -Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Alba Iulia 

200.00

4 
RK și schimb de destinație din Școala Postliceală Sanitară în Secție 
Recuperare, Medicina fizica și Balneologie și extindere Ambulator - 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

300.00

5 RK Bloc operator - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 200.00
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6 
RK Sectia Pediatrie, Oftalmologie - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba 
Iulia 

100.00

7 RK Dispensar TBC - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 100.00
8 RK Post Trafo spital - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 2,040.00

9 
RK Compartiment Psihiatrie Cronici Baia de Arieș - Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Alba Iulia 

100.00

VI Cofinanțare proiecte 3,377.71
1 Proiect Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba 

Iulia, cod SMIS 114211 
141.50

2 Extindere, modernizare și dotare în vederea relocării ambulatoriului 
integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, cod SMIS 124866 

111.74

3 Proiect Reabilitare energetică a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, cod 
SMIS 114599 

2,863.47

4 Proiect Extindere și dotare unitatea de primiri urgențe a Spitalului 
Județean de Urgență Alba Iulia, cod SMIS 121063  

261.00

F Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 12,424.30
I Obiective de investiţii: 9,377.00

1 Sală Polivalentă de sport cu capacitate 1800-2000 locuri, Municipiul Blaj 9,377.00
II Alte cheltuieli de investiţii: 1,870.00

1 Mobilier urban, sisteme de expunere etc, Museikon 100.00
2 Sistemul de detecție incendiu wireless Castel Sâncrai 60.00

3 
Mansardare clădire Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba - expertiză 
tehnică 10.00

4 
Elaborare PUD Bastion Sfântul Mihail (construire centru cultural Bastion 
Sf. Mihail, Restarurare și refuncționalizare cladiri și caponieră, 
sistematizare zonă, demolare corpuri parazitare) 50.00

5 
Restaurare zid estic Bastion Sf. Mihail, caponieră și morgă - DALI, studii, 
expertize, avize, acorduri  50.00

6 
Amenajare și împrejmuire curte Castel Sâncrai studiu de fezabilitate, 
studii, expertize, avize, acorduri 60.00

7 Realizarea expoziției permanente Sala Unirii Alba Iulia 1,500.00

8 Centrul multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud - studiu de fezabilitate 40.00

  Biblioteca Județeană „Lucian Blaga ”Alba 144.00

I Alte cheltuieli de investiţii: 144.00

  Dotari independente Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba 144.00

  Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 206.90
I Obiective de investiţii: 129.00

1 
Colectare, obținere avize execuție  perete antifoc clădire Teatrul de Păpuși 
„Prichindel” Alba Iulia  

10.00

2 
Instalație de detectare-semnalizare a incendiilor clădire Teatrul de Păpuși 
„Prichindel” Alba Iulia  

119.00

II Alte cheltuieli de investiţii: 77.90
  Dotari independente Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 77.90

  Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba Iulia 66.00
I Alte cheltuieli de investiţii: 66.00
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  Dotări independente Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba Iulia 66.00

  Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 760.40
I Alte cheltuieli de investiţii: 760.40
  Dotări independente Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 760.40

G Capitolul 68.02   Asigurări şi asistenţă socială                                            4,846.46
I Obiective de investiţii: 4,079.46

1 
Centru de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și 
Mental Ocna Mureș - PT și  execuție 

4,000.00

2 
Proiect, extindere, modernizare  și autorizare PSI Centrul de Îngrijire și 
Asistență Abrud 

64.74

3 
Documentație tehnică obtinere autorizație PSI sediu Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba 

14.72

II Alte cheltuieli de investiţii: 180.00
1 Centrale termice 50.00
2 Programe informatice software  și licențe 30.00

3 Ministație de epurare Centrul de Îngrijire și Asistență Baia de Arieș 100.00

III 
Proiect Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor și 
Proiect Venus „Împreună pentru o viață în siguranță”  - Program 
Operațional Capital Uman 2014-2020 

587.00

H Capitolul 70.02 - Servicii și dezvoltare publică 6,648.00

I Obiective de investiţii: 5,210.00
1  Amenajare bază de tratament și agrement în Orașul Ocna Mureș 5,210.00

2 
Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în Județul Alba 
2014-2020 

1,438.00

I Capitolul 74.02 Protecţia Mediului 185.00

I Alte cheltuieli de investiţii: 115.00

1 
Elaborare Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Alba și a 
Raportului de mediu 100.00

2 
Studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menținere a 
calității aerului în Județul Alba 15.00

II Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile  proiect 
„Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în 
Judetul  Alba” 

70.00

 J Capitolul 84.02  Transporturi 55,262.58

I Lucrări de drumuri și poduri propuse pe anul 2019, în continuare: 11,434.49

1 
Consolidare pod pe DJ705B peste Râul Mureș, km. 3+949, localitatea 
Vințu de Jos, județul Alba 5,360.87

2 Modernizare drum județean DJ704K:Vinerea (DJ704)-Săliștea (DJ705E) 5,435.90

3 
Consolidare Pod pe DJ107C, km. 9+223 peste Pârâul Dumbrăvița, în 
localitatea Limba, județul Alba  637.72

II Lucrări noi: 4,145.00

1 
Consolidare Pod pe drumul județean DJ106E peste Râul Sebeș, km. 
52+150, Dobra, județul Alba 380.00

2 

Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - 
Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş 
(DN 14 B) 3,015.00
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3 Pod pe DJ141C peste Valea Cenade, km. 2+600, jud. Alba 750.00
   Alte cheltuieli de investiţii:  1,515.83

III Dotari independente pentru Activitatea Transporturi 577.85
IV Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii: 937.98

1 
Servicii de expertizare a lucrărilor executate la obiectivul - Consolidare 
corp drum județean DJ750: Gârda de Sus(DN75) – Ordâncușa - Ghețar 194.00

2 
Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe drumul județean 
DJ106E: limită Județul Sibiu – Dobra - Șugag, faza DALI 35.66

3 
Reabilitare drum județean DJ 705: limită Județul Hunedoara - Almaşu de 
Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74), faza SF 85.54

4 
 Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - 
Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş 
(DN 14 B), faza DALI 9.28

5 Pod pe DJ141C peste Valea Cenade, km. 2+600, jud. Alba, faza SF 11.90

6 
Reabilitare și consolidare drum Galda de Jos (intersecție cu DJ 107H - 
drum acces Centru Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos) faza 
DALI 16.25

7 

Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - 
Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza 
- Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de 
Baltă - limită Județul Mureș, tronson km.2+112- km.4+587, faza DALI 47.00

8 
Modernizare și consolidare drum județean DJ107V:DJ107 – Alecuș -
DJ107D faza DALI 89.85

9 
Consolidare pod peste Râul Mureș, pe DJ107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - 
Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107 D) faza DALI 62.00

10 
Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza comunei Pianu și Săsciori, județul 
Alba - pe drumul județean DJ704A, faza SF 65.76

11 
Modernizare drum județean DJ103G: Inoc(DN1) - Ciugudu de Jos -
Ciugudu de Sus - limită Județul Cluj - faza DALI 40.00

12 
Pod pe DJ107:Alba Iulia – Berghin – Colibi - Cergăul Mare - Blaj - 
Cetatea de Baltă – limită Județul Mureș, km.22+850, localitatea Colibi - 
faza SF 18.00

13 
Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750 C: Sălciua de Sus (DN 
75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea 
Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1) - faza SF 262.74

V 

Proiect POR „Modernizare drum județean DJ 107I: Aiud(DN1) Aiudul 
de Sus - Râmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bârlești Cătun -
Cojocani - Valea Barnii - Bârlești - Mogoș -_Valea Albă - Ciuciulești -
Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN74(Cerbu)  km. 0+000 - 
km. 76+540” , cod SMIS 2014+: 108707    

30,884.06

VI 
Proiect POR „Modernizare drum județean DJ103E: DN1 - Gârbova de 
Jos – Gârbovița - Gârbova de Sus”, cod SMIS 2014+: 125923  

2,808.74

VII 
Proiect POR „Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos - 
Mesentea - Benic - Intregalde, județul Alba km. 17+700-km.23+700”, 
cod SMIS 2014+:126106 

4,474.46

 
                                                                                     

                                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
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 PREŞEDINTE,                                      SECRETAR GENERAL, 
Ion DUMITREL                                            Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba,   
a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020 
 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 14 februarie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului 
local al Județului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile si a bugetelor instituţiilor 
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii, pe anul 2020; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului general al 
Judeţului Alba, a bugetului local al Județului Alba, a bugetului fondurilor externe 
nerambursabile si a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri  proprii, pe anul 2020; 

- raportul de specialitate nr. 3306/10 februarie 2020 al Direcției dezvoltare și bugete din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare adresa nr. ABG_STG - 613/14 ianuarie 2020 a Administrației 
Județene a Finanţelor Publice Alba privind comunicarea sumelor aprobate prin Legea bugetului 
de stat pe anul 2020, cotelor defalcate din impozitul pe venit inclusiv alocări directe estimate a se 
încasa în anul 2020 și a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pe anul 2020, precum și 
estimările pe anii 2021-2023; 
 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; 
 - Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020; 
 - H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în 
plată; 

 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. Bugetul general al Judeţului Alba, pe anul 2020, se stabileşte în sumă de 
544.933,17  mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. (1) Se aprobă bugetul local al Judeţului Alba, pe anul 2020, în sumă de 313.939,27 
mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                (2)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2020, se 
stabileşte în sumă de 171.005,43 mii lei. 
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                (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2020, se 
stabileşte în sumă de 142.933,84 mii lei. 

Art. 3. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020 în sumă de 
142,22  mii lei, conform anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri  proprii pe anul 2020,  în sumă de 270.861,20 mii lei, în structura prevăzută în 
anexa nr. 4 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                 (2) Bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri  proprii pe anul 2020 - secţiunea de funcţionare, se stabileşte în sumă de 232.622,16 mii 
lei. 

                 (3) Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri  proprii pe anul 2020 - secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 38.239,04 mii 
lei. 

  Art. 5. (1) Cheltuielile pentru „Autorităţi executive”  pe anul 2020, se stabilesc în sumă 
de 44.742,14  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 5 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

             (2) Se aprobă un număr de 180 posturi pentru aparatul de specialitate al 
Consiliului Județean Alba pe anul 2020. 
                         (3) Cotizaţiile Judeţului Alba pe anul 2020,  se stabilesc conform anexei nr. 5„a” 
- parte integrantă a prezentei hotărâri. 
   (4)  Se aprobă Programul activităţilor pentru implementarea strategiilor elaborate 
și aprobate de Judeţul Alba, pe anul 2020, conform anexei nr. 5„b” - parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 
  (5)  Se aprobă Programul activităţilor de comunicare si  promovare a Judeţului 
Alba pe anul 2020, conform anexei nr. 5„c” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 6. (1) Cheltuielile pentru Serviciul Public Județean „Salvamont - Salvaspeo” Alba, 
pe anul 2020, se stabilesc în sumă de 2.345,28 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 6 - 
parte integrantă a prezentei hotărâri. 

             (2) Se aprobă un număr de 17 posturi pe anul 2020, pentru Serviciul Public 
Judeţean „Salvamont - Salvaspeo” Alba. 

Art. 7. Cheltuielile pentru Centrul Militar al Judeţului Alba pe anul 2020, se stabilesc în 
sumă de 320,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 7 - parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 

Art. 8. Cheltuielile pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Județului 
Alba, pe anul 2020, se stabilesc în sumă de 150,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 8 - 
parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 9. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Învăţământ”, pe anul 2020, se stabilesc în sumă 
de 7.181,25 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 9 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

            (2)  Repartizarea sumei de 7.181,25 mii lei este următoarea: 
          Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alba, suma de 1.012,50 mii lei, 
conform anexei nr. 9„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
         Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba, suma de 
279,75 mii lei,  conform anexei nr. 9„b” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
          Învățământ special integrat în învățământul de masă,  precum şi finanțarea 
drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special,  
suma de  422,00 mii lei, conform anexei nr. 9„c” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 „Programul pentru școli al României”, pe anul 2020, suma 
de 5.467,00 mii lei. Creditul de angajament este în sumă  de 32.433,00 mii lei 

Art. 10. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Sănătate”, pe anul 2020, se stabilesc în sumă 
de 21.479,01 mii lei,  astfel: 

a) Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia                        17.699,04 mii lei 
b) Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud                                 3.518,97 mii lei 
c) Proiect „Extindere și dotare Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului 

Județean de Urgență Alba Iulia”                                                     261,00 mii lei. 
Creditul de angajament este în sumă de 7.531,21 mii lei. 
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  (2) Din sumele prevăzute la alin. 1 lit. a, se alocă suma de 50,00 mii lei pentru 
acordarea în anul 2020 a unor stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate 
din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, în limita a două salarii minime brute pe 
țară.  
                        (3) Stimulentele financiare lunare prevăzute la alin. 2 se acordă în baza unui 
Regulament aprobat de Consiliul de Administrație al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi 
cu respectarea prevederilor art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 11. (1) Cheltuielile pentru Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, pe anul 2020, 
se stabilesc în sumă de 2.796,50 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 10 - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 
                          (2) Se aprobă un număr de 32 posturi pe anul 2020, pentru Biblioteca Judeţeană 
„Lucian Blaga” Alba. 

               (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative, pe anul 2020, pentru 
Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, conform anexei nr. 10„a” - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

Art. 12. Cheltuielile pentru Servicii recreative şi sport pe anul 2020 se stabilesc în sumă 
de 12.627,00  mii lei, din care: 

 pentru acţiunile desfăşurate pentru activităţi educativ - sportive 
suma de 3.200,00 mii lei. 

 pentru realizarea obiectivului „Sală Polivalentă de sport cu 
capacitate de 1800 -2000 locuri - Municipiul Blaj”, suma de 9.377,00 mii lei 

 Fondul destinat pentru finanțarea activității de tineret,  suma de 
50,00 mii lei. 

Art. 13. Contribuţiile pe anul 2020, pentru personalul neclerical şi repartizarea pe culte 
religioase a sumei de 17.732,00 mii lei, se stabileşte conform anexei nr. 11 - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

Art. 14. (1) Sprijinul financiar pentru construirea, reabilitarea şi repararea lăcaşurilor de 
cult, pentru anul 2020, se stabileşte în sumă de 1.000,00  mii lei. 

              (2) Repartizarea sumei de 1.000,00 mii lei se aprobă prin hotărâre a Consiliului 
Judeţean Alba, pe baza solicitărilor, întocmite în condiţiile legii, de cultele religioase. 

Art. 15. (1) Sprijinul financiar pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi 
religiei”, pe anul 2020, se stabilește în sumă de 3.183,00 mii lei , în structura prevăzută în anexa 
nr. 12 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

     (2) Se aprobă un număr de 4 posturi pe anul 2020, pentru managerii instituțiilor 
publice de cultură. 

                (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural, educative și sportive, pe anul 
2020, conform anexei nr. 12„a” și Programul activităților cultural - educative, pe anul 2020, 
conform anexei nr.  12„b” - părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

Art. 16. (1) Cheltuielile pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  
Copilului Alba, pe anul 2020, se stabilesc în sumă de 65.049,06 mii lei, în structura prevăzută în 
anexele nr. 13„aˮ și nr. 13„bˮ - părți integrante ale prezentei hotărâri. 

                (2) Se aprobă un număr de 1030 de posturi, pe anul 2020, pentru Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Alba. 

Art. 17. Cheltuielile pentru activitatea „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe”, pe anul 
2020, se stabilesc în sumă de 6.648,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 14 - parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 18. Cheltuielile pentru activitatea „Protecţia mediului”, pe anul 2020, se stabilesc în 
sumă de 2.800,33 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 15 - parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 
 Art. 19. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Transporturi”, pe anul 2020, se stabilesc în 
sumă de 102.907,69  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 16 - parte integrantă a prezentei 
hotărâri. Creditele de angajament pe anul 2020 se stabilesc în sumă de 215.852,94 mii lei 
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               (2) Se aprobă Programul lucrărilor de întreținere şi funcţionare pe drumurile și 
podurile județene şi Programul altor activități în domeniul transporturilor, pe anul 2020, conform 
anexelor nr. 16„a” și nr. 16„b” - părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

Art. 20. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Turism”, pe anul 2020, se stabilesc în sumă de 
165,00  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 17 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

             (2) Se aprobă Programul activităţilor de promovare si dezvoltare tutistică pe anul 
2020,  potrivit  anexei  nr. 17„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 21. Se aprobă Programul activităţilor din domeniul dezvoltării economice pe anul 
2020, conform anexei nr. 18 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 22. Se aprobă Agenda evenimentelor Județului Alba, pe anul 2020, în structura 
prevăzută în anexa nr. 19 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 23. Se aprobă cheltuielile pentru Centrul Judeţean de Resurse și Asistență 
Educațională Alba  aferente bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru Județul Alba, pe 
anul 2020, în sumă de 28,90 mii lei, potrivit anexei nr. 20 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 24. Se aprobă cheltuielile pentru Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia aferente 
bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru Județul Alba, pe anul 2020, în sumă de 
113,32 mii lei, potrivit anexei nr. 21 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 25. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Direcţia 
Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba,  în sumă de 2.164,48 mii lei, în structura 
prevăzută în anexa nr. 22 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

               (2) Se aprobă un număr de 25 posturi, pe anul 2020, pentru Direcţia Publică 
Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba.   

Art. 26. (1) Se aprobă bugetul  de venituri și cheltuieli pe anul 2020, pentru Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în sumă de 230.275,68 mii lei,  în structura prevăzută în anexa 
nr. 23 - parte integrantă a prezentei hotărâri. Creditele de angajament sunt in suma de 60.331,49 
mii lei 
                           (2) Se aprobă un număr de 1471 posturi, pe anul 2020, pentru Spitalul Judeţean 
de Urgenţă Alba Iulia. 

 (3) Din suma aprobată la alineatul 1, la partea de cheltuieli,  suma de 2.275,10 
mii lei reprezintă credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante înregistrate la finele anului 
2019. 

Art. 27. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2020, pentru Spitalul de 
Pneumoftiziologie Aiud, în sumă de 19.352,67 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 24 - 
parte integrantă a prezentei hotărâri. 

              (2) Se aprobă un număr de 130 posturi, pe anul 2020, pentru Spitalul de 
Pneumoftiziologie Aiud. 

   (3) Din suma aprobată la alineatul 1, la partea de cheltuieli,  suma de 60,28 mii 
lei reprezintă credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante înregistrate la finele anului 
2019. 

Art. 28. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2020, pentru Muzeul 
Naţional al Unirii Alba Iulia, în sumă de 8.943,86 mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 25 
- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

               (2) Se aprobă un număr de 87 posturi pe anul 2020, pentru Muzeul Naţional al 
Unirii Alba Iulia. 

               (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Muzeului Național al 
Unirii Alba Iulia, pe anul 2020, potrivit anexei nr. 25„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 29. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2020, pentru Teatrul de 
Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, în sumă de 3.049,55 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 
26 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

              (2) Se aprobă un număr de 28 posturi, pe anul 2020, pentru Teatrul de Păpuşi  
„Prichindel” Alba Iulia. 

              (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Teatrului de Păpuşi  
„Prichindel” Alba Iulia, pe anul 2020, potrivit anexei nr. 26„a” - parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 
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Art. 30. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, pentru Centrul de 
Cultură „Augustin Bena” Alba, în sumă de 6.066,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 
27 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

              (2) Se aprobă un număr de 56 posturi, pe anul 2020, pentru Centrul de Cultură 
„Augustin Bena” Alba. 

              (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative  al Centrului de Cultură 
„Augustin Bena” Alba, pe anul 2020, conform anexei nr. 27„a”- parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 

Art. 31. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2020, pentru Direcţia 
Judeţeană de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba, în sumă de 1.008,96 mii lei, în structura 
prevăzută în anexa nr. 28 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

               (2) Se aprobă un număr de 14 posturi pe anul 2020, pentru Direcţia Judeţeană de 
Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba. 

Art. 32. Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de 
finanțare și a creditelor de angajament, pe anul 2020, în structura prevăzută în anexa nr. 29 - 
parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 33. Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții cu  finanțare din 
donații și sponsorizări, pe anul 2020, pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în structura 
prevăzută în anexa nr. 30 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 34. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a ordonatorilor terțiari 
de credite, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 Art. 35. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 
Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; 
Ordonatorilor terţiari de credite în extras; direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba.  

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 45 
Alba Iulia, 14 februarie 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. 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 
 

NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 45/14 februarie 2020 sunt publicate și 
pot fi consultate pe pagina de internet www.cjalba.ro   
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind stabilirea valorii bunurilor realizate până la data de 31 ianuarie 2020  
în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor  

în Județul Alba (Faza 1 şi Faza 2)” 
 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 14 februarie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre pentru stabilirea valorii bunurilor realizate până la data de 31 
ianuarie 2020  în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul 
Alba (Faza 1 şi Faza 2)”; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru stabilirea valorii bunurilor 
realizate până la data de 31 ianuarie 2020  în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat 
al Deșeurilor în Județul Alba (Faza 1 şi Faza 2)”; 

- raportul de specialitate nr. 3677/12 februarie 2020 al Direcţiei dezvoltare şi bugete şi 
Serviciului mediu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de prevederile: 
- Contractului de finanţare nr. 129035/2 mai 2012 și ale Contractului de finanţare nr. 

28/14 februarie 2017; 
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.280/8 septembrie 2017 privind stabilirea 

valorii bunurilor realizate până la data de 31 august 2017, în cadrul Proiectului „Sistem de 
Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza 1 şi Faza 2)”. 
 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. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. c și art. 173 alin. 4 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 
- Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 
- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată; 
- Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Normelor 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; 

- 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 Finanțelor publice nr. 1917/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul art. 182 alin. 1 şi 3, art. 196 alin. 1 lit. a şi art. 243 alin. 1 lit. a şi c din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea  
 
   

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1. Se aprobă Metodologia de calcul privind repartizarea cheltuielilor indirecte 
efectuate în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba 
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(Faza 1 şi Faza 2)” până la data de 31 ianuarie 2020, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se stabilește valoarea bunurilor realizate până la data de 31 ianuarie 2020 în 
cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza 1 şi 
Faza 2)”, urmare a aplicării metodologiei de calcul prezentate la art.1, conform anexei nr. 2 - 
parte integrantă a prezentei hotărâri. 
         Art. 3. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 280/8 septembrie 2017 privind stabilirea 
valorii bunurilor realizate până la data de 31 august 2017, în cadrul Proiectului „Sistem de 
Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza 1 şi Faza 2)”, îşi încetează 
aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 
         Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcției dezvoltare şi 
bugete şi  Serviciului mediu 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, Direcției juridică 
și administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete şi Serviciului mediu din cadrul aparatului  
de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 46 
Alba Iulia, 14 februarie 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 33 voturi 
„pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 33 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea  
 Consiliului Judeţean Alba nr. 46/14 februarie 2020  

 

Metodologia de calcul privind repartizarea cheltuielilor indirecte efectuate in cadrul 
proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba 

 (Faza 1 şi Faza 2)” 
 

Procedeul suplimentării (forma clasică) varianta coeficientului unic: 
Această variantă presupune repartizarea unei întregi categorii de cheltuieli comune (indirecte) pe 

purtători cu ajutorul unui singur coeficient de suplimentare calculat după următoarea formulă: 

 

 

în care: 

ks = reprezintă coeficientul de suplimentare 

CHr = cheltuieli de repartizat 

bj = marimea bazei de repartizare în cazul sectoarelor/categoriilor de cheltuieli 
n = numarul sectoarelor/categoriilor de cheltuieli 

Calculul cotei de cheltuieli R ce revin unei categorii de cheltuieli folosind relația: 

Rj = bj x ks 

I. Repartizarea cheltuielilor cu salariile 

Categorie cheltuieli 
/Denumire investitie 

Coeficient de 
repartizare  

Cheltuieli de 
repartizat ‐ 
lei‐ 

Baza de 
repartizare ‐ lei‐ 

Cota de 
cheltuieli 
repartizate ‐ 
lei‐ 

0  ks  CHr  bj   Rj 

Cheltuieli cu salariile 

0,009378500
9 

1.596.097,00      

CMID     0,00  0,00

Poarta de acces si 
barieră  4.784,19  44,87

Gard de imprejmuire  175.576,83  1.646,65

Cabină poartă şi cabină 
cântar  67.748,04  635,38

Platformă electronică 
de cântărire auto  182.106,94  1.707,89

Sistem de spălare 
anvelope  270.927,78  2.540,90

Depozit ecologic ‐ 
Celula 1  16.027.128,93  150.310,44
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Puturi monitorizare 
panză freatica Celula 1   65.053,13  610,10

Placi tasare Celula 1 
închisă  5.783,41  54,24

Staţie epurare levigat  4.498.081,64  42.185,26

Grup electrogen tratare 
levigat  58.935,60  552,73

Bazin stocare levigat  688.754,55  6.459,49

Bazin stocare efluent  289.966,23  2.719,45

Reţea circulare levigat  205.167,77  1.924,17

Pompă levigat SP1  91.956,64  862,42

Pompă levigat SP2  12.678,88  118,91

Pompă levigat SP3  12.678,88  118,91

Pompă levigat SP4  34.677,72  325,23

Pompă levigat SP5  34.677,72  325,23

Senzor de nivel in 
bazinul pentru levigat  442,61  4,15

Staţie colectare gaz de 
depozit  33.480,00  313,99

Staţie ardere gaz de 
depozit  596.813,60  5.597,22

Reţea colectare gaz de 
depozit  126.876,70  1.189,91

Puţuri colectare gaz de 
depozit  55.939,82  524,63

Puţuri observaţie 
migrare gaz de depozit  55.175,73  517,47

Incarcator cu cupa 
frontala  1.164.950,50  10.925,49

Compactor pt. depozite 
de deseuri  1.161.499,50  10.893,12

Clădire administrativă  757.046,53  7.099,96

Centrala termica 
electrica Pn30 kw in 
cladirea administrativa  6.270,05  58,80

Boiler 500 l in cladirea 
administrativa  3.955,93  37,10

Vas de expansiune 40 l 
in cladirea 
administrativa  194,35  1,82

Vas de expansiune 25 l 
in cladirea 
administrativa  139,81  1,31

Pompa de circulatie 
cazan in cladirea 
administrativa  2.159,63  20,25

Pompa de circulatie 
boiler in cladirea 
administrativa  731,11  6,86



 

155 

Regulator electronic in 
cladirea administrativa  699,52  6,56

Sistem aer condiţionat  
(9600 BTU/h)  7.238,83  67,89

Sistem aer condiţionat  
(11300 BTU/h)  3.885,53  36,44

Ventilator centrifugal 
150 l in cladirea 
administrativa   415,80  3,90

Ventilator centrifugal 
125 l in cladirea 
administrativa   1.283,04  12,03

Birou in cladirea 
administrativa  2.818,80  26,44

Scaun rotativ cu brate in 
cladirea administrativa  7.654,50  71,79

Scaun rotativ in cladirea 
administrativa  4.471,20  41,93

Dulap arhivare in 
cladirea administrativa  12.587,40  118,05

Dulap suspendat  in 
cladirea administrativa  2.381,40  22,33

PC pentru aplicatii 
Office inclusive licenta 
software  in cladirea 
administrativa  19.537,20  183,23

Multifunctionala Laser 
Jet A4  in cladirea 
administrativa  2.770,20  25,98

Masa de sedinte  in 
cladirea administrativa  1.822,50  17,09

Masa acoperita cu 
gresie antiacida in 
cladirea administrativa  44.984,16  421,88

Chiuveta antiacida in 
cladirea administrativa  8.592,48  80,58

Vestiar metallic cu loc 
individual de sezut  in 
cladirea administrativa  18.954,00  177,76

Balanta analitica  in 
cladirea administrativa  12.514,50  117,37

Balanta analitica  in 
cladirea administrativa  20.655,00  193,71

Etuva termoreglabila  in 
cladirea administrativa  33.655,50  315,64

PH‐metru portabil  in 
cladirea administrativa  10.461,14  98,11

Conducmetru de 
laborator  in cladirea  15.206,94  142,62
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administrativa 

Spectrometru UV  in 
cladirea administrativa  136.468,80  1.279,87

Oxigenometru portabil  
in cladirea 
administrativa  20.605,43  193,25

Echipament de recoltat 
probe apa/levigat  in 
cladirea administrativa  5.793,12  54,33

Aparat de distilat apa  in 
cladirea administrativa  22.599,00  211,94

Statie meteo fixa pt. 
masurarea parametrilor 
atmosferici  in cladirea 
administrativa  8.505,00  79,76

Cuptor de calcinare  in 
cladirea administrativa  157.950,00  1.481,33

Nisa de laborator  in 
cladirea administrativa  115.400,70  1.082,29

Baie de nisip  in cladirea 
administrativa  21.019,50  197,13

Sticlărie de laborator  in 
cladirea administrativa  
in cladirea 
administrativa  7.290,00  68,37

Termoreactor  in 
cladirea administrativa  126.526,70  1.186,63

Analizor portabil de 
gaze  in cladirea 
administrativa  40.878,90  383,38

Garaj si atelier auto  716.629,04  6.720,91

Aerotermă electrică în 
garaj şi atelier auto   27.327,26  256,29

Convector electric 1500 
w in garaj si atelier auto  223,56  2,10

Convector electric 1000 
w in garaj si atelier auto    423,70  3,97

Boiler electric 10 l in 
garaj si atelier auto  292,74  2,75

Ventilator axial in garaj 
si atelier auto   2.108,70  19,78

Compresor in garaj si 
atelier auto  4.190,40  39,30

Aparat de sudura 
electric in garaj si atelier 
auto  1.441,80  13,52

Rastel cu polite in garaj 
si atelier auto  842,40  7,90
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Banc de lucru in garaj si 
atelier auto  2.624,40  24,61

Drumuri şi platforme 
interne  10.584.504,60  99.266,79

Clădire tratare 
mecanică  5.337.681,00  50.059,45

Tocător în clădirea de 
tratare mecanică  2.164.737,94  20.302,00

Separator magnetic în 
clădirea de tratare 
mecanică  265.845,01  2.493,23

Sită rotativă în clădirea 
de tratare mecanică  1.531.773,62  14.365,74

Benzi transportoare în 
clădirea de tratare 
mecanică  373.448,94  3.502,39

Biofiltru  1.493.890,20  14.010,45

Biocelule  15.681.503,72  147.069,00

Sistem control (Hard + 
SOFT) Biocelule  51.040,54  478,68

Clădire maturare  6.769.942,19  63.491,91

Sită rafinare în clădire 
marurare  1.228.409,50  11.520,64

Clădire sortare  12.306.112,50  115.412,89

Benzi transportoare în 
clădire sortare  2.492.599,20  23.376,84

Separator magnetic în 
clădire sortare  259.131,60  2.430,27

Presă de balotat în 
clădire sortare  3.208.296,00  30.089,01

Cabină de sortare cu 
sistem de ventilare în 
clădire sortare  2.159.430,00  20.252,22

Scaune în cladirea de 
sortare  1.890,00  17,73

Dulapuri vestiare în 
clădirea de sortare  3.369,60  31,60

Dulapuri în clădirea de 
sortare  4.395,60  41,22

Masă birou în clădirea 
de sortare  783,00  7,34

Masă bucătărie în 
clădirea de sortare  124,80  1,17

Gospodărie de apă  129.201,79  1.211,72

Reţea alimentare cu apă  204.557,26  1.918,44

Reţea alimentare şi 
colectare apă 
tehnologică  647.656,62  6.074,05
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Reţea alimentare cu apă 
de incendiu  280.541,17  2.631,06

Reţea canalizare 
menajeră  160.534,12  1.505,57

Reţea colectare ape 
pluviale  620.882,30  5.822,95

Sistem irigare spaţii 
verzi  27.472,28  257,65

Staţie mobilă de 
carburanţi  32.940,00  308,93

Reţea distribuţie 
energie electrică  2.471.821,45  23.181,98

 Instalaţie electrică de 
iluminat exterior  181.699,51  1.704,07

Containere  628.716,27  5.896,42

Maşină cu cârlig (Hook ‐ 
lift)  1.812.791,53  17.001,27

Incarcator frontal   1.374.138,44  12.887,36

Motostivuitor   480.239,60  4.503,93

Sistem automatizare şi 
monitorizare  723.935,38  6.789,43

Sistem de comunicaţie   90.823,26  851,79

Spaţii verzi  608.204,86  5.704,05

Sistem de tratare a apei 
‐ staţie clorinare  31.268,74  293,25

STATIE BLAJ  0,00  0,00

Container administrativ  33.442,69  313,64

Birou cu extensie pentru 
imprimanta copiator / 
scanner   468,00  4,39

Birou simplu   212,40  1,99

Scaune  453,60  4,25

Mobilier cu rafturi si 
sertare   890,40  8,35

Chiuveta  188,40  1,77

PC cu soft pt. cantarire, 
imprimanta  22.443,60  210,49

Sistem aer condiţionat în 
container administrativ  4.346,45  40,76

Container sanitar  44.591,09  418,20

Dulapuri pentru vestiar în 
container sanitar  2.035,20  19,09

Banca pentru 3 persoane 
în container sanitar  381,60  3,58

Container statie de 
pompare  33.443,97  313,65

Staţie de pompe  14.093,62  132,18

Rezervor apă  3.803,38  35,67

Cantar auto  159.130,78  1.492,41
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Drumuri  2.777.793,32  26.051,54

Palnie de alimentare 
prescontainer   747.871,63  7.013,91

Reţea electrică  157.220,44  1.474,49

Gard si poarta  150.594,66  1.412,35

Instalaţie de alimentare 
cu apă  24.925,81  233,77

Retea de canalizare  17.098,96  160,36

Reţea electrică iluminat 
exterior  175.428,89  1.645,26

Reţea colectare ape 
pluviale  126.293,89  1.184,45

Spaţii verzi  2.610,43  24,48

Masini de încarcat cu 
carlig ‐ hook lift  2.737.920,00  25.677,59

Prescontainere de 24mc  358.262,54  3.359,97

Dotari PSI   2.152,80  20,19

Trusa profesionala de 
scule   1.118,31  10,49

STATIE TARTARIA  0,00  0,00

Container administrativ  33.559,88  314,74

Birou cu extensie pentru 
imprimanta copiator / 
scanner   468,00  4,39

Birou simplu   212,40  1,99

Scaune  453,60  4,25

Mobilier cu rafturi si 
sertare   890,40  8,35

Chiuveta  188,40  1,77

PC cu soft pt. cantarire, 
imprimanta  22.444,20  210,49

Sistem aer condiţionat în 
container administrativ  4.650,25  43,61

Container sanitar  44.747,35  419,66

Dulapuri pentru vestiar în 
container sanitar  2.035,20  19,09

Banca pentru 3 persoane 
în container sanitar  381,60  3,58

Container statie de 
pompare  33.561,17  314,75

Staţie de pompe  14.093,62  132,18

Rezervor apă  3.803,38  35,67

Cantar auto  159.133,18  1.492,43

Drumuri  2.765.960,27  25.940,56

Palnie de alimentare 
prescontainer   652.245,56  6.117,09

Reţea electrică  162.755,73  1.526,40

Gard si poarta  116.687,44  1.094,35

Instalaţie de alimentare 
cu apă  23.963,00  224,74
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Retea de canalizare  17.570,22  164,78

Reţea electrică iluminat 
exterior  207.687,91  1.947,80

Reţea colectare ape 
pluviale  145.418,36  1.363,81

Spaţii verzi  4.375,91  41,04

Masini de încarcat cu 
carlig ‐ hook lift  3.422.400,00  32.096,98

Prescontainere de 24mc  716.525,07  6.719,93

Dotari PSI   2.611,20  24,49

Trusa profesionala de 
scule   1.118,31  10,49

INCHIDERI ABRUD  0,00  0,00

Depozit neconform 
închis  787.031,71  7.381,18

Puturi de monitorizare 
ape subterane   31.682,26  297,13

Martori de tasare  1.570,88  14,73

Instalatie gestionare 
levigat  56.849,49  533,16

Pompa levigat  43.076,19  403,99

Rigola perimetrala ape 
pluviale    72.207,43  677,20

Drum perimetral de 
inspectie   53.701,99  503,64

Imprejmiuire si poarta 
de acces   128.786,41  1.207,82

Instalatie electrică  33.573,88  314,87

INCHIDERI AIUD  0,00  0,00

Depozit neconform închis  2.902.665,95  27.222,66

Puturi de monitorizare 
ape subterane   7.956,61  74,62

Martori de tasare  163,77  1,54

Instalaţie gestionare gaz 
de depozit  114.941,64  1.077,98

Unitate de incinerare a 
gazelor de depozit  496.551,80  4.656,91

Instalatie gestionare 
levigat  120.112,07  1.126,47

Rigola perimetrala ape 
pluviale    32.059,99  300,67

Drum perimetral de 
inspectie   60.105,13  563,70

Imprejmiuire si poarta de 
acces   61.578,59  577,51

Instalatii electrică  31.501,31  295,44

INCHIDERI ALBA IULIA  0,00  0,00

Depozit neconform închis  7.058.528,71  66.198,42

Puturi de monitorizare 
ape subterane   62.518,32  586,33



 

161 

Martori de tasare  2.698,92  25,31

Instalaţie gestionare gaz 
de depozit  1.100.831,09  10.324,15

Unitate de incinerare a 
gazelor de depozit  686.698,43  6.440,20

Instalatie gestionare 
levigat  331.758,44  3.111,40

Rigola perimetrala ape 
pluviale    646.901,29  6.066,96

Drum perimetral de 
inspectie   94.960,26  890,58

Imprejmiuire si poarta de 
acces   208.559,52  1.955,98

Instalatii electrică  20.803,50  195,11

INCHIDERI BLAJ  0,00  0,00

Depozit neconform închis  2.527.759,43  23.706,59

Puturi de monitorizare 
ape subterane   76.370,78  716,24

Martori de tasare  1.525,30  14,31

Instalatie gestionare 
levigat  136.562,34  1.280,75

Pompa levigat  41.821,54  392,22

Rigola perimetrala ape 
pluviale    181.332,74  1.700,63

Drum perimetral de 
inspectie   116.760,93  1.095,04

Imprejmiuire si poarta de 
acces   232.414,01  2.179,69

Instalatii electrică  31.664,89  296,97

INCHIDERI CÎMPENI  0,00  0,00
Depozit neconform închis 588.816,55 5.522,22
Puturi de monitorizare ape 
subterane  

35.935,47 
337,02

Martori de tasare 793,07 7,44
Instalatie gestionare 
levigat 

43.119,62 
404,40

Rigola perimetrala ape 
pluviale   

58.454,22 
548,21

Drum perimetral de 
inspectie  

49.050,80 
460,02

Imprejmiuire si poarta de 
acces  

110.680,01 

1.038,01

INCHIDERI CUGIR  0,00  0,00
Depozit neconform închis 1.826.204,15 17.127,06
Puturi de monitorizare ape 
subterane  

35.192,33 
330,05

Martori de tasare 2.334,15 21,89
Instalatie gestionare 
levigat 

65.948,67 
618,50

Rigola perimetrala ape 
pluviale   

100.793,61 
945,29

Drum perimetral de 
inspectie  

70.192,74 
658,30
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Imprejmiuire si poarta de 
acces  

184.621,10 

1.731,47

INCHIDERI OCNA MURES  0,00  0,00

Depozit neconform închis  5.229.601,33  49.045,82

Puturi de monitorizare 
ape subterane   34.599,31  324,49

Martori de tasare  9.152,99  85,84

Instalaţie gestionare gaz 
de depozit  807.813,98  7.576,08

Unitate de incinerare a 
gazelor de depozit  631.787,75  5.925,22

Instalatie gestionare 
levigat  125.711,84  1.178,99

Rigola perimetrala ape 
pluviale    179.817,60  1.686,42

Drum perimetral de 
inspectie   172.005,22  1.613,15

Imprejmiuire si poarta de 
acces   307.773,28  2.886,45

Instalatii electrică  56.746,37  532,20

ECHIPAMENTE 
COLECTARE DEȘEURI  0,00  0,00

Containere pentru 
colectare deşeuri de 
hârtie şi carton (1,1mc)  2.253.906,96  21.138,27

Containere pentru 
colectare deşeuri de 
plastic şi metal (1,1mc)  2.243.002,38  21.036,00

Containere pentru 
colectare deşeuri de sticlă 
(1,1mc)  2.313.047,57  21.692,92

Unităţi de compostare 
individuală  3.505.653,53  32.877,77

Containere pentru 
colectare deşeuri 
periculoase menajere 
(16mc)  975.348,18  9.147,30

Containere pentru 
colectare deşeuri 
voluminoase (15mc)  750.516,35  7.038,72

Containere pentru 
colectare deşeuri de 
echipamente electrice şi 
electronice (30mc)  437.844,97  4.106,33

DRUMURI ACCES  0,00  0,00

 DRUM ACCES CMID 
GALDA DE JOS  4.467.907,20  41.902,27

 DRUM ACCES STAŢIA DE 
TRANSFER DEŞEURI 
TĂRTĂRIA  364.014,11  3.413,91
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DRUM ACCES STAŢIA DE 
TRANSFER DEŞEURI BLAJ  919.829,87  8.626,63

BRANȘAMENTE 
ELECTRICE  0,00  0,00

 BRANŞAMENT ELECTRIC 
CMID GALDA DE JOS  903.289,07  8.471,50

BRANŞAMENT ELECTRIC 
STAŢIA DE TRANSFER 
DEŞEURI TĂRTĂRIA  404.589,44  3.794,44

BRANŞAMENT ELECTRIC 
STAŢIA DE TRANSFER 
DEŞEURI BLAJ  67.219,46  630,42

BRANŞAMENT ELECTRIC 
DEPOZIT NECONFORM 
ÎNCHIS  ABRUD  5.604,89  52,57

BRANŞAMENT ELECTRIC 
DEPOZIT NECONFORM 
ÎNCHIS  AIUD  40.337,01  378,30

BRANŞAMENT ELECTRIC 
DEPOZIT NECONFORM 
ÎNCHIS  ALBA IULIA  47.147,22  442,17

BRANŞAMENT ELECTRIC 
DEPOZIT NECONFORM 
ÎNCHIS  BLAJ  570,39  5,35

BRANŞAMENT ELECTRIC 
DEPOZIT NECONFORM 
ÎNCHIS  OCNA MUREŞ  182.020,55  1.707,08

BUNURI UIP  0,00  0,00

Calculator + Licenţă  10.140,72  95,10

Statie grafică + Licenţă   10.241,16  96,05

Laptop + Licenţă  18.694,24  175,32

Imprimantă  1.610,76  15,11

Aparat foto  978,36  9,18

Birou calculator  3.393,88  31,83

Scaun Birou  954,80  8,95

Dulap  4.079,60  38,26

Masa sedinta  595,20  5,58

Scaun masa sedinta  937,44  8,79

Total  1.596.097,00 170.186.793,10  1.596.097,00
 

  

II. Repartizarea cheltuielilor cu serviciile de asistență în implementare 

Categorie cheltuieli 
/Denumire investitie 

Coeficient de 
repartizare  

Cheltuieli de 
repartizat ‐ 
lei‐ 

Baza de 
repartizare ‐ lei‐ 

Cota de 
cheltuieli 
repartizate ‐ 
lei‐ 

0  ks  CHr  bj   Rj 

Cheltuieli cu asistenta în 
implementare 

0,0077005287 
1.284.399,90
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CMID     0,00  0,00

Poarta de acces si 
barieră  4.784,19  36,84

Gard de imprejmuire  112.592,92  867,03

Cabină poartă şi cabină 
cântar  67.748,04  521,70

Platformă electronică 
de cântărire auto  182.106,94  1.402,32

Sistem de spălare 
anvelope  270.927,78  2.086,29

Depozit ecologic ‐ 
Celula 1  15.995.347,25  123.172,63

Puturi monitorizare 
panză freatica Celula 1   65.053,13  500,94

Placi tasare Celula 1 
închisă  5.783,41  44,54

Staţie epurare levigat  4.498.081,64  34.637,61

Grup electrogen 
tratare levigat  58.935,60  453,84

Bazin stocare levigat  688.754,55  5.303,77

Bazin stocare efluent  289.966,23  2.232,89

Reţea circulare levigat  205.167,77  1.579,90

Pompă levigat SP1  91.956,64  708,11

Pompă levigat SP2  12.678,88  97,63

Pompă levigat SP3  12.678,88  97,63

Pompă levigat SP4  34.677,72  267,04

Pompă levigat SP5  34.677,72  267,04

Senzor de nivel in 
bazinul pentru levigat  442,61  3,41

Staţie colectare gaz de 
depozit  33.480,00  257,81

Staţie ardere gaz de 
depozit  596.813,60  4.595,78

Reţea colectare gaz de 
depozit  126.876,70  977,02

Puţuri colectare gaz de 
depozit  55.939,82  430,77

Puţuri observaţie 
migrare gaz de depozit  55.175,73  424,88

Clădire administrativă  755.545,32  5.818,10

Centrala termica 
electrica Pn30 kw in 
cladirea administrativa  6.270,05  48,28

Boiler 500 l in cladirea 
administrativa  3.955,93  30,46

Vas de expansiune 40 l 
in cladirea 
administrativa  194,35  1,50
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Vas de expansiune 25 l 
in cladirea 
administrativa  139,81  1,08

Pompa de circulatie 
cazan in cladirea 
administrativa  2.159,63  16,63

Pompa de circulatie 
boiler in cladirea 
administrativa  731,11  5,63

Regulator electronic in 
cladirea administrativa  699,52  5,39

Sistem aer condiţionat  
(9600 BTU/h)  7.238,83  55,74

Sistem aer condiţionat  
(11300 BTU/h)  3.885,53  29,92

Ventilator centrifugal 
150 l in cladirea 
administrativa   415,80  3,20

Ventilator centrifugal 
125 l in cladirea 
administrativa   1.283,04  9,88

Birou in cladirea 
administrativa  2.818,80  21,71

Scaun rotativ cu brate 
in cladirea 
administrativa  7.654,50  58,94

Scaun rotativ in 
cladirea administrativa  4.471,20  34,43

Dulap arhivare in 
cladirea administrativa  12.587,40  96,93

Dulap suspendat  in 
cladirea administrativa  2.381,40  18,34

PC pentru aplicatii 
Office inclusive licenta 
software  in cladirea 
administrativa  19.537,20  150,45

Multifunctionala Laser 
Jet A4  in cladirea 
administrativa  2.770,20  21,33

Masa de sedinte  in 
cladirea administrativa  1.822,50  14,03

Masa acoperita cu 
gresie antiacida in 
cladirea administrativa  44.984,16  346,40

Chiuveta antiacida in 
cladirea administrativa  8.592,48  66,17

Vestiar metallic cu loc 
individual de sezut  in 
cladirea administrativa  18.954,00  145,96
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Balanta analitica  in 
cladirea administrativa  12.514,50  96,37

Balanta analitica  in 
cladirea administrativa  20.655,00  159,05

Etuva termoreglabila  
in cladirea 
administrativa  33.655,50  259,17

PH‐metru portabil  in 
cladirea administrativa  10.461,14  80,56

Conducmetru de 
laborator  in cladirea 
administrativa  15.206,94  117,10

Spectrometru UV  in 
cladirea administrativa  136.468,80  1.050,88

Oxigenometru portabil  
in cladirea 
administrativa  20.605,43  158,67

Echipament de recoltat 
probe apa/levigat  in 
cladirea administrativa  5.793,12  44,61

Aparat de distilat apa  
in cladirea 
administrativa  22.599,00  174,02

Statie meteo fixa pt. 
masurarea 
parametrilor 
atmosferici  in cladirea 
administrativa  8.505,00  65,49

Cuptor de calcinare  in 
cladirea administrativa  157.950,00  1.216,30

Nisa de laborator  in 
cladirea administrativa  115.400,70  888,65

Baie de nisip  in 
cladirea administrativa  21.019,50  161,86

Sticlărie de laborator  
in cladirea 
administrativa  in 
cladirea administrativa  7.290,00  56,14

Termoreactor  in 
cladirea administrativa  126.526,70  974,32

Analizor portabil de 
gaze  in cladirea 
administrativa  40.878,90  314,79

Garaj si atelier auto  715.207,97  5.507,48

Aerotermă electrică în 
garaj şi atelier auto   27.327,26  210,43

Convector electric 
1500 w in garaj si 
atelier auto  223,56  1,72
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Convector electric 
1000 w in garaj si 
atelier auto    423,70  3,26

Boiler electric 10 l in 
garaj si atelier auto  292,74  2,25

Ventilator axial in garaj 
si atelier auto   2.108,70  16,24

Compresor in garaj si 
atelier auto  4.190,40  32,27

Aparat de sudura 
electric in garaj si 
atelier auto  1.441,80  11,10

Rastel cu polite in garaj 
si atelier auto  842,40  6,49

Banc de lucru in garaj 
si atelier auto  2.624,40  20,21

Drumuri şi platforme 
interne  10.580.994,15  81.479,25

Clădire tratare 
mecanică  5.331.200,58  41.053,06

Tocător în clădirea de 
tratare mecanică  2.164.737,94  16.669,63

Separator magnetic în 
clădirea de tratare 
mecanică  265.845,01  2.047,15

Sită rotativă în clădirea 
de tratare mecanică  1.531.773,62  11.795,47

Benzi transportoare în 
clădirea de tratare 
mecanică  373.448,94  2.875,75

Biofiltru  1.493.890,20  11.503,74

Biocelule  15.662.464,96  120.609,26

Sistem control (Hard + 
SOFT) Biocelule  51.040,54  393,04

Clădire maturare  6.761.722,87  52.068,84

Sită rafinare în clădire 
marurare  1.228.409,50  9.459,40

Clădire sortare  12.291.171,77  94.648,52

Benzi transportoare în 
clădire sortare  2.492.599,20  19.194,33

Separator magnetic în 
clădire sortare  259.131,60  1.995,45

Presă de balotat în 
clădire sortare  3.208.296,00  24.705,58

Cabină de sortare cu 
sistem de ventilare în 
clădire sortare  2.159.430,00  16.628,75
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Scaune în cladirea de 
sortare  1.890,00  14,55

Dulapuri vestiare în 
clădirea de sortare  3.369,60  25,95

Dulapuri în clădirea de 
sortare  4.395,60  33,85

Masă birou în clădirea 
de sortare  783,00  6,03

Masă bucătărie în 
clădirea de sortare  124,80  0,96

Gospodărie de apă  129.201,79  994,92

Reţea alimentare cu 
apă  204.557,26  1.575,20

Reţea alimentare şi 
colectare apă 
tehnologică  647.656,62  4.987,30

Reţea alimentare cu 
apă de incendiu  280.541,17  2.160,32

Reţea canalizare 
menajeră  160.534,12  1.236,20

Reţea colectare ape 
pluviale  620.882,30  4.781,12

Sistem irigare spaţii 
verzi  27.472,28  211,55

Staţie mobilă de 
carburanţi  32.940,00  253,66

Reţea distribuţie 
energie electrică  2.471.821,45  19.034,33

 Instalaţie electrică de 
iluminat exterior  181.699,51  1.399,18

Containere  628.716,27  4.841,45

Maşină cu cârlig (Hook 
‐ lift)  1.812.791,53  13.959,45

Incarcator frontal   1.374.138,44  10.581,59

Motostivuitor   480.239,60  3.698,10

Sistem automatizare şi 
monitorizare  723.935,38  5.574,69

Sistem de comunicaţie   90.823,26  699,39

Spaţii verzi  248.226,00  1.911,47

STATIE BLAJ  0,00  0,00

Container administrativ  33.442,69  257,53

Birou cu extensie pentru 
imprimanta copiator / 
scanner   468,00  3,60

Birou simplu   212,40  1,64

Scaune  453,60  3,49

Mobilier cu rafturi si 
sertare   890,40  6,86

Chiuveta  188,40  1,45
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PC cu soft pt. cantarire, 
imprimanta  22.443,60  172,83

Sistem aer condiţionat în 
container administrativ  4.346,45  33,47

Container sanitar  44.591,09  343,37

Dulapuri pentru vestiar în 
container sanitar  2.035,20  15,67

Banca pentru 3 persoane 
în container sanitar  381,60  2,94

Container statie de 
pompare  33.443,97  257,54

Staţie de pompe  14.093,62  108,53

Rezervor apă  3.803,38  29,29

Cantar auto  159.130,78  1.225,39

Drumuri  2.777.793,32  21.390,48

Palnie de alimentare 
prescontainer   747.871,63  5.759,01

Reţea electrică  157.220,44  1.210,68

Gard si poarta  150.594,66  1.159,66

Instalaţie de alimentare 
cu apă  24.925,81  191,94

Retea de canalizare  17.098,96  131,67

Reţea electrică iluminat 
exterior  175.428,89  1.350,90

Reţea colectare ape 
pluviale  126.293,89  972,53

Spaţii verzi  2.610,43  20,10

Masini de încarcat cu 
carlig ‐ hook lift  2.737.920,00  21.083,43

Prescontainere de 24mc  358.262,54  2.758,81

Dotari PSI   2.152,80  16,58

Trusa profesionala de 
scule   1.118,31  8,61

STATIE TARTARIA  0,00  0,00

Container administrativ  33.559,88  258,43

Birou cu extensie pentru 
imprimanta copiator / 
scanner   468,00  3,60

Birou simplu   212,40  1,64

Scaune  453,60  3,49

Mobilier cu rafturi si 
sertare   890,40  6,86

Chiuveta  188,40  1,45

PC cu soft pt. cantarire, 
imprimanta  22.444,20  172,83

Sistem aer condiţionat în 
container administrativ  4.650,25  35,81

Container sanitar  44.747,35  344,58

Dulapuri pentru vestiar în 
container sanitar  2.035,20  15,67
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Banca pentru 3 persoane 
în container sanitar  381,60  2,94

Container statie de 
pompare  33.561,17  258,44

Staţie de pompe  14.093,62  108,53

Rezervor apă  3.803,38  29,29

Cantar auto  159.133,18  1.225,41

Drumuri  2.765.960,27  21.299,36

Palnie de alimentare 
prescontainer   652.245,56  5.022,64

Reţea electrică  162.755,73  1.253,31

Gard si poarta  116.687,44  898,55

Instalaţie de alimentare 
cu apă  23.963,00  184,53

Retea de canalizare  17.570,22  135,30

Reţea electrică iluminat 
exterior  207.687,91  1.599,31

Reţea colectare ape 
pluviale  145.418,36  1.119,80

Spaţii verzi  4.375,91  33,70

Masini de încarcat cu 
carlig ‐ hook lift  3.422.400,00  26.354,29

Prescontainere de 24mc  716.525,07  5.517,62

Dotari PSI   2.611,20  20,11

Trusa profesionala de 
scule   1.118,31  8,61

INCHIDERI ABRUD  0,00  0,00

Depozit neconform 
închis  787.031,71  6.060,56

Puturi de monitorizare 
ape subterane   31.682,26  243,97

Martori de tasare  1.570,88  12,10

Instalatie gestionare 
levigat  56.849,49  437,77

Pompa levigat  43.076,19  331,71

Rigola perimetrala ape 
pluviale    72.207,43  556,04

Drum perimetral de 
inspectie   53.701,99  413,53

Imprejmiuire si poarta 
de acces   128.786,41  991,72

Instalatie electrică  33.573,88  258,54

INCHIDERI AIUD  0,00  0,00

Depozit neconform închis  2.902.665,95  22.352,06

Puturi de monitorizare 
ape subterane   7.956,61  61,27

Martori de tasare  163,77  1,26

Instalaţie gestionare gaz 
de depozit  114.941,64  885,11
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Unitate de incinerare a 
gazelor de depozit  496.551,80  3.823,71

Instalatie gestionare 
levigat  120.112,07  924,93

Rigola perimetrala ape 
pluviale    32.059,99  246,88

Drum perimetral de 
inspectie   60.105,13  462,84

Imprejmiuire si poarta de 
acces   61.578,59  474,19

Instalatii electrică  31.501,31  242,58

INCHIDERI ALBA IULIA  0,00  0,00

Depozit neconform închis  7.058.528,71  54.354,40

Puturi de monitorizare 
ape subterane   62.518,32  481,42

Martori de tasare  2.698,92  20,78

Instalaţie gestionare gaz 
de depozit  1.100.831,09  8.476,98

Unitate de incinerare a 
gazelor de depozit  686.698,43  5.287,94

Instalatie gestionare 
levigat  331.758,44  2.554,72

Rigola perimetrala ape 
pluviale    646.901,29  4.981,48

Drum perimetral de 
inspectie   94.960,26  731,24

Imprejmiuire si poarta de 
acces   208.559,52  1.606,02

Instalatii electrică  20.803,50  160,20

INCHIDERI BLAJ  0,00  0,00

Depozit neconform închis  2.527.759,43  19.465,08

Puturi de monitorizare 
ape subterane   76.370,78  588,10

Martori de tasare  1.525,30  11,75

Instalatie gestionare 
levigat  136.562,34  1.051,60

Pompa levigat  41.821,54  322,05

Rigola perimetrala ape 
pluviale    181.332,74  1.396,36

Drum perimetral de 
inspectie   116.760,93  899,12

Imprejmiuire si poarta de 
acces   232.414,01  1.789,71

Instalatii electrică  31.664,89  243,84

INCHIDERI CÎMPENI  0,00  0,00
Depozit neconform închis 588.816,55 4.534,20
Puturi de monitorizare 
ape subterane  

35.935,47 
276,72

Martori de tasare 793,07 6,11
Instalatie gestionare 
levigat 

43.119,62 
332,04
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Rigola perimetrala ape 
pluviale   

58.454,22 
450,13

Drum perimetral de 
inspectie  

49.050,80 
377,72

Imprejmiuire si poarta de 
acces  

110.680,01 

852,29

INCHIDERI CUGIR  0,00  0,00
Depozit neconform închis 1.826.204,15 14.062,74
Puturi de monitorizare 
ape subterane  

35.192,33 
271,00

Martori de tasare 2.334,15 17,97
Instalatie gestionare 
levigat 

65.948,67 
507,84

Rigola perimetrala ape 
pluviale   

100.793,61 
776,16

Drum perimetral de 
inspectie  

70.192,74 
540,52

Imprejmiuire si poarta de 
acces  

184.621,10 

1.421,68

INCHIDERI OCNA MURES  0,00  0,00

Depozit neconform închis  5.229.601,33  40.270,70

Puturi de monitorizare 
ape subterane   34.599,31  266,43

Martori de tasare  9.152,99  70,48

Instalaţie gestionare gaz 
de depozit  807.813,98  6.220,59

Unitate de incinerare a 
gazelor de depozit  631.787,75  4.865,10

Instalatie gestionare 
levigat  125.711,84  968,05

Rigola perimetrala ape 
pluviale    179.817,60  1.384,69

Drum perimetral de 
inspectie   172.005,22  1.324,53

Imprejmiuire si poarta de 
acces   307.773,28  2.370,02

Instalatii electrică  56.746,37  436,98

ECHIPAMENTE 
COLECTARE DEȘEURI  0,00  0,00

Containere pentru 
colectare deşeuri de 
hârtie şi carton (1,1mc)  2.253.906,96  17.356,28

Containere pentru 
colectare deşeuri de 
plastic şi metal (1,1mc)  2.243.002,38  17.272,30

Containere pentru 
colectare deşeuri de 
sticlă (1,1mc)  2.313.047,57  17.811,69

Unităţi de compostare 
individuală  3.505.653,53  26.995,39
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Containere pentru 
colectare deşeuri 
periculoase menajere 
(16mc)  975.348,18  7.510,70

Containere pentru 
colectare deşeuri 
voluminoase (15mc)  750.516,35  5.779,37

Containere pentru 
colectare deşeuri de 
echipamente electrice şi 
electronice (30mc)  437.844,97  3.371,64

DRUMURI ACCES  0,00  0,00

 DRUM ACCES CMID 
GALDA DE JOS  4.237.481,75  32.630,85

 DRUM ACCES STAŢIA DE 
TRANSFER DEŞEURI 
TĂRTĂRIA  362.066,92  2.788,11

DRUM ACCES STAŢIA DE 
TRANSFER DEŞEURI BLAJ  919.829,87  7.083,18

BRANȘAMENTE 
ELECTRICE  0,00  0,00

 BRANŞAMENT ELECTRIC 
CMID GALDA DE JOS  903.289,07  6.955,80

BRANŞAMENT ELECTRIC 
STAŢIA DE TRANSFER 
DEŞEURI TĂRTĂRIA  404.589,44  3.115,55

BRANŞAMENT ELECTRIC 
STAŢIA DE TRANSFER 
DEŞEURI BLAJ  9.716,35  74,82

BRANŞAMENT ELECTRIC 
DEPOZIT NECONFORM 
ÎNCHIS  ABRUD  5.604,89  43,16

BRANŞAMENT ELECTRIC 
DEPOZIT NECONFORM 
ÎNCHIS  AIUD  2.380,00  18,33

BRANŞAMENT ELECTRIC 
DEPOZIT NECONFORM 
ÎNCHIS  ALBA IULIA  2.380,00  18,33

BRANŞAMENT ELECTRIC 
DEPOZIT NECONFORM 
ÎNCHIS  BLAJ  570,39  4,39

BRANŞAMENT ELECTRIC 
DEPOZIT NECONFORM 
ÎNCHIS  OCNA MUREŞ  29.131,20  224,33

BUNURI UIP  0,00  0,00

Calculator + Licenţă  10.140,72  78,09

Statie grafică + Licenţă   10.241,16  78,86

Laptop + Licenţă  18.694,24  143,96

Imprimantă  1.610,76  12,40

Aparat foto  978,36  7,53
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Birou calculator  3.393,88  26,13

Scaun Birou  954,80  7,35

Dulap  4.079,60  31,42

Masa sedinta  595,20  4,58

Scaun masa sedinta  937,44  7,22

Total  1.284.399,90 166.793.728,62  1.284.399,90
 

III. Repartizarea cheltuielilor cu serviciile de audit 

Categorie cheltuieli 
/Denumire investitie 

Coeficient de 
repartizare  

Cheltuieli de 
repartizat ‐ 
lei‐ 

Baza de 
repartizare ‐ lei‐ 

Cota de 
cheltuieli 
repartizate ‐ 
lei‐ 

0  ks  CHr  bj   Rj 

Cheltuieli cu serviciile de 
audit 

0,0002027659 

33.820,08

     

CMID     0,00  0,00

Poarta de acces si 
barieră  4.784,19  0,97

Gard de imprejmuire  112.592,92  22,83

Cabină poartă şi cabină 
cântar  67.748,04  13,74

Platformă electronică 
de cântărire auto  182.106,94  36,93

Sistem de spălare 
anvelope  270.927,78  54,93

Depozit ecologic ‐ 
Celula 1  15.995.347,25  3.243,31

Puturi monitorizare 
panză freatica Celula 1   65.053,13  13,19

Placi tasare Celula 1 
închisă  5.783,41  1,17

Staţie epurare levigat  4.498.081,64  912,06

Grup electrogen tratare 
levigat  58.935,60  11,95

Bazin stocare levigat  688.754,55  139,66

Bazin stocare efluent  289.966,23  58,80

Reţea circulare levigat  205.167,77  41,60

Pompă levigat SP1  91.956,64  18,65

Pompă levigat SP2  12.678,88  2,57

Pompă levigat SP3  12.678,88  2,57

Pompă levigat SP4  34.677,72  7,03

Pompă levigat SP5  34.677,72  7,03

Senzor de nivel in 
bazinul pentru levigat  442,61  0,09

Staţie colectare gaz de 
depozit  33.480,00  6,79

Staţie ardere gaz de 
depozit  596.813,60  121,01
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Reţea colectare gaz de 
depozit  126.876,70  25,73

Puţuri colectare gaz de 
depozit  55.939,82  11,34

Puţuri observaţie 
migrare gaz de depozit  55.175,73  11,19

Clădire administrativă  755.545,32  153,20

Centrala termica 
electrica Pn30 kw in 
cladirea administrativa  6.270,05  1,27

Boiler 500 l in cladirea 
administrativa  3.955,93  0,80

Vas de expansiune 40 l 
in cladirea 
administrativa  194,35  0,04

Vas de expansiune 25 l 
in cladirea 
administrativa  139,81  0,03

Pompa de circulatie 
cazan in cladirea 
administrativa  2.159,63  0,44

Pompa de circulatie 
boiler in cladirea 
administrativa  731,11  0,15

Regulator electronic in 
cladirea administrativa  699,52  0,14

Sistem aer condiţionat  
(9600 BTU/h)  7.238,83  1,47

Sistem aer condiţionat  
(11300 BTU/h)  3.885,53  0,79

Ventilator centrifugal 
150 l in cladirea 
administrativa   415,80  0,08

Ventilator centrifugal 
125 l in cladirea 
administrativa   1.283,04  0,26

Birou in cladirea 
administrativa  2.818,80  0,57

Scaun rotativ cu brate 
in cladirea 
administrativa  7.654,50  1,55

Scaun rotativ in cladirea 
administrativa  4.471,20  0,91

Dulap arhivare in 
cladirea administrativa  12.587,40  2,55

Dulap suspendat  in 
cladirea administrativa  2.381,40  0,48
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PC pentru aplicatii 
Office inclusive licenta 
software  in cladirea 
administrativa  19.537,20  3,96

Multifunctionala Laser 
Jet A4  in cladirea 
administrativa  2.770,20  0,56

Masa de sedinte  in 
cladirea administrativa  1.822,50  0,37

Masa acoperita cu 
gresie antiacida in 
cladirea administrativa  44.984,16  9,12

Chiuveta antiacida in 
cladirea administrativa  8.592,48  1,74

Vestiar metallic cu loc 
individual de sezut  in 
cladirea administrativa  18.954,00  3,84

Balanta analitica  in 
cladirea administrativa  12.514,50  2,54

Balanta analitica  in 
cladirea administrativa  20.655,00  4,19

Etuva termoreglabila  in 
cladirea administrativa  33.655,50  6,82

PH‐metru portabil  in 
cladirea administrativa  10.461,14  2,12

Conducmetru de 
laborator  in cladirea 
administrativa  15.206,94  3,08

Spectrometru UV  in 
cladirea administrativa  136.468,80  27,67

Oxigenometru portabil  
in cladirea 
administrativa  20.605,43  4,18

Echipament de recoltat 
probe apa/levigat  in 
cladirea administrativa  5.793,12  1,17

Aparat de distilat apa  
in cladirea 
administrativa  22.599,00  4,58

Statie meteo fixa pt. 
masurarea parametrilor 
atmosferici  in cladirea 
administrativa  8.505,00  1,72

Cuptor de calcinare  in 
cladirea administrativa  157.950,00  32,03

Nisa de laborator  in 
cladirea administrativa  115.400,70  23,40

Baie de nisip  in cladirea 
administrativa  21.019,50  4,26
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Sticlărie de laborator  in 
cladirea administrativa  
in cladirea 
administrativa  7.290,00  1,48

Termoreactor  in 
cladirea administrativa  126.526,70  25,66

Analizor portabil de 
gaze  in cladirea 
administrativa  40.878,90  8,29

Garaj si atelier auto  715.207,97  145,02

Aerotermă electrică în 
garaj şi atelier auto   27.327,26  5,54

Convector electric 1500 
w in garaj si atelier auto  223,56  0,05

Convector electric 1000 
w in garaj si atelier auto    423,70  0,09

Boiler electric 10 l in 
garaj si atelier auto  292,74  0,06

Ventilator axial in garaj 
si atelier auto   2.108,70  0,43

Compresor in garaj si 
atelier auto  4.190,40  0,85

Aparat de sudura 
electric in garaj si 
atelier auto  1.441,80  0,29

Rastel cu polite in garaj 
si atelier auto  842,40  0,17

Banc de lucru in garaj si 
atelier auto  2.624,40  0,53

Drumuri şi platforme 
interne  10.580.994,15  2.145,46

Clădire tratare 
mecanică  5.331.200,58  1.080,99

Tocător în clădirea de 
tratare mecanică  2.164.737,94  438,94

Separator magnetic în 
clădirea de tratare 
mecanică  265.845,01  53,90

Sită rotativă în clădirea 
de tratare mecanică  1.531.773,62  310,59

Benzi transportoare în 
clădirea de tratare 
mecanică  373.448,94  75,72

Biofiltru  1.493.890,20  302,91

Biocelule  15.662.464,96  3.175,81

Sistem control (Hard + 
SOFT) Biocelule  51.040,54  10,35

Clădire maturare  6.761.722,87  1.371,05
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Sită rafinare în clădire 
marurare  1.228.409,50  249,08

Clădire sortare  12.291.171,77  2.492,23

Benzi transportoare în 
clădire sortare  2.492.599,20  505,41

Separator magnetic în 
clădire sortare  259.131,60  52,54

Presă de balotat în 
clădire sortare  3.208.296,00  650,53

Cabină de sortare cu 
sistem de ventilare în 
clădire sortare  2.159.430,00  437,86

Scaune în cladirea de 
sortare  1.890,00  0,38

Dulapuri vestiare în 
clădirea de sortare  3.369,60  0,68

Dulapuri în clădirea de 
sortare  4.395,60  0,89

Masă birou în clădirea 
de sortare  783,00  0,16

Masă bucătărie în 
clădirea de sortare  124,80  0,03

Gospodărie de apă  129.201,79  26,20

Reţea alimentare cu 
apă  204.557,26  41,48

Reţea alimentare şi 
colectare apă 
tehnologică  647.656,62  131,32

Reţea alimentare cu 
apă de incendiu  280.541,17  56,88

Reţea canalizare 
menajeră  160.534,12  32,55

Reţea colectare ape 
pluviale  620.882,30  125,89

Sistem irigare spaţii 
verzi  27.472,28  5,57

Staţie mobilă de 
carburanţi  32.940,00  6,68

Reţea distribuţie 
energie electrică  2.471.821,45  501,20

 Instalaţie electrică de 
iluminat exterior  181.699,51  36,84

Containere  628.716,27  127,48

Maşină cu cârlig (Hook ‐ 
lift)  1.812.791,53  367,57

Incarcator frontal   1.374.138,44  278,63

Motostivuitor   480.239,60  97,38



 

179 

Sistem automatizare şi 
monitorizare  723.935,38  146,79

Sistem de comunicaţie   90.823,26  18,42

Spaţii verzi  248.226,00  50,33

STATIE BLAJ  0,00  0,00

Container administrativ  33.442,69  6,78

Birou cu extensie pentru 
imprimanta copiator / 
scanner   468,00  0,09

Birou simplu   212,40  0,04

Scaune  453,60  0,09

Mobilier cu rafturi si 
sertare   890,40  0,18

Chiuveta  188,40  0,04

PC cu soft pt. cantarire, 
imprimanta  22.443,60  4,55

Sistem aer condiţionat în 
container administrativ  4.346,45  0,88

Container sanitar  44.591,09  9,04

Dulapuri pentru vestiar în 
container sanitar  2.035,20  0,41

Banca pentru 3 persoane 
în container sanitar  381,60  0,08

Container statie de 
pompare  33.443,97  6,78

Staţie de pompe  14.093,62  2,86

Rezervor apă  3.803,38  0,77

Cantar auto  159.130,78  32,27

Drumuri  2.777.793,32  563,24

Palnie de alimentare 
prescontainer   747.871,63  151,64

Reţea electrică  157.220,44  31,88

Gard si poarta  150.594,66  30,54

Instalaţie de alimentare 
cu apă  24.925,81  5,05

Retea de canalizare  17.098,96  3,47

Reţea electrică iluminat 
exterior  175.428,89  35,57

Reţea colectare ape 
pluviale  126.293,89  25,61

Spaţii verzi  2.610,43  0,53

Masini de încarcat cu 
carlig ‐ hook lift  2.737.920,00  555,16

Prescontainere de 24mc  358.262,54  72,64

Dotari PSI   2.152,80  0,44

Trusa profesionala de 
scule   1.118,31  0,23

STATIE TARTARIA  0,00  0,00

Container administrativ  33.559,88  6,80
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Birou cu extensie pentru 
imprimanta copiator / 
scanner   468,00  0,09

Birou simplu   212,40  0,04

Scaune  453,60  0,09

Mobilier cu rafturi si 
sertare   890,40  0,18

Chiuveta  188,40  0,04

PC cu soft pt. cantarire, 
imprimanta  22.444,20  4,55

Sistem aer condiţionat în 
container administrativ  4.650,25  0,94

Container sanitar  44.747,35  9,07

Dulapuri pentru vestiar în 
container sanitar  2.035,20  0,41

Banca pentru 3 persoane 
în container sanitar  381,60  0,08

Container statie de 
pompare  33.561,17  6,81

Staţie de pompe  14.093,62  2,86

Rezervor apă  3.803,38  0,77

Cantar auto  159.133,18  32,27

Drumuri  2.765.960,27  560,84

Palnie de alimentare 
prescontainer   652.245,56  132,25

Reţea electrică  162.755,73  33,00

Gard si poarta  116.687,44  23,66

Instalaţie de alimentare 
cu apă  23.963,00  4,86

Retea de canalizare  17.570,22  3,56

Reţea electrică iluminat 
exterior  207.687,91  42,11

Reţea colectare ape 
pluviale  145.418,36  29,49

Spaţii verzi  4.375,91  0,89

Masini de încarcat cu 
carlig ‐ hook lift  3.422.400,00  693,95

Prescontainere de 24mc  716.525,07  145,29

Dotari PSI   2.611,20  0,53

Trusa profesionala de 
scule   1.118,31  0,23

INCHIDERI ABRUD  0,00  0,00

Depozit neconform 
închis  787.031,71  159,58

Puturi de monitorizare 
ape subterane   31.682,26  6,42

Martori de tasare  1.570,88  0,32

Instalatie gestionare 
levigat  56.849,49  11,53

Pompa levigat  43.076,19  8,73
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Rigola perimetrala ape 
pluviale    72.207,43  14,64

Drum perimetral de 
inspectie   53.701,99  10,89

Imprejmiuire si poarta 
de acces   128.786,41  26,11

Instalatie electrică  33.573,88  6,81

INCHIDERI AIUD  0,00  0,00

Depozit neconform închis  2.902.665,95  588,56

Puturi de monitorizare 
ape subterane   7.956,61  1,61

Martori de tasare  163,77  0,03

Instalaţie gestionare gaz 
de depozit  114.941,64  23,31

Unitate de incinerare a 
gazelor de depozit  496.551,80  100,68

Instalatie gestionare 
levigat  120.112,07  24,35

Rigola perimetrala ape 
pluviale    32.059,99  6,50

Drum perimetral de 
inspectie   60.105,13  12,19

Imprejmiuire si poarta de 
acces   61.578,59  12,49

Instalatii electrică  31.501,31  6,39

INCHIDERI ALBA IULIA  0,00  0,00

Depozit neconform închis  7.058.528,71  1.431,23

Puturi de monitorizare 
ape subterane   62.518,32  12,68

Martori de tasare  2.698,92  0,55

Instalaţie gestionare gaz 
de depozit  1.100.831,09  223,21

Unitate de incinerare a 
gazelor de depozit  686.698,43  139,24

Instalatie gestionare 
levigat  331.758,44  67,27

Rigola perimetrala ape 
pluviale    646.901,29  131,17

Drum perimetral de 
inspectie   94.960,26  19,25

Imprejmiuire si poarta de 
acces   208.559,52  42,29

Instalatii electrică  20.803,50  4,22

INCHIDERI BLAJ  0,00  0,00

Depozit neconform închis  2.527.759,43  512,54

Puturi de monitorizare 
ape subterane   76.370,78  15,49

Martori de tasare  1.525,30  0,31

Instalatie gestionare 
levigat  136.562,34  27,69
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Pompa levigat  41.821,54  8,48

Rigola perimetrala ape 
pluviale    181.332,74  36,77

Drum perimetral de 
inspectie   116.760,93  23,68

Imprejmiuire si poarta de 
acces   232.414,01  47,13

Instalatii electrică  31.664,89  6,42

INCHIDERI CÎMPENI  0,00  0,00
Depozit neconform închis 588.816,55 119,39
Puturi de monitorizare ape 
subterane  

35.935,47 
7,29

Martori de tasare 793,07 0,16
Instalatie gestionare 
levigat 

43.119,62 
8,74

Rigola perimetrala ape 
pluviale   

58.454,22 
11,85

Drum perimetral de 
inspectie  

49.050,80 
9,95

Imprejmiuire si poarta de 
acces  

110.680,01 

22,44

INCHIDERI CUGIR  0,00  0,00
Depozit neconform închis 1.826.204,15 370,29
Puturi de monitorizare ape 
subterane  

35.192,33 
7,14

Martori de tasare 2.334,15 0,47
Instalatie gestionare 
levigat 

65.948,67 
13,37

Rigola perimetrala ape 
pluviale   

100.793,61 
20,44

Drum perimetral de 
inspectie  

70.192,74 
14,23

Imprejmiuire si poarta de 
acces  

184.621,10 

37,43

INCHIDERI OCNA MURES  0,00  0,00

Depozit neconform închis  5.229.601,33  1.060,38

Puturi de monitorizare 
ape subterane   34.599,31  7,02

Martori de tasare  9.152,99  1,86

Instalaţie gestionare gaz 
de depozit  807.813,98  163,80

Unitate de incinerare a 
gazelor de depozit  631.787,75  128,11

Instalatie gestionare 
levigat  125.711,84  25,49

Rigola perimetrala ape 
pluviale    179.817,60  36,46

Drum perimetral de 
inspectie   172.005,22  34,88

Imprejmiuire si poarta de 
acces   307.773,28  62,41

Instalatii electrică  56.746,37  11,51
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ECHIPAMENTE 
COLECTARE DEȘEURI  0,00  0,00

Containere pentru 
colectare deşeuri de 
hârtie şi carton (1,1mc)  2.253.906,96  457,02

Containere pentru 
colectare deşeuri de 
plastic şi metal (1,1mc)  2.243.002,38  454,80

Containere pentru 
colectare deşeuri de sticlă 
(1,1mc)  2.313.047,57  469,01

Unităţi de compostare 
individuală  3.505.653,53  710,83

Containere pentru 
colectare deşeuri 
periculoase menajere 
(16mc)  975.348,18  197,77

Containere pentru 
colectare deşeuri 
voluminoase (15mc)  750.516,35  152,18

Containere pentru 
colectare deşeuri de 
echipamente electrice şi 
electronice (30mc)  437.844,97  88,78

DRUMURI ACCES  0,00  0,00

 DRUM ACCES CMID 
GALDA DE JOS  4.237.481,75  859,22

 DRUM ACCES STAŢIA DE 
TRANSFER DEŞEURI 
TĂRTĂRIA  362.066,92  73,41

DRUM ACCES STAŢIA DE 
TRANSFER DEŞEURI BLAJ  919.829,87  186,51

BRANȘAMENTE 
ELECTRICE  0,00  0,00

 BRANŞAMENT ELECTRIC 
CMID GALDA DE JOS  903.289,07  183,16

BRANŞAMENT ELECTRIC 
STAŢIA DE TRANSFER 
DEŞEURI TĂRTĂRIA  404.589,44  82,04

BRANŞAMENT ELECTRIC 
STAŢIA DE TRANSFER 
DEŞEURI BLAJ  9.716,35  1,97

BRANŞAMENT ELECTRIC 
DEPOZIT NECONFORM 
ÎNCHIS  ABRUD  5.604,89  1,14

BRANŞAMENT ELECTRIC 
DEPOZIT NECONFORM 
ÎNCHIS  AIUD  2.380,00  0,48
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BRANŞAMENT ELECTRIC 
DEPOZIT NECONFORM 
ÎNCHIS  ALBA IULIA  2.380,00  0,48

BRANŞAMENT ELECTRIC 
DEPOZIT NECONFORM 
ÎNCHIS  BLAJ  570,39  0,12

BRANŞAMENT ELECTRIC 
DEPOZIT NECONFORM 
ÎNCHIS  OCNA MUREŞ  29.131,20  5,91

BUNURI UIP  0,00  0,00

Calculator + Licenţă  10.140,72  2,06

Statie grafică + Licenţă   10.241,16  2,08

Laptop + Licenţă  18.694,24  3,79

Imprimantă  1.610,76  0,33

Aparat foto  978,36  0,20

Birou calculator  3.393,88  0,69

Scaun Birou  954,80  0,19

Dulap  4.079,60  0,83

Masa sedinta  595,20  0,12

Scaun masa sedinta  937,44  0,19

Total  33.820,08 166.793.728,62  33.820,08
 

IV. Repartizarea cheltuielilor cu serviciile de consultanta în achizitii 

Categorie cheltuieli 
/Denumire investitie 

Coeficient de 
repartizare  

Cheltuieli de 
repartizat ‐ 
lei‐ 

Baza de 
repartizare ‐ lei‐ 

Cota de 
cheltuieli 
repartizate ‐ 
lei‐ 

0  ks  CHr  bj   Rj 

Cheltuieli cu servicii de 
consultanta in achizitii 

0,0017361679 

255.886,40

     

CMID     0,00  0,00

Poarta de acces si 
barieră  4.784,19  8,31

Gard de imprejmuire  112.592,92  195,48

Cabină poartă şi cabină 
cântar  67.748,04  117,62

Platformă electronică 
de cântărire auto  182.106,94  316,17

Sistem de spălare 
anvelope  270.927,78  470,38

Depozit ecologic ‐ 
Celula 1  15.995.347,25  27.770,61

Puturi monitorizare 
panză freatica Celula 1   65.053,13  112,94

Placi tasare Celula 1 
închisă  5.783,41  10,04

Staţie epurare levigat  4.498.081,64  7.809,43

Grup electrogen tratare 
levigat  58.935,60  102,32
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Bazin stocare levigat  688.754,55  1.195,79

Bazin stocare efluent  289.966,23  503,43

Reţea circulare levigat  205.167,77  356,21

Pompă levigat SP1  91.956,64  159,65

Pompă levigat SP2  12.678,88  22,01

Pompă levigat SP3  12.678,88  22,01

Pompă levigat SP4  34.677,72  60,21

Pompă levigat SP5  34.677,72  60,21

Senzor de nivel in 
bazinul pentru levigat  442,61  0,77

Staţie colectare gaz de 
depozit  33.480,00  58,13

Staţie ardere gaz de 
depozit  596.813,60  1.036,17

Reţea colectare gaz de 
depozit  126.876,70  220,28

Puţuri colectare gaz de 
depozit  55.939,82  97,12

Puţuri observaţie 
migrare gaz de depozit  55.175,73  95,79

Clădire administrativă  755.545,32  1.311,75

Centrala termica 
electrica Pn30 kw in 
cladirea administrativa  6.270,05  10,89

Boiler 500 l in cladirea 
administrativa  3.955,93  6,87

Vas de expansiune 40 l 
in cladirea 
administrativa  194,35  0,34

Vas de expansiune 25 l 
in cladirea 
administrativa  139,81  0,24

Pompa de circulatie 
cazan in cladirea 
administrativa  2.159,63  3,75

Pompa de circulatie 
boiler in cladirea 
administrativa  731,11  1,27

Regulator electronic in 
cladirea administrativa  699,52  1,21

Sistem aer condiţionat  
(9600 BTU/h)  7.238,83  12,57

Sistem aer condiţionat  
(11300 BTU/h)  3.885,53  6,75

Ventilator centrifugal 
150 l in cladirea 
administrativa   415,80  0,72

Ventilator centrifugal 
125 l in cladirea  1.283,04  2,23
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administrativa  

Birou in cladirea 
administrativa  2.818,80  4,89

Scaun rotativ cu brate 
in cladirea 
administrativa  7.654,50  13,29

Scaun rotativ in cladirea 
administrativa  4.471,20  7,76

Dulap arhivare in 
cladirea administrativa  12.587,40  21,85

Dulap suspendat  in 
cladirea administrativa  2.381,40  4,13

PC pentru aplicatii 
Office inclusive licenta 
software  in cladirea 
administrativa  19.537,20  33,92

Multifunctionala Laser 
Jet A4  in cladirea 
administrativa  2.770,20  4,81

Masa de sedinte  in 
cladirea administrativa  1.822,50  3,16

Masa acoperita cu 
gresie antiacida in 
cladirea administrativa  44.984,16  78,10

Chiuveta antiacida in 
cladirea administrativa  8.592,48  14,92

Vestiar metallic cu loc 
individual de sezut  in 
cladirea administrativa  18.954,00  32,91

Balanta analitica  in 
cladirea administrativa  12.514,50  21,73

Balanta analitica  in 
cladirea administrativa  20.655,00  35,86

Etuva termoreglabila  in 
cladirea administrativa  33.655,50  58,43

PH‐metru portabil  in 
cladirea administrativa  10.461,14  18,16

Conducmetru de 
laborator  in cladirea 
administrativa  15.206,94  26,40

Spectrometru UV  in 
cladirea administrativa  136.468,80  236,93

Oxigenometru portabil  
in cladirea 
administrativa  20.605,43  35,77

Echipament de recoltat 
probe apa/levigat  in 
cladirea administrativa  5.793,12  10,06
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Aparat de distilat apa  
in cladirea 
administrativa  22.599,00  39,24

Statie meteo fixa pt. 
masurarea parametrilor 
atmosferici  in cladirea 
administrativa  8.505,00  14,77

Cuptor de calcinare  in 
cladirea administrativa  157.950,00  274,23

Nisa de laborator  in 
cladirea administrativa  115.400,70  200,35

Baie de nisip  in cladirea 
administrativa  21.019,50  36,49

Sticlărie de laborator  in 
cladirea administrativa  
in cladirea 
administrativa  7.290,00  12,66

Termoreactor  in 
cladirea administrativa  126.526,70  219,67

Analizor portabil de 
gaze  in cladirea 
administrativa  40.878,90  70,97

Garaj si atelier auto  715.207,97  1.241,72

Aerotermă electrică în 
garaj şi atelier auto   27.327,26  47,44

Convector electric 1500 
w in garaj si atelier auto  223,56  0,39

Convector electric 1000 
w in garaj si atelier auto    423,70  0,74

Boiler electric 10 l in 
garaj si atelier auto  292,74  0,51

Ventilator axial in garaj 
si atelier auto   2.108,70  3,66

Compresor in garaj si 
atelier auto  4.190,40  7,28

Aparat de sudura 
electric in garaj si 
atelier auto  1.441,80  2,50

Rastel cu polite in garaj 
si atelier auto  842,40  1,46

Banc de lucru in garaj si 
atelier auto  2.624,40  4,56

Drumuri şi platforme 
interne  10.580.994,15  18.370,38

Clădire tratare 
mecanică  5.331.200,58  9.255,86

Tocător în clădirea de 
tratare mecanică  2.164.737,94  3.758,35
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Separator magnetic în 
clădirea de tratare 
mecanică  265.845,01  461,55

Sită rotativă în clădirea 
de tratare mecanică  1.531.773,62  2.659,42

Benzi transportoare în 
clădirea de tratare 
mecanică  373.448,94  648,37

Biofiltru  1.493.890,20  2.593,64

Biocelule  15.662.464,96  27.192,67

Sistem control (Hard + 
SOFT) Biocelule  51.040,54  88,61

Clădire maturare  6.761.722,87  11.739,49

Sită rafinare în clădire 
marurare  1.228.409,50  2.132,73

Clădire sortare  12.291.171,77  21.339,54

Benzi transportoare în 
clădire sortare  2.492.599,20  4.327,57

Separator magnetic în 
clădire sortare  259.131,60  449,90

Presă de balotat în 
clădire sortare  3.208.296,00  5.570,14

Cabină de sortare cu 
sistem de ventilare în 
clădire sortare  2.159.430,00  3.749,13

Scaune în cladirea de 
sortare  1.890,00  3,28

Dulapuri vestiare în 
clădirea de sortare  3.369,60  5,85

Dulapuri în clădirea de 
sortare  4.395,60  7,63

Masă birou în clădirea 
de sortare  783,00  1,36

Masă bucătărie în 
clădirea de sortare  124,80  0,22

Gospodărie de apă  129.201,79  224,32

Reţea alimentare cu 
apă  204.557,26  355,15

Reţea alimentare şi 
colectare apă 
tehnologică  647.656,62  1.124,44

Reţea alimentare cu 
apă de incendiu  280.541,17  487,07

Reţea canalizare 
menajeră  160.534,12  278,71

Reţea colectare ape 
pluviale  620.882,30  1.077,96

Sistem irigare spaţii  27.472,28  47,70
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verzi 

Staţie mobilă de 
carburanţi  32.940,00  57,19

Reţea distribuţie 
energie electrică  2.471.821,45  4.291,50

 Instalaţie electrică de 
iluminat exterior  181.699,51  315,46

Containere  628.716,27  1.091,56

Maşină cu cârlig (Hook ‐ 
lift)  1.812.791,53  3.147,31

Incarcator frontal   1.374.138,44  2.385,74

Motostivuitor   480.239,60  833,78

Sistem automatizare şi 
monitorizare  723.935,38  1.256,87

Sistem de comunicaţie   90.823,26  157,68

Spaţii verzi  248.226,00  430,96

STATIE BLAJ  0,00  0,00

Container administrativ  33.442,69  58,06

Birou cu extensie pentru 
imprimanta copiator / 
scanner   468,00  0,81

Birou simplu   212,40  0,37

Scaune  453,60  0,79

Mobilier cu rafturi si 
sertare   890,40  1,55

Chiuveta  188,40  0,33

PC cu soft pt. cantarire, 
imprimanta  22.443,60  38,97

Sistem aer condiţionat în 
container administrativ  4.346,45  7,55

Container sanitar  44.591,09  77,42

Dulapuri pentru vestiar în 
container sanitar  2.035,20  3,53

Banca pentru 3 persoane 
în container sanitar  381,60  0,66

Container statie de 
pompare  33.443,97  58,06

Staţie de pompe  14.093,62  24,47

Rezervor apă  3.803,38  6,60

Cantar auto  159.130,78  276,28

Drumuri  2.777.793,32  4.822,72

Palnie de alimentare 
prescontainer   747.871,63  1.298,43

Reţea electrică  157.220,44  272,96

Gard si poarta  150.594,66  261,46

Instalaţie de alimentare 
cu apă  24.925,81  43,28

Retea de canalizare  17.098,96  29,69
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Reţea electrică iluminat 
exterior  175.428,89  304,57

Reţea colectare ape 
pluviale  126.293,89  219,27

Spaţii verzi  2.610,43  4,53

Masini de încarcat cu 
carlig ‐ hook lift  2.737.920,00  4.753,49

Prescontainere de 24mc  358.262,54  622,00

Dotari PSI   2.152,80  3,74

Trusa profesionala de 
scule   1.118,31  1,94

STATIE TARTARIA  0,00  0,00

Container administrativ  33.559,88  58,27

Birou cu extensie pentru 
imprimanta copiator / 
scanner   468,00  0,81

Birou simplu   212,40  0,37

Scaune  453,60  0,79

Mobilier cu rafturi si 
sertare   890,40  1,55

Chiuveta  188,40  0,33

PC cu soft pt. cantarire, 
imprimanta  22.444,20  38,97

Sistem aer condiţionat în 
container administrativ  4.650,25  8,07

Container sanitar  44.747,35  77,69

Dulapuri pentru vestiar în 
container sanitar  2.035,20  3,53

Banca pentru 3 persoane 
în container sanitar  381,60  0,66

Container statie de 
pompare  33.561,17  58,27

Staţie de pompe  14.093,62  24,47

Rezervor apă  3.803,38  6,60

Cantar auto  159.133,18  276,28

Drumuri  2.765.960,27  4.802,17

Palnie de alimentare 
prescontainer   652.245,56  1.132,41

Reţea electrică  162.755,73  282,57

Gard si poarta  116.687,44  202,59

Instalaţie de alimentare 
cu apă  23.963,00  41,60

Retea de canalizare  17.570,22  30,50

Reţea electrică iluminat 
exterior  207.687,91  360,58

Reţea colectare ape 
pluviale  145.418,36  252,47

Spaţii verzi  4.375,91  7,60

Masini de încarcat cu 
carlig ‐ hook lift  3.422.400,00  5.941,86
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Prescontainere de 24mc  716.525,07  1.244,01

Dotari PSI   2.611,20  4,53

Trusa profesionala de 
scule   1.118,31  1,94

INCHIDERI ABRUD  0,00  0,00

Depozit neconform 
închis  787.031,71  1.366,42

Puturi de monitorizare 
ape subterane   31.682,26  55,01

Martori de tasare  1.570,88  2,73

Instalatie gestionare 
levigat  56.849,49  98,70

Pompa levigat  43.076,19  74,79

Rigola perimetrala ape 
pluviale    72.207,43  125,36

Drum perimetral de 
inspectie   53.701,99  93,24

Imprejmiuire si poarta 
de acces   128.786,41  223,59

Instalatie electrică  33.573,88  58,29

INCHIDERI AIUD  0,00  0,00

Depozit neconform închis  2.902.665,95  5.039,52

Puturi de monitorizare 
ape subterane   7.956,61  13,81

Martori de tasare  163,77  0,28

Instalaţie gestionare gaz 
de depozit  114.941,64  199,56

Unitate de incinerare a 
gazelor de depozit  496.551,80  862,10

Instalatie gestionare 
levigat  120.112,07  208,53

Rigola perimetrala ape 
pluviale    32.059,99  55,66

Drum perimetral de 
inspectie   60.105,13  104,35

Imprejmiuire si poarta de 
acces   61.578,59  106,91

Instalatii electrică  31.501,31  54,69

INCHIDERI ALBA IULIA  0,00  0,00

Depozit neconform închis  7.058.528,71  12.254,79

Puturi de monitorizare 
ape subterane   62.518,32  108,54

Martori de tasare  2.698,92  4,69

Instalaţie gestionare gaz 
de depozit  1.100.831,09  1.911,23

Unitate de incinerare a 
gazelor de depozit  686.698,43  1.192,22

Instalatie gestionare 
levigat  331.758,44  575,99
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Rigola perimetrala ape 
pluviale    646.901,29  1.123,13

Drum perimetral de 
inspectie   94.960,26  164,87

Imprejmiuire si poarta de 
acces   208.559,52  362,09

Instalatii electrică  20.803,50  36,12

INCHIDERI BLAJ  0,00  0,00

Depozit neconform închis  2.527.759,43  4.388,61

Puturi de monitorizare 
ape subterane   76.370,78  132,59

Martori de tasare  1.525,30  2,65

Instalatie gestionare 
levigat  136.562,34  237,10

Pompa levigat  41.821,54  72,61

Rigola perimetrala ape 
pluviale    181.332,74  314,82

Drum perimetral de 
inspectie   116.760,93  202,72

Imprejmiuire si poarta de 
acces   232.414,01  403,51

Instalatii electrică  31.664,89  54,98

INCHIDERI CÎMPENI  0,00  0,00
Depozit neconform închis 588.816,55 1.022,28
Puturi de monitorizare ape 
subterane  

35.935,47 
62,39

Martori de tasare 793,07 1,38
Instalatie gestionare 
levigat 

43.119,62 
74,86

Rigola perimetrala ape 
pluviale   

58.454,22 
101,49

Drum perimetral de 
inspectie  

49.050,80 
85,16

Imprejmiuire si poarta de 
acces  

110.680,01 

192,16

INCHIDERI CUGIR  0,00  0,00
Depozit neconform închis 1.826.204,15 3.170,60
Puturi de monitorizare ape 
subterane  

35.192,33 
61,10

Martori de tasare 2.334,15 4,05
Instalatie gestionare 
levigat 

65.948,67 
114,50

Rigola perimetrala ape 
pluviale   

100.793,61 
174,99

Drum perimetral de 
inspectie  

70.192,74 
121,87

Imprejmiuire si poarta de 
acces  

184.621,10 

320,53

INCHIDERI OCNA MURES  0,00  0,00

Depozit neconform închis  5.229.601,33  9.079,47

Puturi de monitorizare 
ape subterane   34.599,31  60,07

Martori de tasare  9.152,99  15,89
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Instalaţie gestionare gaz 
de depozit  807.813,98  1.402,50

Unitate de incinerare a 
gazelor de depozit  631.787,75  1.096,89

Instalatie gestionare 
levigat  125.711,84  218,26

Rigola perimetrala ape 
pluviale    179.817,60  312,19

Drum perimetral de 
inspectie   172.005,22  298,63

Imprejmiuire si poarta de 
acces   307.773,28  534,35

Instalatii electrică  56.746,37  98,52

Total  255.886,40 147.385.742,65  255.886,40
 

V. Repartizarea cheltuielilor cu serviciile de publicitate 

Categorie cheltuieli 
/Denumire investitie 

Coeficient de 
repartizare  

Cheltuieli de 
repartizat ‐ 
lei‐ 

Baza de 
repartizare ‐ lei‐ 

Cota de 
cheltuieli 
repartizate ‐ 
lei‐ 

0  ks  CHr  bj   Rj 

Cheltuieli cu serviciile de 
publicitate 

0,0047496226 

792.207,26

     

CMID     0,00  0,00

Poarta de acces si 
barieră  4.784,19  22,72

Gard de imprejmuire  112.592,92  534,77

Cabină poartă şi cabină 
cântar  67.748,04  321,78

Platformă electronică 
de cântărire auto  182.106,94  864,94

Sistem de spălare 
anvelope  270.927,78  1.286,80

Depozit ecologic ‐ 
Celula 1  15.995.347,25  75.971,86

Puturi monitorizare 
panză freatica Celula 1   65.053,13  308,98

Placi tasare Celula 1 
închisă  5.783,41  27,47

Staţie epurare levigat  4.498.081,64  21.364,19

Grup electrogen tratare 
levigat  58.935,60  279,92

Bazin stocare levigat  688.754,55  3.271,32

Bazin stocare efluent  289.966,23  1.377,23

Reţea circulare levigat  205.167,77  974,47

Pompă levigat SP1  91.956,64  436,76

Pompă levigat SP2  12.678,88  60,22

Pompă levigat SP3  12.678,88  60,22

Pompă levigat SP4  34.677,72  164,71
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Pompă levigat SP5  34.677,72  164,71

Senzor de nivel in 
bazinul pentru levigat  442,61  2,10

Staţie colectare gaz de 
depozit  33.480,00  159,02

Staţie ardere gaz de 
depozit  596.813,60  2.834,64

Reţea colectare gaz de 
depozit  126.876,70  602,62

Puţuri colectare gaz de 
depozit  55.939,82  265,69

Puţuri observaţie 
migrare gaz de depozit  55.175,73  262,06

Clădire administrativă  755.545,32  3.588,56

Centrala termica 
electrica Pn30 kw in 
cladirea administrativa  6.270,05  29,78

Boiler 500 l in cladirea 
administrativa  3.955,93  18,79

Vas de expansiune 40 l 
in cladirea 
administrativa  194,35  0,92

Vas de expansiune 25 l 
in cladirea 
administrativa  139,81  0,66

Pompa de circulatie 
cazan in cladirea 
administrativa  2.159,63  10,26

Pompa de circulatie 
boiler in cladirea 
administrativa  731,11  3,47

Regulator electronic in 
cladirea administrativa  699,52  3,32

Sistem aer condiţionat  
(9600 BTU/h)  7.238,83  34,38

Sistem aer condiţionat  
(11300 BTU/h)  3.885,53  18,45

Ventilator centrifugal 
150 l in cladirea 
administrativa   415,80  1,97

Ventilator centrifugal 
125 l in cladirea 
administrativa   1.283,04  6,09

Birou in cladirea 
administrativa  2.818,80  13,39

Scaun rotativ cu brate 
in cladirea 
administrativa  7.654,50  36,36
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Scaun rotativ in cladirea 
administrativa  4.471,20  21,24

Dulap arhivare in 
cladirea administrativa  12.587,40  59,79

Dulap suspendat  in 
cladirea administrativa  2.381,40  11,31

PC pentru aplicatii 
Office inclusive licenta 
software  in cladirea 
administrativa  19.537,20  92,79

Multifunctionala Laser 
Jet A4  in cladirea 
administrativa  2.770,20  13,16

Masa de sedinte  in 
cladirea administrativa  1.822,50  8,66

Masa acoperita cu 
gresie antiacida in 
cladirea administrativa  44.984,16  213,66

Chiuveta antiacida in 
cladirea administrativa  8.592,48  40,81

Vestiar metallic cu loc 
individual de sezut  in 
cladirea administrativa  18.954,00  90,02

Balanta analitica  in 
cladirea administrativa  12.514,50  59,44

Balanta analitica  in 
cladirea administrativa  20.655,00  98,10

Etuva termoreglabila  in 
cladirea administrativa  33.655,50  159,85

PH‐metru portabil  in 
cladirea administrativa  10.461,14  49,69

Conducmetru de 
laborator  in cladirea 
administrativa  15.206,94  72,23

Spectrometru UV  in 
cladirea administrativa  136.468,80  648,18

Oxigenometru portabil  
in cladirea 
administrativa  20.605,43  97,87

Echipament de recoltat 
probe apa/levigat  in 
cladirea administrativa  5.793,12  27,52

Aparat de distilat apa  
in cladirea 
administrativa  22.599,00  107,34

Statie meteo fixa pt. 
masurarea parametrilor 
atmosferici  in cladirea 
administrativa  8.505,00  40,40
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Cuptor de calcinare  in 
cladirea administrativa  157.950,00  750,20

Nisa de laborator  in 
cladirea administrativa  115.400,70  548,11

Baie de nisip  in cladirea 
administrativa  21.019,50  99,83

Sticlărie de laborator  in 
cladirea administrativa  
in cladirea 
administrativa  7.290,00  34,62

Termoreactor  in 
cladirea administrativa  126.526,70  600,95

Analizor portabil de 
gaze  in cladirea 
administrativa  40.878,90  194,16

Garaj si atelier auto  715.207,97  3.396,97

Aerotermă electrică în 
garaj şi atelier auto   27.327,26  129,79

Convector electric 1500 
w in garaj si atelier auto  223,56  1,06

Convector electric 1000 
w in garaj si atelier auto    423,70  2,01

Boiler electric 10 l in 
garaj si atelier auto  292,74  1,39

Ventilator axial in garaj 
si atelier auto   2.108,70  10,02

Compresor in garaj si 
atelier auto  4.190,40  19,90

Aparat de sudura 
electric in garaj si 
atelier auto  1.441,80  6,85

Rastel cu polite in garaj 
si atelier auto  842,40  4,00

Banc de lucru in garaj si 
atelier auto  2.624,40  12,46

Drumuri şi platforme 
interne  10.580.994,15  50.255,73

Clădire tratare 
mecanică  5.331.200,58  25.321,19

Tocător în clădirea de 
tratare mecanică  2.164.737,94  10.281,69

Separator magnetic în 
clădirea de tratare 
mecanică  265.845,01  1.262,66

Sită rotativă în clădirea 
de tratare mecanică  1.531.773,62  7.275,35

Benzi transportoare în 
clădirea de tratare 
mecanică  373.448,94  1.773,74
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Biofiltru  1.493.890,20  7.095,41

Biocelule  15.662.464,96  74.390,80

Sistem control (Hard + 
SOFT) Biocelule  51.040,54  242,42

Clădire maturare  6.761.722,87  32.115,63

Sită rafinare în clădire 
marurare  1.228.409,50  5.834,48

Clădire sortare  12.291.171,77  58.378,43

Benzi transportoare în 
clădire sortare  2.492.599,20  11.838,91

Separator magnetic în 
clădire sortare  259.131,60  1.230,78

Presă de balotat în 
clădire sortare  3.208.296,00  15.238,20

Cabină de sortare cu 
sistem de ventilare în 
clădire sortare  2.159.430,00  10.256,48

Scaune în cladirea de 
sortare  1.890,00  8,98

Dulapuri vestiare în 
clădirea de sortare  3.369,60  16,00

Dulapuri în clădirea de 
sortare  4.395,60  20,88

Masă birou în clădirea 
de sortare  783,00  3,72

Masă bucătărie în 
clădirea de sortare  124,80  0,59

Gospodărie de apă  129.201,79  613,66

Reţea alimentare cu 
apă  204.557,26  971,57

Reţea alimentare şi 
colectare apă 
tehnologică  647.656,62  3.076,12

Reţea alimentare cu 
apă de incendiu  280.541,17  1.332,46

Reţea canalizare 
menajeră  160.534,12  762,48

Reţea colectare ape 
pluviale  620.882,30  2.948,96

Sistem irigare spaţii 
verzi  27.472,28  130,48

Staţie mobilă de 
carburanţi  32.940,00  156,45

Reţea distribuţie 
energie electrică  2.471.821,45  11.740,22

 Instalaţie electrică de 
iluminat exterior  181.699,51  863,00

Containere  628.716,27  2.986,16
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Maşină cu cârlig (Hook ‐ 
lift)  1.812.791,53  8.610,08

Incarcator frontal   1.374.138,44  6.526,64

Motostivuitor   480.239,60  2.280,96

Sistem automatizare şi 
monitorizare  723.935,38  3.438,42

Sistem de comunicaţie   90.823,26  431,38

Spaţii verzi  248.226,00  1.178,98

STATIE BLAJ  0,00  0,00

Container administrativ  33.442,69  158,84

Birou cu extensie pentru 
imprimanta copiator / 
scanner   468,00  2,22

Birou simplu   212,40  1,01

Scaune  453,60  2,15

Mobilier cu rafturi si 
sertare   890,40  4,23

Chiuveta  188,40  0,89

PC cu soft pt. cantarire, 
imprimanta  22.443,60  106,60

Sistem aer condiţionat în 
container administrativ  4.346,45  20,64

Container sanitar  44.591,09  211,79

Dulapuri pentru vestiar în 
container sanitar  2.035,20  9,67

Banca pentru 3 persoane 
în container sanitar  381,60  1,81

Container statie de 
pompare  33.443,97  158,85

Staţie de pompe  14.093,62  66,94

Rezervor apă  3.803,38  18,06

Cantar auto  159.130,78  755,81

Drumuri  2.777.793,32  13.193,47

Palnie de alimentare 
prescontainer   747.871,63  3.552,11

Reţea electrică  157.220,44  746,74

Gard si poarta  150.594,66  715,27

Instalaţie de alimentare 
cu apă  24.925,81  118,39

Retea de canalizare  17.098,96  81,21

Reţea electrică iluminat 
exterior  175.428,89  833,22

Reţea colectare ape 
pluviale  126.293,89  599,85

Spaţii verzi  2.610,43  12,40

Masini de încarcat cu 
carlig ‐ hook lift  2.737.920,00  13.004,09

Prescontainere de 24mc  358.262,54  1.701,61

Dotari PSI   2.152,80  10,22

Trusa profesionala de  1.118,31  5,31
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scule  

STATIE TARTARIA  0,00  0,00

Container administrativ  33.559,88  159,40

Birou cu extensie pentru 
imprimanta copiator / 
scanner   468,00  2,22

Birou simplu   212,40  1,01

Scaune  453,60  2,15

Mobilier cu rafturi si 
sertare   890,40  4,23

Chiuveta  188,40  0,89

PC cu soft pt. cantarire, 
imprimanta  22.444,20  106,60

Sistem aer condiţionat în 
container administrativ  4.650,25  22,09

Container sanitar  44.747,35  212,53

Dulapuri pentru vestiar în 
container sanitar  2.035,20  9,67

Banca pentru 3 persoane 
în container sanitar  381,60  1,81

Container statie de 
pompare  33.561,17  159,40

Staţie de pompe  14.093,62  66,94

Rezervor apă  3.803,38  18,06

Cantar auto  159.133,18  755,82

Drumuri  2.765.960,27  13.137,27

Palnie de alimentare 
prescontainer   652.245,56  3.097,92

Reţea electrică  162.755,73  773,03

Gard si poarta  116.687,44  554,22

Instalaţie de alimentare 
cu apă  23.963,00  113,82

Retea de canalizare  17.570,22  83,45

Reţea electrică iluminat 
exterior  207.687,91  986,44

Reţea colectare ape 
pluviale  145.418,36  690,68

Spaţii verzi  4.375,91  20,78

Masini de încarcat cu 
carlig ‐ hook lift  3.422.400,00  16.255,11

Prescontainere de 24mc  716.525,07  3.403,22

Dotari PSI   2.611,20  12,40

Trusa profesionala de 
scule   1.118,31  5,31

INCHIDERI ABRUD  0,00  0,00

Depozit neconform 
închis  787.031,71  3.738,10

Puturi de monitorizare 
ape subterane   31.682,26  150,48

Martori de tasare  1.570,88  7,46
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Instalatie gestionare 
levigat  56.849,49  270,01

Pompa levigat  43.076,19  204,60

Rigola perimetrala ape 
pluviale    72.207,43  342,96

Drum perimetral de 
inspectie   53.701,99  255,06

Imprejmiuire si poarta 
de acces   128.786,41  611,69

Instalatie electrică  33.573,88  159,46

INCHIDERI AIUD  0,00  0,00

Depozit neconform închis  2.902.665,95  13.786,57

Puturi de monitorizare 
ape subterane   7.956,61  37,79

Martori de tasare  163,77  0,78

Instalaţie gestionare gaz 
de depozit  114.941,64  545,93

Unitate de incinerare a 
gazelor de depozit  496.551,80  2.358,43

Instalatie gestionare 
levigat  120.112,07  570,49

Rigola perimetrala ape 
pluviale    32.059,99  152,27

Drum perimetral de 
inspectie   60.105,13  285,48

Imprejmiuire si poarta de 
acces   61.578,59  292,48

Instalatii electrică  31.501,31  149,62

INCHIDERI ALBA IULIA  0,00  0,00

Depozit neconform închis  7.058.528,71  33.525,35

Puturi de monitorizare 
ape subterane   62.518,32  296,94

Martori de tasare  2.698,92  12,82

Instalaţie gestionare gaz 
de depozit  1.100.831,09  5.228,53

Unitate de incinerare a 
gazelor de depozit  686.698,43  3.261,56

Instalatie gestionare 
levigat  331.758,44  1.575,73

Rigola perimetrala ape 
pluviale    646.901,29  3.072,54

Drum perimetral de 
inspectie   94.960,26  451,03

Imprejmiuire si poarta de 
acces   208.559,52  990,58

Instalatii electrică  20.803,50  98,81

INCHIDERI BLAJ  0,00  0,00

Depozit neconform închis  2.527.759,43  12.005,90

Puturi de monitorizare 
ape subterane   76.370,78  362,73
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Martori de tasare  1.525,30  7,24

Instalatie gestionare 
levigat  136.562,34  648,62

Pompa levigat  41.821,54  198,64

Rigola perimetrala ape 
pluviale    181.332,74  861,26

Drum perimetral de 
inspectie   116.760,93  554,57

Imprejmiuire si poarta de 
acces   232.414,01  1.103,88

Instalatii electrică  31.664,89  150,40

INCHIDERI CÎMPENI  0,00  0,00
Depozit neconform închis 588.816,55 2.796,66
Puturi de monitorizare ape 
subterane  

35.935,47 
170,68

Martori de tasare 793,07 3,77
Instalatie gestionare 
levigat 

43.119,62 
204,80

Rigola perimetrala ape 
pluviale   

58.454,22 
277,64

Drum perimetral de 
inspectie  

49.050,80 
232,97

Imprejmiuire si poarta de 
acces  

110.680,01 

525,69

INCHIDERI CUGIR  0,00  0,00
Depozit neconform închis 1.826.204,15 8.673,78
Puturi de monitorizare ape 
subterane  

35.192,33 
167,15

Martori de tasare 2.334,15 11,09
Instalatie gestionare 
levigat 

65.948,67 
313,23

Rigola perimetrala ape 
pluviale   

100.793,61 
478,73

Drum perimetral de 
inspectie  

70.192,74 
333,39

Imprejmiuire si poarta de 
acces  

184.621,10 

876,88

INCHIDERI OCNA MURES  0,00  0,00

Depozit neconform închis  5.229.601,33  24.838,63

Puturi de monitorizare 
ape subterane   34.599,31  164,33

Martori de tasare  9.152,99  43,47

Instalaţie gestionare gaz 
de depozit  807.813,98  3.836,81

Unitate de incinerare a 
gazelor de depozit  631.787,75  3.000,75

Instalatie gestionare 
levigat  125.711,84  597,08

Rigola perimetrala ape 
pluviale    179.817,60  854,07

Drum perimetral de 
inspectie   172.005,22  816,96
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Imprejmiuire si poarta de 
acces   307.773,28  1.461,81

Instalatii electrică  56.746,37  269,52

ECHIPAMENTE 
COLECTARE DEȘEURI  0,00  0,00

Containere pentru 
colectare deşeuri de 
hârtie şi carton (1,1mc)  2.253.906,96  10.705,21

Containere pentru 
colectare deşeuri de 
plastic şi metal (1,1mc)  2.243.002,38  10.653,41

Containere pentru 
colectare deşeuri de sticlă 
(1,1mc)  2.313.047,57  10.986,10

Unităţi de compostare 
individuală  3.505.653,53  16.650,53

Containere pentru 
colectare deşeuri 
periculoase menajere 
(16mc)  975.348,18  4.632,54

Containere pentru 
colectare deşeuri 
voluminoase (15mc)  750.516,35  3.564,67

Containere pentru 
colectare deşeuri de 
echipamente electrice şi 
electronice (30mc)  437.844,97  2.079,60

DRUMURI ACCES  0,00  0,00

 DRUM ACCES CMID 
GALDA DE JOS  4.237.481,75  20.126,44

 DRUM ACCES STAŢIA DE 
TRANSFER DEŞEURI 
TĂRTĂRIA  362.066,92  1.719,68

DRUM ACCES STAŢIA DE 
TRANSFER DEŞEURI BLAJ  919.829,87  4.368,84

BRANȘAMENTE 
ELECTRICE  0,00  0,00

 BRANŞAMENT ELECTRIC 
CMID GALDA DE JOS  903.289,07  4.290,28

BRANŞAMENT ELECTRIC 
STAŢIA DE TRANSFER 
DEŞEURI TĂRTĂRIA  404.589,44  1.921,65

BRANŞAMENT ELECTRIC 
STAŢIA DE TRANSFER 
DEŞEURI BLAJ  9.716,35  46,15

BRANŞAMENT ELECTRIC 
DEPOZIT NECONFORM 
ÎNCHIS  ABRUD  5.604,89  26,62
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BRANŞAMENT ELECTRIC 
DEPOZIT NECONFORM 
ÎNCHIS  AIUD  2.380,00  11,30

BRANŞAMENT ELECTRIC 
DEPOZIT NECONFORM 
ÎNCHIS  ALBA IULIA  2.380,00  11,30

BRANŞAMENT ELECTRIC 
DEPOZIT NECONFORM 
ÎNCHIS  BLAJ  570,39  2,71

BRANŞAMENT ELECTRIC 
DEPOZIT NECONFORM 
ÎNCHIS  OCNA MUREŞ  29.131,20  138,36

BUNURI UIP  0,00  0,00

Calculator + Licenţă  10.140,72  48,16

Statie grafică + Licenţă   10.241,16  48,64

Laptop + Licenţă  18.694,24  88,79

Imprimantă  1.610,76  7,65

Aparat foto  978,36  4,65

Birou calculator  3.393,88  16,12

Scaun Birou  954,80  4,53

Dulap  4.079,60  19,38

Masa sedinta  595,20  2,83

Scaun masa sedinta  937,44  4,45

Total  792.207,26 166.793.728,62  792.207,26
 

VI. Repartizarea cheltuielilor cu serviciile de supervizare 

Categorie cheltuieli 
/Denumire investitie 

Coeficient de 
repartizare  

Cheltuieli de 
repartizat ‐ 
lei‐ 

Baza de 
repartizare ‐ lei‐ 

Cota de 
cheltuieli 
repartizate ‐ 
lei‐ 

0  ks  CHr  bj   Rj 

Cheltuieli cu serviciile de 
supervizare lucrări 

0,0102283668 

1.507.515,44

     

CMID     0,00  0,00

Poarta de acces si 
barieră  4.784,19  48,93

Gard de imprejmuire  112.592,92  1.151,64

Cabină poartă şi cabină 
cântar  67.748,04  692,95

Platformă electronică 
de cântărire auto  182.106,94  1.862,66

Sistem de spălare 
anvelope  270.927,78  2.771,15

Depozit ecologic ‐ 
Celula 1  15.995.347,25  163.606,28

Puturi monitorizare 
panză freatica Celula 1   65.053,13  665,39

Placi tasare Celula 1 
închisă  5.783,41  59,15
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Staţie epurare levigat  4.498.081,64  46.008,03

Grup electrogen 
tratare levigat  58.935,60  602,81

Bazin stocare levigat  688.754,55  7.044,83

Bazin stocare efluent  289.966,23  2.965,88

Reţea circulare levigat  205.167,77  2.098,53

Pompă levigat SP1  91.956,64  940,57

Pompă levigat SP2  12.678,88  129,68

Pompă levigat SP3  12.678,88  129,68

Pompă levigat SP4  34.677,72  354,70

Pompă levigat SP5  34.677,72  354,70

Senzor de nivel in 
bazinul pentru levigat  442,61  4,53

Staţie colectare gaz de 
depozit  33.480,00  342,45

Staţie ardere gaz de 
depozit  596.813,60  6.104,43

Reţea colectare gaz de 
depozit  126.876,70  1.297,74

Puţuri colectare gaz de 
depozit  55.939,82  572,17

Puţuri observaţie 
migrare gaz de depozit  55.175,73  564,36

Clădire administrativă  755.545,32  7.727,99

Centrala termica 
electrica Pn30 kw in 
cladirea administrativa  6.270,05  64,13

Boiler 500 l in cladirea 
administrativa  3.955,93  40,46

Vas de expansiune 40 l 
in cladirea 
administrativa  194,35  1,99

Vas de expansiune 25 l 
in cladirea 
administrativa  139,81  1,43

Pompa de circulatie 
cazan in cladirea 
administrativa  2.159,63  22,09

Pompa de circulatie 
boiler in cladirea 
administrativa  731,11  7,48

Regulator electronic in 
cladirea administrativa  699,52  7,15

Sistem aer condiţionat  
(9600 BTU/h)  7.238,83  74,04

Sistem aer condiţionat  
(11300 BTU/h)  3.885,53  39,74
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Ventilator centrifugal 
150 l in cladirea 
administrativa   415,80  4,25

Ventilator centrifugal 
125 l in cladirea 
administrativa   1.283,04  13,12

Birou in cladirea 
administrativa  2.818,80  28,83

Scaun rotativ cu brate 
in cladirea 
administrativa  7.654,50  78,29

Scaun rotativ in 
cladirea administrativa  4.471,20  45,73

Dulap arhivare in 
cladirea administrativa  12.587,40  128,75

Dulap suspendat  in 
cladirea administrativa  2.381,40  24,36

PC pentru aplicatii 
Office inclusive licenta 
software  in cladirea 
administrativa  19.537,20  199,83

Multifunctionala Laser 
Jet A4  in cladirea 
administrativa  2.770,20  28,33

Masa de sedinte  in 
cladirea administrativa  1.822,50  18,64

Masa acoperita cu 
gresie antiacida in 
cladirea administrativa  44.984,16  460,11

Chiuveta antiacida in 
cladirea administrativa  8.592,48  87,89

Vestiar metallic cu loc 
individual de sezut  in 
cladirea administrativa  18.954,00  193,87

Balanta analitica  in 
cladirea administrativa  12.514,50  128,00

Balanta analitica  in 
cladirea administrativa  20.655,00  211,27

Etuva termoreglabila  
in cladirea 
administrativa  33.655,50  344,24

PH‐metru portabil  in 
cladirea administrativa  10.461,14  107,00

Conducmetru de 
laborator  in cladirea 
administrativa  15.206,94  155,54

Spectrometru UV  in 
cladirea administrativa  136.468,80  1.395,85
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Oxigenometru portabil  
in cladirea 
administrativa  20.605,43  210,76

Echipament de recoltat 
probe apa/levigat  in 
cladirea administrativa  5.793,12  59,25

Aparat de distilat apa  
in cladirea 
administrativa  22.599,00  231,15

Statie meteo fixa pt. 
masurarea 
parametrilor 
atmosferici  in cladirea 
administrativa  8.505,00  86,99

Cuptor de calcinare  in 
cladirea administrativa  157.950,00  1.615,57

Nisa de laborator  in 
cladirea administrativa  115.400,70  1.180,36

Baie de nisip  in 
cladirea administrativa  21.019,50  215,00

Sticlărie de laborator  
in cladirea 
administrativa  in 
cladirea administrativa  7.290,00  74,56

Termoreactor  in 
cladirea administrativa  126.526,70  1.294,16

Analizor portabil de 
gaze  in cladirea 
administrativa  40.878,90  418,12

Garaj si atelier auto  715.207,97  7.315,41

Aerotermă electrică în 
garaj şi atelier auto   27.327,26  279,51

Convector electric 
1500 w in garaj si 
atelier auto  223,56  2,29

Convector electric 
1000 w in garaj si 
atelier auto    423,70  4,33

Boiler electric 10 l in 
garaj si atelier auto  292,74  2,99

Ventilator axial in garaj 
si atelier auto   2.108,70  21,57

Compresor in garaj si 
atelier auto  4.190,40  42,86

Aparat de sudura 
electric in garaj si 
atelier auto  1.441,80  14,75

Rastel cu polite in garaj 
si atelier auto  842,40  8,62
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Banc de lucru in garaj 
si atelier auto  2.624,40  26,84

Drumuri şi platforme 
interne  10.580.994,15  108.226,29

Clădire tratare 
mecanică  5.331.200,58  54.529,48

Tocător în clădirea de 
tratare mecanică  2.164.737,94  22.141,73

Separator magnetic în 
clădirea de tratare 
mecanică  265.845,01  2.719,16

Sită rotativă în clădirea 
de tratare mecanică  1.531.773,62  15.667,54

Benzi transportoare în 
clădirea de tratare 
mecanică  373.448,94  3.819,77

Biofiltru  1.493.890,20  15.280,06

Biocelule  15.662.464,96  160.201,44

Sistem control (Hard + 
SOFT) Biocelule  51.040,54  522,06

Clădire maturare  6.761.722,87  69.161,38

Sită rafinare în clădire 
marurare  1.228.409,50  12.564,62

Clădire sortare  12.291.171,77  125.718,61

Benzi transportoare în 
clădire sortare  2.492.599,20  25.495,22

Separator magnetic în 
clădire sortare  259.131,60  2.650,49

Presă de balotat în 
clădire sortare  3.208.296,00  32.815,63

Cabină de sortare cu 
sistem de ventilare în 
clădire sortare  2.159.430,00  22.087,44

Scaune în cladirea de 
sortare  1.890,00  19,33

Dulapuri vestiare în 
clădirea de sortare  3.369,60  34,47

Dulapuri în clădirea de 
sortare  4.395,60  44,96

Masă birou în clădirea 
de sortare  783,00  8,01

Masă bucătărie în 
clădirea de sortare  124,80  1,28

Gospodărie de apă  129.201,79  1.321,52

Reţea alimentare cu 
apă  204.557,26  2.092,29

Reţea alimentare şi 
colectare apă  647.656,62  6.624,47
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tehnologică 

Reţea alimentare cu 
apă de incendiu  280.541,17  2.869,48

Reţea canalizare 
menajeră  160.534,12  1.642,00

Reţea colectare ape 
pluviale  620.882,30  6.350,61

Sistem irigare spaţii 
verzi  27.472,28  281,00

Staţie mobilă de 
carburanţi  32.940,00  336,92

Reţea distribuţie 
energie electrică  2.471.821,45  25.282,70

 Instalaţie electrică de 
iluminat exterior  181.699,51  1.858,49

Containere  628.716,27  6.430,74

Maşină cu cârlig (Hook 
‐ lift)  1.812.791,53  18.541,90

Incarcator frontal   1.374.138,44  14.055,19

Motostivuitor   480.239,60  4.912,07

Sistem automatizare şi 
monitorizare  723.935,38  7.404,68

Sistem de comunicaţie   90.823,26  928,97

Spaţii verzi  248.226,00  2.538,95

STATIE BLAJ  0,00  0,00

Container administrativ  33.442,69  342,06

Birou cu extensie pentru 
imprimanta copiator / 
scanner   468,00  4,79

Birou simplu   212,40  2,17

Scaune  453,60  4,64

Mobilier cu rafturi si 
sertare   890,40  9,11

Chiuveta  188,40  1,93

PC cu soft pt. cantarire, 
imprimanta  22.443,60  229,56

Sistem aer condiţionat în 
container administrativ  4.346,45  44,46

Container sanitar  44.591,09  456,09

Dulapuri pentru vestiar în 
container sanitar  2.035,20  20,82

Banca pentru 3 persoane 
în container sanitar  381,60  3,90

Container statie de 
pompare  33.443,97  342,08

Staţie de pompe  14.093,62  144,15

Rezervor apă  3.803,38  38,90

Cantar auto  159.130,78  1.627,65
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Drumuri  2.777.793,32  28.412,29

Palnie de alimentare 
prescontainer   747.871,63  7.649,51

Reţea electrică  157.220,44  1.608,11

Gard si poarta  150.594,66  1.540,34

Instalaţie de alimentare 
cu apă  24.925,81  254,95

Retea de canalizare  17.098,96  174,89

Reţea electrică iluminat 
exterior  175.428,89  1.794,35

Reţea colectare ape 
pluviale  126.293,89  1.291,78

Spaţii verzi  2.610,43  26,70

Masini de încarcat cu 
carlig ‐ hook lift  2.737.920,00  28.004,45

Prescontainere de 24mc  358.262,54  3.664,44

Dotari PSI   2.152,80  22,02

Trusa profesionala de 
scule   1.118,31  11,44

STATIE TARTARIA  0,00  0,00

Container administrativ  33.559,88  343,26

Birou cu extensie pentru 
imprimanta copiator / 
scanner   468,00  4,79

Birou simplu   212,40  2,17

Scaune  453,60  4,64

Mobilier cu rafturi si 
sertare   890,40  9,11

Chiuveta  188,40  1,93

PC cu soft pt. cantarire, 
imprimanta  22.444,20  229,57

Sistem aer condiţionat în 
container administrativ  4.650,25  47,56

Container sanitar  44.747,35  457,69

Dulapuri pentru vestiar în 
container sanitar  2.035,20  20,82

Banca pentru 3 persoane 
în container sanitar  381,60  3,90

Container statie de 
pompare  33.561,17  343,28

Staţie de pompe  14.093,62  144,15

Rezervor apă  3.803,38  38,90

Cantar auto  159.133,18  1.627,67

Drumuri  2.765.960,27  28.291,26

Palnie de alimentare 
prescontainer   652.245,56  6.671,41

Reţea electrică  162.755,73  1.664,73

Gard si poarta  116.687,44  1.193,52

Instalaţie de alimentare 
cu apă  23.963,00  245,10
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Retea de canalizare  17.570,22  179,71

Reţea electrică iluminat 
exterior  207.687,91  2.124,31

Reţea colectare ape 
pluviale  145.418,36  1.487,39

Spaţii verzi  4.375,91  44,76

Masini de încarcat cu 
carlig ‐ hook lift  3.422.400,00  35.005,56

Prescontainere de 24mc  716.525,07  7.328,88

Dotari PSI   2.611,20  26,71

Trusa profesionala de 
scule   1.118,31  11,44

INCHIDERI ABRUD  0,00  0,00

Depozit neconform 
închis  787.031,71  8.050,05

Puturi de monitorizare 
ape subterane   31.682,26  324,06

Martori de tasare  1.570,88  16,07

Instalatie gestionare 
levigat  56.849,49  581,48

Pompa levigat  43.076,19  440,60

Rigola perimetrala ape 
pluviale    72.207,43  738,56

Drum perimetral de 
inspectie   53.701,99  549,28

Imprejmiuire si poarta 
de acces   128.786,41  1.317,27

Instalatie electrică  33.573,88  343,41

INCHIDERI AIUD  0,00  0,00

Depozit neconform închis  2.902.665,95  29.689,53

Puturi de monitorizare 
ape subterane   7.956,61  81,38

Martori de tasare  163,77  1,68

Instalaţie gestionare gaz 
de depozit  114.941,64  1.175,67

Unitate de incinerare a 
gazelor de depozit  496.551,80  5.078,91

Instalatie gestionare 
levigat  120.112,07  1.228,55

Rigola perimetrala ape 
pluviale    32.059,99  327,92

Drum perimetral de 
inspectie   60.105,13  614,78

Imprejmiuire si poarta de 
acces   61.578,59  629,85

Instalatii electrică  31.501,31  322,21

INCHIDERI ALBA IULIA  0,00  0,00

Depozit neconform închis  7.058.528,71  72.197,22

Puturi de monitorizare 
ape subterane   62.518,32  639,46
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Martori de tasare  2.698,92  27,61

Instalaţie gestionare gaz 
de depozit  1.100.831,09  11.259,70

Unitate de incinerare a 
gazelor de depozit  686.698,43  7.023,80

Instalatie gestionare 
levigat  331.758,44  3.393,35

Rigola perimetrala ape 
pluviale    646.901,29  6.616,74

Drum perimetral de 
inspectie   94.960,26  971,29

Imprejmiuire si poarta de 
acces   208.559,52  2.133,22

Instalatii electrică  20.803,50  212,79

INCHIDERI BLAJ  0,00  0,00

Depozit neconform închis  2.527.759,43  25.854,85

Puturi de monitorizare 
ape subterane   76.370,78  781,15

Martori de tasare  1.525,30  15,60

Instalatie gestionare 
levigat  136.562,34  1.396,81

Pompa levigat  41.821,54  427,77

Rigola perimetrala ape 
pluviale    181.332,74  1.854,74

Drum perimetral de 
inspectie   116.760,93  1.194,27

Imprejmiuire si poarta de 
acces   232.414,01  2.377,22

Instalatii electrică  31.664,89  323,88

INCHIDERI CÎMPENI  0,00  0,00
Depozit neconform închis 588.816,55 6.022,63
Puturi de monitorizare 
ape subterane  

35.935,47 
367,56

Martori de tasare 793,07 8,11
Instalatie gestionare 
levigat 

43.119,62 
441,04

Rigola perimetrala ape 
pluviale   

58.454,22 
597,89

Drum perimetral de 
inspectie  

49.050,80 
501,71

Imprejmiuire si poarta de 
acces  

110.680,01 

1.132,08

INCHIDERI CUGIR  0,00  0,00
Depozit neconform închis 1.826.204,15 18.679,09
Puturi de monitorizare 
ape subterane  

35.192,33 
359,96

Martori de tasare 2.334,15 23,87
Instalatie gestionare 
levigat 

65.948,67 
674,55

Rigola perimetrala ape 
pluviale   

100.793,61 
1.030,95

Drum perimetral de 
inspectie  

70.192,74 
717,96
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Imprejmiuire si poarta de 
acces  

184.621,10 

1.888,37

INCHIDERI OCNA MURES  0,00  0,00

Depozit neconform închis  5.229.601,33  53.490,28

Puturi de monitorizare 
ape subterane   34.599,31  353,89

Martori de tasare  9.152,99  93,62

Instalaţie gestionare gaz 
de depozit  807.813,98  8.262,62

Unitate de incinerare a 
gazelor de depozit  631.787,75  6.462,16

Instalatie gestionare 
levigat  125.711,84  1.285,83

Rigola perimetrala ape 
pluviale    179.817,60  1.839,24

Drum perimetral de 
inspectie   172.005,22  1.759,33

Imprejmiuire si poarta de 
acces   307.773,28  3.148,02

Instalatii electrică  56.746,37  580,42

Total  1.507.515,44 147.385.742,65  1.507.515,44
 

VII. Repartizarea cheltuielilor cu serviciile de asistenta tehnica 

Categorie cheltuieli 
/Denumire investitie 

Coeficient de 
repartizare  

Cheltuieli de 
repartizat ‐ 
lei‐ 

Baza de 
repartizare ‐ lei‐ 

Cota de 
cheltuieli 
repartizate ‐ 
lei‐ 

0  ks  CHr  bj   Rj 

Cheltuieli cu serviciile de 
asistenta tehnica 

0,0096562559 

984.000,00

     

CMID     0,00  0,00

Poarta de acces si 
barieră  4.784,19  46,20

Gard de imprejmuire  112.592,92  1.087,23

Cabină poartă şi cabină 
cântar  67.748,04  654,19

Platformă electronică 
de cântărire auto  182.106,94  1.758,47

Sistem de spălare 
anvelope  270.927,78  2.616,15

Depozit ecologic ‐ 
Celula 1  15.995.347,25  154.455,17

Puturi monitorizare 
panză freatica Celula 1   65.053,13  628,17

Placi tasare Celula 1 
închisă  5.783,41  55,85

Staţie epurare levigat  4.498.081,64  43.434,63

Grup electrogen tratare 
levigat  58.935,60  569,10
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Bazin stocare levigat  688.754,55  6.650,79

Bazin stocare efluent  289.966,23  2.799,99

Reţea circulare levigat  205.167,77  1.981,15

Pompă levigat SP1  91.956,64  887,96

Pompă levigat SP2  12.678,88  122,43

Pompă levigat SP3  12.678,88  122,43

Pompă levigat SP4  34.677,72  334,86

Pompă levigat SP5  34.677,72  334,86

Senzor de nivel in 
bazinul pentru levigat  442,61  4,27

Staţie colectare gaz de 
depozit  33.480,00  323,29

Staţie ardere gaz de 
depozit  596.813,60  5.762,98

Reţea colectare gaz de 
depozit  126.876,70  1.225,15

Puţuri colectare gaz de 
depozit  55.939,82  540,17

Puţuri observaţie 
migrare gaz de depozit  55.175,73  532,79

Clădire administrativă  755.545,32  7.295,74

Centrala termica 
electrica Pn30 kw in 
cladirea administrativa  6.270,05  60,55

Boiler 500 l in cladirea 
administrativa  3.955,93  38,20

Vas de expansiune 40 l 
in cladirea 
administrativa  194,35  1,88

Vas de expansiune 25 l 
in cladirea 
administrativa  139,81  1,35

Pompa de circulatie 
cazan in cladirea 
administrativa  2.159,63  20,85

Pompa de circulatie 
boiler in cladirea 
administrativa  731,11  7,06

Regulator electronic in 
cladirea administrativa  699,52  6,75

Sistem aer condiţionat  
(9600 BTU/h)  7.238,83  69,90

Sistem aer condiţionat  
(11300 BTU/h)  3.885,53  37,52

Ventilator centrifugal 
150 l in cladirea 
administrativa   415,80  4,02

Ventilator centrifugal 
125 l in cladirea  1.283,04  12,39
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administrativa  

Birou in cladirea 
administrativa  2.818,80  27,22

Scaun rotativ cu brate 
in cladirea 
administrativa  7.654,50  73,91

Scaun rotativ in cladirea 
administrativa  4.471,20  43,18

Dulap arhivare in 
cladirea administrativa  12.587,40  121,55

Dulap suspendat  in 
cladirea administrativa  2.381,40  23,00

PC pentru aplicatii 
Office inclusive licenta 
software  in cladirea 
administrativa  19.537,20  188,66

Multifunctionala Laser 
Jet A4  in cladirea 
administrativa  2.770,20  26,75

Masa de sedinte  in 
cladirea administrativa  1.822,50  17,60

Masa acoperita cu 
gresie antiacida in 
cladirea administrativa  44.984,16  434,38

Chiuveta antiacida in 
cladirea administrativa  8.592,48  82,97

Vestiar metallic cu loc 
individual de sezut  in 
cladirea administrativa  18.954,00  183,02

Balanta analitica  in 
cladirea administrativa  12.514,50  120,84

Balanta analitica  in 
cladirea administrativa  20.655,00  199,45

Etuva termoreglabila  in 
cladirea administrativa  33.655,50  324,99

PH‐metru portabil  in 
cladirea administrativa  10.461,14  101,02

Conducmetru de 
laborator  in cladirea 
administrativa  15.206,94  146,84

Spectrometru UV  in 
cladirea administrativa  136.468,80  1.317,78

Oxigenometru portabil  
in cladirea 
administrativa  20.605,43  198,97

Echipament de recoltat 
probe apa/levigat  in 
cladirea administrativa  5.793,12  55,94
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Aparat de distilat apa  
in cladirea 
administrativa  22.599,00  218,22

Statie meteo fixa pt. 
masurarea parametrilor 
atmosferici  in cladirea 
administrativa  8.505,00  82,13

Cuptor de calcinare  in 
cladirea administrativa  157.950,00  1.525,21

Nisa de laborator  in 
cladirea administrativa  115.400,70  1.114,34

Baie de nisip  in cladirea 
administrativa  21.019,50  202,97

Sticlărie de laborator  in 
cladirea administrativa  
in cladirea 
administrativa  7.290,00  70,39

Termoreactor  in 
cladirea administrativa  126.526,70  1.221,77

Analizor portabil de 
gaze  in cladirea 
administrativa  40.878,90  394,74

Garaj si atelier auto  715.207,97  6.906,23

Aerotermă electrică în 
garaj şi atelier auto   27.327,26  263,88

Convector electric 1500 
w in garaj si atelier auto  223,56  2,16

Convector electric 1000 
w in garaj si atelier auto    423,70  4,09

Boiler electric 10 l in 
garaj si atelier auto  292,74  2,83

Ventilator axial in garaj 
si atelier auto   2.108,70  20,36

Compresor in garaj si 
atelier auto  4.190,40  40,46

Aparat de sudura 
electric in garaj si 
atelier auto  1.441,80  13,92

Rastel cu polite in garaj 
si atelier auto  842,40  8,13

Banc de lucru in garaj si 
atelier auto  2.624,40  25,34

Drumuri şi platforme 
interne  10.580.994,15  102.172,79

Clădire tratare 
mecanică  5.331.200,58  51.479,44

Tocător în clădirea de 
tratare mecanică  2.164.737,94  20.903,26
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Separator magnetic în 
clădirea de tratare 
mecanică  265.845,01  2.567,07

Sită rotativă în clădirea 
de tratare mecanică  1.531.773,62  14.791,20

Benzi transportoare în 
clădirea de tratare 
mecanică  373.448,94  3.606,12

Biofiltru  1.493.890,20  14.425,39

Biocelule  15.662.464,96  151.240,77

Sistem control (Hard + 
SOFT) Biocelule  51.040,54  492,86

Clădire maturare  6.761.722,87  65.292,93

Sită rafinare în clădire 
marurare  1.228.409,50  11.861,84

Clădire sortare  12.291.171,77  118.686,70

Benzi transportoare în 
clădire sortare  2.492.599,20  24.069,18

Separator magnetic în 
clădire sortare  259.131,60  2.502,24

Presă de balotat în 
clădire sortare  3.208.296,00  30.980,13

Cabină de sortare cu 
sistem de ventilare în 
clădire sortare  2.159.430,00  20.852,01

Scaune în cladirea de 
sortare  1.890,00  18,25

Dulapuri vestiare în 
clădirea de sortare  3.369,60  32,54

Dulapuri în clădirea de 
sortare  4.395,60  42,45

Masă birou în clădirea 
de sortare  783,00  7,56

Masă bucătărie în 
clădirea de sortare  124,80  1,21

Gospodărie de apă  129.201,79  1.247,61

Reţea alimentare cu 
apă  204.557,26  1.975,26

Reţea alimentare şi 
colectare apă 
tehnologică  647.656,62  6.253,94

Reţea alimentare cu 
apă de incendiu  280.541,17  2.708,98

Reţea canalizare 
menajeră  160.534,12  1.550,16

Reţea colectare ape 
pluviale  620.882,30  5.995,40

Sistem irigare spaţii  27.472,28  265,28
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verzi 

Staţie mobilă de 
carburanţi  32.940,00  318,08

Reţea distribuţie 
energie electrică  2.471.821,45  23.868,54

 Instalaţie electrică de 
iluminat exterior  181.699,51  1.754,54

Containere  628.716,27  6.071,05

Maşină cu cârlig (Hook ‐ 
lift)  1.812.791,53  17.504,78

Incarcator frontal   1.374.138,44  13.269,03

Motostivuitor   480.239,60  4.637,32

Sistem automatizare şi 
monitorizare  723.935,38  6.990,51

Sistem de comunicaţie   90.823,26  877,01

Spaţii verzi  248.226,00  2.396,93

Total  984.000,00 101.902.850,51  984.000,00
 

VIII. Repartizarea cheltuielilor cu serviciile de verificare proiect  

Categorie cheltuieli 
/Denumire investitie 

Coeficient de 
repartizare  

Cheltuieli de 
repartizat ‐ 
lei‐ 

Baza de 
repartizare ‐ lei‐ 

Cota de 
cheltuieli 
repartizate ‐ 
lei‐ 

0  ks  CHr  bj   Rj 

Cheltuieli cu serviciile de 
verificare proiect tehnic  

0,0004868609 

49.612,51

     

CMID     0,00  0,00

Poarta de acces si 
barieră  4.784,19  2,33

Gard de imprejmuire  112.592,92  54,82

Cabină poartă şi cabină 
cântar  67.748,04  32,98

Platformă electronică 
de cântărire auto  182.106,94  88,66

Sistem de spălare 
anvelope  270.927,78  131,90

Depozit ecologic ‐ 
Celula 1  15.995.347,25  7.787,51

Puturi monitorizare 
panză freatica Celula 1   65.053,13  31,67

Placi tasare Celula 1 
închisă  5.783,41  2,82

Staţie epurare levigat  4.498.081,64  2.189,94

Grup electrogen tratare 
levigat  58.935,60  28,69

Bazin stocare levigat  688.754,55  335,33

Bazin stocare efluent  289.966,23  141,17

Reţea circulare levigat  205.167,77  99,89
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Pompă levigat SP1  91.956,64  44,77

Pompă levigat SP2  12.678,88  6,17

Pompă levigat SP3  12.678,88  6,17

Pompă levigat SP4  34.677,72  16,88

Pompă levigat SP5  34.677,72  16,88

Senzor de nivel in 
bazinul pentru levigat  442,61  0,22

Staţie colectare gaz de 
depozit  33.480,00  16,30

Staţie ardere gaz de 
depozit  596.813,60  290,57

Reţea colectare gaz de 
depozit  126.876,70  61,77

Puţuri colectare gaz de 
depozit  55.939,82  27,23

Puţuri observaţie 
migrare gaz de depozit  55.175,73  26,86

Clădire administrativă  755.545,32  367,85

Centrala termica 
electrica Pn30 kw in 
cladirea administrativa  6.270,05  3,05

Boiler 500 l in cladirea 
administrativa  3.955,93  1,93

Vas de expansiune 40 l 
in cladirea 
administrativa  194,35  0,09

Vas de expansiune 25 l 
in cladirea 
administrativa  139,81  0,07

Pompa de circulatie 
cazan in cladirea 
administrativa  2.159,63  1,05

Pompa de circulatie 
boiler in cladirea 
administrativa  731,11  0,36

Regulator electronic in 
cladirea administrativa  699,52  0,34

Sistem aer condiţionat  
(9600 BTU/h)  7.238,83  3,52

Sistem aer condiţionat  
(11300 BTU/h)  3.885,53  1,89

Ventilator centrifugal 
150 l in cladirea 
administrativa   415,80  0,20

Ventilator centrifugal 
125 l in cladirea 
administrativa   1.283,04  0,62

Birou in cladirea 
administrativa  2.818,80  1,37
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Scaun rotativ cu brate 
in cladirea 
administrativa  7.654,50  3,73

Scaun rotativ in cladirea 
administrativa  4.471,20  2,18

Dulap arhivare in 
cladirea administrativa  12.587,40  6,13

Dulap suspendat  in 
cladirea administrativa  2.381,40  1,16

PC pentru aplicatii 
Office inclusive licenta 
software  in cladirea 
administrativa  19.537,20  9,51

Multifunctionala Laser 
Jet A4  in cladirea 
administrativa  2.770,20  1,35

Masa de sedinte  in 
cladirea administrativa  1.822,50  0,89

Masa acoperita cu 
gresie antiacida in 
cladirea administrativa  44.984,16  21,90

Chiuveta antiacida in 
cladirea administrativa  8.592,48  4,18

Vestiar metallic cu loc 
individual de sezut  in 
cladirea administrativa  18.954,00  9,23

Balanta analitica  in 
cladirea administrativa  12.514,50  6,09

Balanta analitica  in 
cladirea administrativa  20.655,00  10,06

Etuva termoreglabila  in 
cladirea administrativa  33.655,50  16,39

PH‐metru portabil  in 
cladirea administrativa  10.461,14  5,09

Conducmetru de 
laborator  in cladirea 
administrativa  15.206,94  7,40

Spectrometru UV  in 
cladirea administrativa  136.468,80  66,44

Oxigenometru portabil  
in cladirea 
administrativa  20.605,43  10,03

Echipament de recoltat 
probe apa/levigat  in 
cladirea administrativa  5.793,12  2,82

Aparat de distilat apa  
in cladirea 
administrativa  22.599,00  11,00



 

220 

Statie meteo fixa pt. 
masurarea parametrilor 
atmosferici  in cladirea 
administrativa  8.505,00  4,14

Cuptor de calcinare  in 
cladirea administrativa  157.950,00  76,90

Nisa de laborator  in 
cladirea administrativa  115.400,70  56,18

Baie de nisip  in cladirea 
administrativa  21.019,50  10,23

Sticlărie de laborator  in 
cladirea administrativa  
in cladirea 
administrativa  7.290,00  3,55

Termoreactor  in 
cladirea administrativa  126.526,70  61,60

Analizor portabil de 
gaze  in cladirea 
administrativa  40.878,90  19,90

Garaj si atelier auto  715.207,97  348,21

Aerotermă electrică în 
garaj şi atelier auto   27.327,26  13,30

Convector electric 1500 
w in garaj si atelier auto  223,56  0,11

Convector electric 1000 
w in garaj si atelier auto    423,70  0,21

Boiler electric 10 l in 
garaj si atelier auto  292,74  0,14

Ventilator axial in garaj 
si atelier auto   2.108,70  1,03

Compresor in garaj si 
atelier auto  4.190,40  2,04

Aparat de sudura 
electric in garaj si 
atelier auto  1.441,80  0,70

Rastel cu polite in garaj 
si atelier auto  842,40  0,41

Banc de lucru in garaj si 
atelier auto  2.624,40  1,28

Drumuri şi platforme 
interne  10.580.994,15  5.151,47

Clădire tratare 
mecanică  5.331.200,58  2.595,55

Tocător în clădirea de 
tratare mecanică  2.164.737,94  1.053,93

Separator magnetic în 
clădirea de tratare 
mecanică  265.845,01  129,43
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Sită rotativă în clădirea 
de tratare mecanică  1.531.773,62  745,76

Benzi transportoare în 
clădirea de tratare 
mecanică  373.448,94  181,82

Biofiltru  1.493.890,20  727,32

Biocelule  15.662.464,96  7.625,44

Sistem control (Hard + 
SOFT) Biocelule  51.040,54  24,85

Clădire maturare  6.761.722,87  3.292,02

Sită rafinare în clădire 
marurare  1.228.409,50  598,06

Clădire sortare  12.291.171,77  5.984,09

Benzi transportoare în 
clădire sortare  2.492.599,20  1.213,55

Separator magnetic în 
clădire sortare  259.131,60  126,16

Presă de balotat în 
clădire sortare  3.208.296,00  1.561,99

Cabină de sortare cu 
sistem de ventilare în 
clădire sortare  2.159.430,00  1.051,34

Scaune în cladirea de 
sortare  1.890,00  0,92

Dulapuri vestiare în 
clădirea de sortare  3.369,60  1,64

Dulapuri în clădirea de 
sortare  4.395,60  2,14

Masă birou în clădirea 
de sortare  783,00  0,38

Masă bucătărie în 
clădirea de sortare  124,80  0,06

Gospodărie de apă  129.201,79  62,90

Reţea alimentare cu 
apă  204.557,26  99,59

Reţea alimentare şi 
colectare apă 
tehnologică  647.656,62  315,32

Reţea alimentare cu 
apă de incendiu  280.541,17  136,58

Reţea canalizare 
menajeră  160.534,12  78,16

Reţea colectare ape 
pluviale  620.882,30  302,28

Sistem irigare spaţii 
verzi  27.472,28  13,38

Staţie mobilă de 
carburanţi  32.940,00  16,04



 

222 

Reţea distribuţie 
energie electrică  2.471.821,45  1.203,43

 Instalaţie electrică de 
iluminat exterior  181.699,51  88,46

Containere  628.716,27  306,10

Maşină cu cârlig (Hook ‐ 
lift)  1.812.791,53  882,58

Incarcator frontal   1.374.138,44  669,01

Motostivuitor   480.239,60  233,81

Sistem automatizare şi 
monitorizare  723.935,38  352,46

Sistem de comunicaţie   90.823,26  44,22

Spaţii verzi  248.226,00  120,85

Total  49.612,51 101.902.850,51  49.612,51
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Anexa nr. 2 la Hotărârea  
 Consiliului Judeţean Alba nr. 46/14 februarie 2020  

 
 
 

Valoarea bunurilor realizate în cadrul proiectului „Sistem de Management  
Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza 1 şi Faza 2)” 

 
 
 

1. BUNURI CMID GALDA DE JOS 
Nr. 
Crt. Denumire bunuri U.M. CANTITATE 

Valoare 
inventar 

1 Poarta de acces şi barieră BUC. 1 4.995,36
2 Gard de împrejmuire BUC. 1 181.137,27
3 Cabină poartă şi cabină cântar BUC. 1 70.738,38
4 Platformă electronică de cântărire auto BUC. 1 190.144,97
5 Sistem de spălare anvelope BUC. 1 282.886,28
6 Depozit ecologic - Celula 1 BUC. 1 16.733.446,74

7 
Puţuri monitorizare pânză freatică 
Celula 1  BUC. 3 67.924,51

8 Plăci tasare Celula 1 închisă BUC. 21 6.038,68
9 Staţie epurare levigat BUC. 1 4.696.622,78

10 Grup electrogen tratare levigat BUC. 1 61.536,96
11 Bazin stocare levigat BUC. 1 719.155,53
12 Bazin stocare efluent BUC. 1 302.765,07
13 Reţea circulare levigat BUC. 1 214.223,69
14 Pompă levigat SP1 BUC. 2 96.015,52
15 Pompă levigat SP2 BUC. 1 13.238,51
16 Pompă levigat SP3 BUC. 2 13.238,51
17 Pompă levigat SP4 BUC. 2 36.208,36
18 Pompă levigat SP5 BUC. 2 36.208,36

20 
Senzor de nivel în bazinul pentru 
levigat BUC. 2 462,14

21 Staţie colectare gaz de depozit BUC. 1 34.957,78
22 Staţie ardere gaz de depozit BUC. 1 623.156,40
23 Reţea colectare gaz de depozit BUC. 1 132.476,92
24 Puţuri colectare gaz de depozit BUC. 12 58.408,96

25 
Puţuri observaţie migrare gaz de 
depozit BUC. 8 57.611,14

26 Încărcător cu cupa frontala BUC. 1 1.175.875,99
27 Compactor pt. depozite de deşeuri   1 1.172.392,62
28 Clădire administrativă BUC. 1 790.409,68

26 
Centrala termică electrică Pn30 kw în 
clădirea administrativă BUC. 2 6.546,80

27 Boiler 500 l în clădirea administrativă BUC. 1 4.130,54

28 
Vas de expansiune 40 l în clădirea 
administrativă BUC. 1 202,93

29 
Vas de expansiune 25 l in clădirea 
administrativă BUC. 1 145,98
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30 
Pompa de circulaţie cazan în clădirea 
administrativă BUC. 1 2.254,95

31 
Pompa de circulaţie boiler în clădirea 
administrativă BUC. 1 763,38

32 
Regulator electronic în clădirea 
administrativă BUC. 1 730,39

33 Sistem aer condiţionat  (9600 BTU/h) BUC. 4 7.558,35
34 Sistem aer condiţionat  (11300 BTU/h) BUC. 2 4.057,03

35 
Ventilator centrifugal 150 l în clădirea 
administrativă  BUC. 1 434,15

36 
Ventilator centrifugal 125 l în clădirea 
administrativă  BUC. 4 1.339,67

37 Birou in clădirea administrativă BUC. 4 2.943,22

38 
Scaun rotativ cu braţe în clădirea 
administrativă BUC. 9 7.992,36

39 Scaun rotativ în clădirea administrativă BUC. 2 4.668,55

40 
Dulap arhivare în clădirea 
administrativă BUC. 7 13.143,00

41 
Dulap suspendat  în clădirea 
administrativă BUC. 2 2.486,51

42 

PC pentru aplicaţii Office inclusive 
licenţa software  în clădirea 
administrativă BUC. 1 20.399,55

43 
Multifuncţională Laser Jet A4  în 
clădirea administrativă BUC. 1 2.892,47

44 
Masa de şedinţe  în clădirea 
administrativă BUC. 1 1.902,94

45 
Masa acoperită cu gresie antiacida în 
clădirea administrativă BUC. 2 46.969,72

46 
Chiuveta antiacidă în clădirea 
administrativă BUC. 1 8.971,74

47 
Vestiar metalic cu loc individual de 
şezut  în clădirea administrativă BUC. 10 19.790,61

48 
Balanţa analitică în clădirea 
administrativă BUC. 1 13.066,88

49 
Balanţa analitică în clădirea 
administrativă BUC. 1 21.566,69

50 
Etuva termoreglabila în clădirea 
administrativă BUC. 1 35.141,02

51 
PH-metru portabil în clădirea 
administrativă BUC. 1 10.922,88

52 
Conducmetru de laborator în clădirea 
administrativă BUC. 1 15.878,16

53 
Spectrometru UV în clădirea 
administrativă BUC. 1 142.492,41

54 
Oxigenometru portabil în clădirea 
administrativă BUC. 1 21.514,93
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55 
Echipament de recoltat probe 
apa/levigat în clădirea administrativă BUC. 2 6.048,82

56 
Aparat de distilat apa în clădirea 
administrativă BUC. 1 23.596,50

57 

Staţie meteo fixa pentru măsurarea 
parametrilor atmosferici în clădirea 
administrativă BUC. 1 8.880,40

58 
Cuptor de calcinare în clădirea 
administrativă BUC. 1 164.921,77

59 
Nişa de laborator în clădirea 
administrativă BUC. 1 120.494,38

60 Baie de nisip în clădirea administrativă BUC. 1 21.947,28

61 
Sticlărie de laborator în clădirea 
administrativă   BUC. 5 7.611,77

62 
Termoreactor în clădirea 
administrativă BUC. 1 132.111,47

63 
Analizor portabil de gaze în clădirea 
administrativă BUC. 1 42.683,26

64 Garaj si atelier auto BUC.   748.210,98

65 
Aerotermă electrică în garaj şi atelier 
auto  BUC. 4 28.533,46

66 
Convector electric 1500 w în garaj şi 
atelier auto BUC. 1 233,43

67 
Convector electric 1000 w în garaj şi 
atelier auto   BUC. 2 442,40

68 
Boiler electric 10 l in garaj şi atelier 
auto BUC. 1 305,66

69 Ventilator axial în garaj şi atelier auto  BUC. 1 2.201,78
70 Compresor în garaj şi atelier auto BUC. 1 4.375,36

71 
Aparat de sudură electric în garaj şi 
atelier auto BUC. 1 1.505,44

72 Rastel cu poliţe în garaj şi atelier auto BUC. 2 879,58
73 Banc de lucru în garaj şi atelier auto BUC. 1 2.740,24
74 Drumuri şi platforme interne BUC.   11.051.572,76
75 Clădire tratare mecanică BUC.   5.573.056,01
76 Tocător în clădirea de tratare mecanică BUC. 2 2.260.287,45

77 
Separator magnetic în clădirea de 
tratare mecanică BUC. 2 277.579,16

78 
Sită rotativă în clădirea de tratare 
mecanică BUC. 2 1.599.384,68

79 
Benzi transportoare în clădirea de 
tratare mecanică BUC. 2 389.932,62

80 Biofiltru BUC. 1 1.559.829,12
81 Biocelule BUC.   16.373.008,91

82 
Sistem control (Hard + SOFT) 
Biocelule BUC. 1 53.293,42

83 Clădire maturare BUC. 1 7.068.475,43
84 Sită rafinare în clădire maturare BUC. 1 1.282.630,35
85 Clădire sortare BUC. 1 12.848.773,51
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86 Benzi transportoare în clădire sortare BUC. 2 2.602.620,21
87 Separator magnetic în clădire sortare BUC. 2 270.569,43
88 Presă de balotat în clădire sortare BUC. 2 3.349.907,20

89 
Cabină de sortare cu sistem de 
ventilare în clădire sortare BUC. 2 2.254.745,23

90 Scaune în clădirea de sortare BUC. 10 1.973,42
91 Dulapuri vestiare în clădirea de sortare BUC. 8 3.518,33
92 Dulapuri în clădirea de sortare BUC. 11 4.589,62
93 Masă birou în clădirea de sortare BUC. 5 817,56
94 Masă bucătărie în clădirea de sortare BUC. 1 130,31
95 Gospodărie de apă BUC. 1 134.904,64
96 Reţea alimentare cu apă BUC. 1 213.586,22

97 
Reţea alimentare şi colectare apă 
tehnologică BUC. 1 676.243,58

98 Reţea alimentare cu apă de incendiu BUC. 1 292.924,00
99 Reţea canalizare menajeră BUC. 1 167.619,94

100 Reţea colectare ape pluviale BUC. 1 648.287,47
101 Sistem irigare spaţii verzi BUC. 1 28.684,89
102 Staţie mobilă de carburanţi BUC. 1 34.393,94
103 Reţea distribuţie energie electrică BUC. 1 2.580.925,35
104 Instalaţie electrică de iluminat exterior BUC. 1 189.719,56
105 Containere BUC. 19 656.467,22
106 Maşină cu cârlig (Hook - lift) BUC. 3 1.892.806,46
107 Încărcător frontal  BUC. 4 1.434.791,63
109 Motostivuitor  BUC. 2 501.436,93
110 Sistem automatizare şi monitorizare BUC. 1 755.889,21
111 Sistem de comunicaţie  BUC. 1 94.832,11
112 Spaţii verzi BUC. 1 622.537,39

113 
Sistem de tratare a apei - staţie 
clorinare BUC. 1 31.561,99

TOTAL     109.295.216,23
 

2. BUNURI STAȚIA DE TRANSFER DEȘEURI BLAJ 
Nr. 
Crt. Denumire bunuri U.M. CANTITATE 

Valoare 
inventar 

1 Container administrativ BUC. 1 34.579,61

2 
Birou cu extensie pentru imprimanta 
copiator / scanner  BUC. 1 483,91

3 Birou simplu  BUC. 1 219,62
4 Scaune BUC. 6 469,02
5 Mobilier cu rafturi şi sertare  BUC. 2 920,67
6 Chiuveta BUC. 1 194,80
7 PC cu soft pentru cântărire, imprimanta BUC. 1 23.206,59

8 
Sistem aer condiţionat în container 
administrativ BUC. 1 4.494,21

9 Container sanitar BUC. 1 46.107,01

10 
Dulapuri pentru vestiar în container 
sanitar BUC. 4 2.104,39

11 Banca pentru 3 persoane în container BUC. 2 394,57
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sanitar 

12 Container staţie de pompare BUC. 1 34.580,93
13 Staţie de pompe BUC. 1 14.572,74
14 Rezervor apă BUC. 1 3.932,68
15 Cântar auto BUC. 1 164.540,59
16 Drumuri BUC. 1 2.872.227,05
17 Pâlnie de alimentare prescontainer  BUC. 2 773.296,24
18 Reţea electrică BUC. 1 162.565,30
19 Gard si poarta BUC. 1 155.714,27
20 Instalaţie de alimentare cu apă BUC. 1 25.773,19
21 Reţea de canalizare BUC. 1 17.680,25
22 Reţea electrică iluminat exterior BUC. 1 181.392,76
23 Reţea colectare ape pluviale BUC. 1 130.587,37
24 Spaţii verzi BUC. 1 2.699,18
25 Maşini de încărcat cu cârlig - hook lift BUC. 4 2.830.998,20
26 Prescontainere de 24mc BUC. 4 370.442,01
27 Dotări PSI  SET 1 2.225,99
28 Trusa profesională de scule  BUC. 1 1.156,33

TOTAL     7.857.559,46
 

3. BUNURI STAȚIA DE TRANSFER DEȘEURI TĂRTĂRIA 
Nr. 
Crt. Denumire bunuri U.M. CANTITATE 

Valoare 
inventar 

1 Container administrativ BUC. 1 34.700,78

2 
Birou cu extensie pentru imprimanta 
copiator / scanner  BUC. 1 483,91

3 Birou simplu  BUC. 1 219,62
4 Scaune BUC. 6 469,02
5 Mobilier cu rafturi şi sertare  BUC. 2 920,67
6 Chiuveta BUC. 1 194,80
7 PC cu soft pentru cântărire, imprimanta BUC. 1 23.207,21

8 
Sistem aer condiţionat în container 
administrativ BUC. 1 4.808,34

9 Container sanitar BUC. 1 46.268,58

10 
Dulapuri pentru vestiar în container 
sanitar BUC. 4 2.104,39

11 
Banca pentru 3 persoane în container 
sanitar BUC. 2 394,57

12 Container staţie de pompare BUC. 1 34.702,11
13 Staţie de pompe BUC. 1 14.572,74
14 Rezervor apă BUC. 1 3.932,68
15 Cantar auto BUC. 1 164.543,07
16 Drumuri BUC. 1 2.859.991,73
17 Pâlnie de alimentare prescontainer  BUC. 2 674.419,26
18 Reţea electrică BUC. 1 168.288,77
19 Gard şi poartă BUC. 1 120.654,34
20 Instalaţie de alimentare cu apă BUC. 1 24.777,65
21 Reţea de canalizare BUC. 1 18.167,54
22 Reţea electrică iluminat exterior BUC. 1 214.748,46
23 Reţea colectare ape pluviale BUC. 1 150.362,00
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24 Spaţii verzi BUC. 1 4.524,67
25 Maşini de încărcat cu cârlig - hook lift BUC. 5 3.538.747,75
26 Prescontainere de 24mc BUC. 8 740.884,02
27 Dotări PSI  SET 1 2.699,97
28 Trusa profesională de scule  BUC. 1 1.156,33

TOTAL     8.850.944,98
 

4. ECHIPAMENTE DE COLECTARE DEȘEURI 
Nr. 
Crt. Denumire bunuri U.M. CANTITATE 

Valoare 
inventar 

1 
Containere pentru colectare deşeuri de 
hârtie şi carton (1,1mc) BUC. 1.448 2.303.563,72

2 
Containere pentru colectare deşeuri de 
plastic şi metal (1,1mc) BUC. 1.441 2.292.418,91

3 
Containere pentru colectare deşeuri de 
sticlă (1,1mc) BUC. 1.486 2.364.007,28

4 Unităţi de compostare individuală BUC. 16.133 3.582.888,05

5 
Containere pentru colectare deşeuri 
periculoase menajere (16mc) BUC. 13 996.836,48

6 
Containere pentru colectare deşeuri 
voluminoase (15mc) BUC. 23 767.051,29

7 

Containere pentru colectare deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice 
(30mc) BUC. 9 447.491,31

TOTAL     12.754.257,04
 

5. BUNURI UIP 
Nr. 
Crt. Denumire bunuri U.M. CANTITATE 

Valoare 
inventar 

1 Calculator + Licenţă BUC. 2 10.364,13
2 Staţie grafică + Licenţă  BUC. 1 10.466,79
3 Laptop + Licenţă BUC. 4 19.106,10
4 Imprimantă BUC. 1 1.646,25
5 Aparat foto BUC. 1 999,91
6 Birou calculator BUC. 7 3.468,65
7 Scaun Birou BUC. 7 975,84
8 Dulap BUC. 7 4.169,48
9 Masa şedinţă BUC. 1 608,31

10 Scaun masa şedinţă BUC. 12 958,09
TOTAL 52.763,56

 
6. BRANȘAMENTE ELECTRICE 

Nr. 
Crt. Denumire bunuri U.M. CANTITATE 

Valoare 
inventar 

1 
 BRANŞAMENT ELECTRIC CMID 
GALDA DE JOS BUC. 1 923.189,81

2 

BRANŞAMENT ELECTRIC 
STAŢIA DE TRANSFER DEŞEURI 
TĂRTĂRIA BUC. 1 413.503,12
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3 

BRANŞAMENT ELECTRIC 
STAŢIA DE TRANSFER DEŞEURI 
BLAJ BUC. 1 67.972,82

4 

BRANŞAMENT ELECTRIC 
DEPOZIT NECONFORM ÎNCHIS  
ABRUD BUC. 1 5.728,37

5 

BRANŞAMENT ELECTRIC 
DEPOZIT NECONFORM ÎNCHIS  
AIUD BUC. 1 40.745,42

6 

BRANŞAMENT ELECTRIC 
DEPOZIT NECONFORM ÎNCHIS  
ALBA IULIA BUC. 1 47.619,50

7 

BRANŞAMENT ELECTRIC 
DEPOZIT NECONFORM ÎNCHIS  
BLAJ BUC. 1 582,96

8 

BRANŞAMENT ELECTRIC 
DEPOZIT NECONFORM ÎNCHIS  
OCNA MUREŞ BUC. 1 184.096,22

TOTAL 1.683.438,23
 

7. DRUMURI ACCES  CMID ȘI STAȚII DE TRANSFER 
Nr. 
Crt. Denumire bunuri U.M. 

CANTITAT
E 

Valoare 
inventar 

1 
 DRUM ACCES CMID GALDA DE 
JOS BUC. 1 4.563.425,98

2 
 DRUM ACCES STAŢIA DE 
TRANSFER DEŞEURI TĂRTĂRIA BUC. 1 372.009,22

3 
DRUM ACCES STAŢIA DE 
TRANSFER DEŞEURI BLAJ BUC. 1 940.095,03

TOTAL 5.875.530,22
 

8. BUNURI DEPOZIT DE DEȘEURI NECONFORM ÎNCHIS ABRUD 
Nr. 
Crt. Denumire bunuri U.M. CANTITATE Valoare inventar 

1 Depozit neconform închis BUC. 1 813.787,60
2 Puţuri de monitorizare ape subterane  BUC. 3 32.759,33
3 Martori de tasare BUC. 3 1.624,29
4 Instalaţie gestionare levigat BUC. 1 58.782,14
5 Pompa levigat BUC. 1 44.540,60
6 Rigola perimetrală ape pluviale   BUC. 1 74.662,19
7 Drum perimetral de inspecţie  BUC. 1 55.527,64
8 Împrejmuire şi poarta de acces  BUC. 1 133.164,63
9 Instalaţie electrică BUC. 1 34.715,26

TOTAL     1.249.563,68
 

9. BUNURI DEPOZIT DE DEȘEURI NECONFORM ÎNCHIS AIUD 
Nr. 
Crt. Denumire bunuri U.M. CANTITATE 

Valoare 
inventar 

1 Depozit neconform închis BUC. 1 3.001.344,84

2 
Puţuri de monitorizare ape 
subterane  BUC. 3 8.227,10

3 Martori de tasare BUC. 3 169,33
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4 Instalaţie gestionare gaz de depozit BUC. 1 118.849,19

5 
Unitate de incinerare a gazelor de 
depozit BUC. 1 513.432,55

6 Instalaţie gestionare levigat BUC. 1 124.195,39
7 Rigola perimetrală ape pluviale   BUC. 1 33.149,90
8 Drum perimetral de inspecţie  BUC. 1 62.148,46
9 Împrejmuire şi poarta de acces  BUC. 1 63.672,01

10 Instalaţii electrică BUC. 1 32.572,22
TOTAL     3.957.761,01

 
 

10. BUNURI DEPOZIT DE DEȘEURI NECONFORM ÎNCHIS ALBA IULIA 
Nr. 
Crt. Denumire bunuri U.M. CANTITATE 

Valoare 
inventar 

1 Depozit neconform închis BUC. 1 7.298.490,12
2 Puţuri de monitorizare ape subterane  BUC. 3 64.643,69
3 Martori de tasare BUC. 7 2.790,67
4 Instalaţie gestionare gaz de depozit BUC. 1 1.138.254,89

5 
Unitate de incinerare a gazelor de 
depozit BUC. 1 710.043,40

6 Instalaţie gestionare levigat BUC. 1 343.036,88
7 Rigola perimetrală ape pluviale   BUC. 1 668.893,32
8 Drum perimetral de inspecţie  BUC. 1 98.188,52
9 Împrejmuire si poarta de acces  BUC. 1 215.649,70

10 Instalaţii electrică BUC. 1 21.510,73
TOTAL     10.561.501,93

 
11. BUNURI DEPOZIT DE DEȘEURI NECONFORM ÎNCHIS BLAJ 

Nr. 
Crt. Denumire bunuri U.M. CANTITATE Valoare inventar

1 Depozit neconform închis BUC. 1 2.613.693,02
2 Puţuri de monitorizare ape subterane  BUC. 3 78.967,08
3 Martori de tasare BUC. 2 1.577,15
4 Instalaţie gestionare levigat BUC. 1 141.204,91
5 Pompa levigat BUC. 1 43.243,31
6 Rigola perimetrală ape pluviale   BUC. 1 187.497,32
7 Drum perimetral de inspecţie  BUC. 1 120.730,33
8 Împrejmuire şi poarta de acces  BUC. 1 240.315,14
9 Instalaţie electrică BUC. 1 32.741,37

TOTAL     3.459.969,62
 
12. BUNURI DEPOZIT DE DEȘEURI NECONFORM ÎNCHIS CÂMPENI 

Nr. 
Crt. Denumire bunuri U.M. CANTITATE

Valoare 
inventar 

1 Depozit neconform închis BUC. 1 608.833,93

2 
Puţuri de monitorizare ape 
subterane  BUC. 3 37.157,13

3 Martori de tasare BUC. 1 820,03
4 Instalaţie gestionare levigat BUC. 1 44.585,52
5 Rigola perimetrală ape pluviale   BUC. 1 60.441,43
6 Drum perimetral de inspecţie  BUC. 1 50.718,33
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7 Împrejmuire şi poarta de acces  BUC. 1 114.442,68
TOTAL     916.999,05

 
13. BUNURI DEPOZIT DE DEȘEURI NECONFORM ÎNCHIS CUGIR 

Nr. 
Crt. Denumire bunuri U.M. CANTITATE

Valoare 
inventar 

1 Depozit neconform închis BUC. 1 1.888.287,70

2 
Puţuri de monitorizare ape 
subterane  BUC. 

3 
36.388,73

3 Martori de tasare BUC. 3 2.413,50
4 Instalaţie gestionare levigat BUC. 1 68.190,66
5 Rigola perimetrala ape pluviale   BUC. 1 104.220,19
6 Drum perimetral de inspecţie  BUC. 1 72.579,01
7 Împrejmuire şi poarta de acces  BUC. 1 190.897,47

TOTAL     2.362.977,25
 

14. BUNURI DEPOZIT DE DEȘEURI NECONFORM ÎNCHIS OCNA MURES 
Nr. 
Crt. Denumire bunuri U.M. CANTITATE 

Valoare 
inventar 

1 Depozit neconform închis BUC. 1 5.407.386,61

2 
Puţuri de monitorizare ape 
subterane  BUC. 3 35.775,55

3 Martori de tasare BUC. 12 9.464,15
4 Instalaţie gestionare gaz de depozit BUC. 1 835.276,39

5 
Unitate de incinerare a gazelor de 
depozit BUC. 1 653.265,98

6 Instalaţie gestionare levigat BUC. 1 129.985,54
7 Rigola perimetrală ape pluviale   BUC. 1 185.930,67
8 Drum perimetral de inspecţie  BUC. 1 177.852,71
9 Împrejmuire şi poarta de acces  BUC. 1 318.236,33

10 Instalaţie electrică BUC. 1 58.675,51
TOTAL     7.811.849,43

                                    
 

         CONTRASEMNEAZĂ 
            PREŞEDINTE,                                 SECRETAR GENERAL, 

                          Ion DUMITREL            Vasile BUMBU                   
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
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 
 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 14 februarie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre 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; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre 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; 

- raportul de specialitate nr. 3550/11 februarie 2020 al Direcţiei gestionarea 
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 141/10 februarie 2020 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, înregistrată 
la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 3378/10 februarie 2020. 

Analizând raportul nr. 3438/11 februarie 2020, al Comisiei de stabilire a oportunităţii 
achiziţionării imobilelor monument istoric. 
 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 - casă şi teren intravilan, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 
Mihai Viteazul, nr. 9C, judeţul Alba, proprietar Buta Victor Ionuţ, înscris în CF nr. 91575 Alba 
Iulia sub nr. cad/topo 95175 Alba Iulia, în suprafaţă totală de 669 mp., imobilul fiind situat în 
situl urban de grupa A Cetatea Alba Iulia, cod LMI 2015 AB-II-s-A-00091, 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. 
 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 
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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. 47 
Alba Iulia, 14 februarie 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 32 voturi 
„pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 32 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
 
NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 47/14 februarie 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 constituirii dreptului de uz, servitute și acces la utilități publice în 
favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. asupra 

suprafeței de 11 mp din postul de transformare aferent imobilul înscris în 
 CF 106270-C7 Alba Iulia 

 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 14 februarie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz, servitute și acces la 
utilități publice în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. 
asupra suprafeței de 11 mp din postul de transformare aferent imobilul înscris în  CF 106270-C7 
Alba Iulia; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului 
de uz, servitute și acces la utilități publice în favoarea Societății de Distribuție a Energiei 
Electrice Transilvania Sud S.A. asupra suprafeței de 11 mp din postul de transformare aferent 
imobilul înscris în  CF 106270-C7 Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 3555/11 februarie 2020 al Direcţiei gestionarea 
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 3425/10 februarie 2020 a Spitalului Județean de Urgență Alba, înregistrată la 
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 3435/10 februarie 2020. 

Ținând cont de prevederile Contractului de administrare nr. 1324-1479/26.02.2004, de 
transmitere a dreptului de administrare de la Consiliul Judeţean Alba către Spitalul Judeţean 
Alba asupra unor imobile aparţinând domeniului public al Județului Alba cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 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. c, art. 297 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ;  
- art. 749 și urm., art. 755 și urm., art. 867-870 din Legea nr. 287/2009 Noul Cod Civil, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
-  art. 12 alin. 2, alin. 3 și alin. 4 din Legea nr. 123 / 2012 a energiei electrice şi a gazelor 

naturale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

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

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1. Se aprobă constituirea dreptului de uz, servitute și acces la utilități publice în 
favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. asupra suprafeței de 
11 mp  din postul de transformare aferent imobilul înscris în CF 106270-C7 Alba Iulia. 

Art. 2. Se aprobă Modelul „Convenției de constituire a dreptului de uz, servitute și acces 
la utilitățile publice” care se va încheia între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba,  
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia și Societatea de Distribuție a Energiei Electrice 
Transilvania Sud S.A., conform anexei -   parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 3. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Alba să semneze „Convenția de 
constituire a dreptului de uz, servitute și acces la utilitățile publice”, conform anexei -   parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Predarea-preluarea suprafeței descrie la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat 
între Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia și Societatea de Distribuție a Energiei Electrice 
Transilvania Sud S.A. 

Art. 5. Președintele Consiliului Judeţean Alba, prin Direcția gestionarea patrimoniului din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 Art. 6. 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, Spitalului 
Județean de Urgență Alba, Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A, 
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. 48 
Alba Iulia, 14 februarie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 2, art. 
139 alin. 5 lit. a şi  art. 5 lit. dd 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 
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Anexa la Hotărârea  
Consiliului Județean Alba nr. 48/14  februarie 2020   

 
Județul Alba                                                            SDEE Alba             Spitalul Județean de   
Consiliul Județean Alba                                     Nr. …………                Urgență Alba Iulia 
Direcția Gestionarea Patrimoniului                                                             Nr. …………..     
Nr. …………..                                                          
                                                 

MODEL 
Convenție de constituire a dreptului de uz, servitute 

și acces la utilitățile publice 
 

 
Capitolul I - Părţile contractante 

  Art. 1. Părţile contractante 
UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, 

Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, judeţul Alba, telefon 0258/813380, cod fiscal 4562583, reprezentat 
de domnul Ion DUMITREL – preşedinte, în calitate de titular al dreptului de proprietate asupra 
imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, b-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, judeţul 
Alba, înscris în CF 106270 Alba Iulia, sub nr. crt. A1, nr. cadastral 106270, teren intravilan, în 
suprafaţă de 20884 mp,  şi nr. crt. A1.7, nr. cadastral 106270-C7 – post trafo şi grup electrogen 
având Sc=146mp, Scd=146mp, denumit în continuare proprietar,  

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA având sediul în municipiul 
Alba Iulia, b-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, judeţul Alba, cod fiscal   4613342 reprezentată prin 
MÂRZA SIMONA DIANA în calitate de administrator asupra imobilului înscris în CF 106270 
Alba Iulia, sub nr. crt. A1, nr. cadastral 106270, teren intravilan, în suprafaţă de 20884 mp,  şi nr. 
crt. A1.7, nr. cadastral 106270-C7 – post trafo şi grup electrogen având Sc=146mp, Scd=146mp, 
denumit în continuare administrator,  

SOCIETATEA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA 
SUD SA cu sediul în municipiul Brașov, str. Pictor Luchian, nr. 25, judeţul Brașov, telefon: 
0268.305.999, fax: 0268.305.004, cu număr de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului 
J8/238/2002, CIF RO14493260, reprezentată prin director general Sinan MUSTAFA, prin 
SDEE ALBA, având sediul în municipiul Alba Iulia, P-ţa Consiliul Europei, nr. 1, judeţul Alba, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J01/121/2002, CUI 14519580, CIF 
RO14493260, reprezentată legal prin director structura regională Marius Nicolae CETERAŞ, în 
calitate de beneficiar. 

 
Întrucât 
Pe terenul înscris în CF 106270 Alba Iulia, sub nr. crt. A1, nr. cadastral 106270, teren 

intravilan, în suprafaţă de 20884 mp şi în incinta clădirii cu nr. crt. A1.7, nr. cadastral 106270-C7 
- post trafo şi grup electrogen având Sc=146 mp, Scd=146 mp, imobil situat administrativ în 
municipiul Alba Iulia, b-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, judeţul Alba, urmează a se amplasa 
următoarele rețele electrice proprietatea beneficiarului Societatea de Distribuție a Energiei 
Electrice Transilvania Sud  SA, astfel:  

- două celule de medie tensiune, de linie, de interior, simplu sistem de bare, extensibile, 
independente, cu izolația barelor în aer și echipamentul de comunicație în SF6, 24 kV, 630A, 
16kA(1s), echipate cu separator de sarcina în SF6 cu acționare motorizată 24Vcc și CLP, 
indicatoare prezintă tensiune cu contacte auxiliare, rezistență de încălzire anticondens, 
integrabilă în SAD; 

- o celulă de măsura, de interior, simplu sistem de bare, extensibilă, independentă, cu 
izolația barelor în aer, 24kV, 630 A, 3 transformatoare de curent de 2x30/5A și 3 
transformatoare de tensiune de 20/√3/0,1/√3/0,1/3 kV, cls.0.5, integrabilă în SAD; 

- o celulă de servicii interne, de interior, cu izolația barelor în aer și echipamentul de 
comunicație in SF6, 24kV, 630A, 16kA(1s), echipată cu separator de sarcina în SF6, cu 3 poziții 
(închis – deschis - la pământ) și acționare manuală/motorizată 24Vcc, prevăzut cu suport fuzibile 
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și CLP aval, 2 bucăți siguranțe fuzibile prevăzute cu percutor la declanșare, 24kV/2.5A,  
transformator de servicii în terne 4 kVA, indicator prezenta tensiune cu contact auxiliar pentru 
integrare în  SCADA și sistem anticondens (rezistenta, termostat); 

- o celulă de medie tensiune, de linie, de interior, simplu sistem de bare, extensibile, în 
dependente, cu izolația barelor în  aer și echipamentul de comunicație în  SF6, 24 kV, 630A, 
16kA(1s), echipate cu separator de sarcină în  SF6 cu acționare motorizato 24Vcc  și CLP, 
întrerupător, indicatoare prezență tensiune cu contacte auxiliare, rezistență de încălzire 
anticondens; 

- un dulap DSI c.a./c.c., cu redresor 230Vca/24Vcc, baterie de acumulatori, rezistență de 
încălzire și termostate și un dulap UCMT pregătit pentru integrare în  SAD; 

- priză de pământ la postul de transformare, şi racorduri LES MT, amplasate conform 
schiței anexate, ( denumite în continuare  „rețele electrice”), 

Părţile doresc să reglementeze situaţia juridică a imobilului unde se află amplasate  
rețelele electrice menţionate mai sus. 

În consecinţă, părţile au convenit încheierea prezentei convenții de constituire a dreptului 
de uz, servitute și acces la utilitățile publice, cu respectarea următoarelor clauze:   

 
Capitolul II - Obiectul convenției 

Art. 2. Proprietarul şi administratorul imobilului situat administrativ în municipiul Alba 
Iulia, b-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, judeţul Alba, înscris în CF 106270 Alba Iulia, sub nr. crt. 
A1, nr. cadastral 106270, teren intravilan, în suprafaţă de 20884 mp, şi nr. crt. A1.7, nr. cadastral 
106270-C7 - post trafo şi grup electrogen având Sc =146 mp, Scd =146 mp, constituie în 
favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud  SA, pentru suprafața de 
11 mp ocupată de echipamentele electroenergetice (denumite în continuare „rețele electrice”) 
montate într-un spaţiu, din clădirea postului de transformare, bunuri proprietatea beneficiarului 
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud  SA: 

(i) Dreptul de uz și servitute asupra spaţiului ocupat de echipamentele postului de 
transformare, şi racordurile LES la rețeaua electrică de alimentare cu energie electrică, drepturi 
ce vor fi exercitate de beneficiar conform Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și gazelor 
naturale.  

(ii) Dreptul de acces la utilitățile publice pentru asigurarea funcționării normale, a 
retehnologizării, racordării de noi utilizatori, reparației, reviziei, lucrărilor de intervenție ori în 
caz de avarie la rețelele electrice.  

 
Capitolul III - Durata convenției 

Art. 3. (1) Exercitarea drepturilor de uz, servitute și acces la utilitățile publice asupra 
clădirii şi terenurilor afectate se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existenței instalațiilor.  

(2) Accesul va fi permis numai pe suprafața de teren, care este strict necesară 
pentru efectuarea lucrărilor de retehnologizare, racordare de noi utilizatori, reparație, revizie, 
lucrări de intervenție ori în caz de avarie la rețelele electrice amplasate pe teren.  

(3) Convenția intră în vigoare la data semnării ei și este valabilă pe toată durata 
existenței instalațiilor. 

 
Capitolul IV - Drepturile şi obligaţiile părţilor 

Art. 4. Drepturile și obligațiile proprietarului şi administratorului: 
a.) proprietarul şi administratorul vor permite accesul neîngrădit personalului și al 

utilajelor beneficiarului, precum și al firmelor autorizate care prestează servicii pentru beneficiar 
de oricâte ori este necesar, în scopul executării lucrărilor de modificare, racordare de noi 
utilizatori, reparații, întreținere, precum și exploatării rețelelor electrice.  

b.) proprietarul şi administratorul se obligă, prin încheierea prezentei convenții, că nu vor 
emite pretenții financiare legate de existența rețelelor electrice amplasate pe proprietatea sa, care 
aparțin beneficiarului. 

Art. 5. Drepturile și obligațiile beneficiarului:  
a.) beneficiarul are un drept de uz și servitute, gratuit, asupra clădirii şi terenurilor pe care 

sunt amplasate reţelele electrice și drept de acces în scopul executării de lucrări de 
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retehnologizare, reparare, revizie, avarii la Instalațiile electrice, drepturi exercitate în baza Legii 
nr. 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale.  

b.) beneficiarul se obligă să exercite drepturile care fac obiectul prezentei convenții cu 
bună credință, ori de câte ori este nevoie. În cazul unei intervenții pe această proprietate, 
beneficiarul se obligă să refacă amplasamentul la starea inițială în cel mai scurt timp posibil  

 
Capitolul V - Răspunderea părţilor 

Art. 6. Orice dispută, controversă sau pretenție care rezultă din sau în legătură cu 
interpretarea, executarea sau încetarea prezentei convenții va fi soluționată în mod amiabil de 
către părți. În cazul în care părțile nu ajung la o înțelegere amiabilă, respectiva dispută, 
controversă sau pretenție va fi soluționată în mod definitiv de către instanțele competente.  
 

Capitolul VI - Forţa majoră 
Art. 7. Forţa majoră apără de răspundere în condiţiile prevăzute de lege.  

 
Capitolul VII - Litigii 

Art. 8. Litigiile care decurg din prezenta convenție se vor soluţiona pe cale amiabilă, 
inclusiv prin mediere. În cazul în care nu se ajunge la înţelegere, litigiul va fi soluţionat de 
instanţa competentă.  

Art. 9. Apărarea în justiţie a dreptului de administrare/proprietate revine titularului 
dreptului.  

 
Capitolul VIII - Dispoziţii finale 

Art. 10. Prezenta convenție intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi.  
Art. 11. Modificarea sau completarea prezentei convenții se poate efectua cu acordul 

părților, prin act adițional, în condițiile legii.  
Art. 12. Anexele şi actele adiţionale fac parte integrantă din prezenta convenție.  
Art. 13. Prezenta convenție s-a încheiat în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru 

fiecare parte.  
Art. 14. Prezenta convenție a fost încheiata azi __________ .  

 
Proprietar,          Beneficiar,  
Judeţul Alba  prin      SDEE TRANSILVANIA SUD SA 
Consiliul Judeţean Alba       prin SDEE ALBA  
        Director:  Marius CETERAS 
 
Preşedinte :         
Ion DUMITREL    
         
 
        
 
Administrator, 
SPITALUL JUDEȚEAN  
 DE URGENȚĂ ALBA IULIA 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
cu privire la exprimarea acordului privind închirierea unui spațiu în suprafață  

de 255,02 mp din imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia,  
P-ța Iuliu Maniu, nr. 13, judeţul Alba – proprietate publică a UAT-Judeţul Alba 

 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 14 februarie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre cu privire la exprimarea acordului privind închirierea unui spațiu 
în suprafață de 255,02 mp din imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, P-ța Iuliu 
Maniu, nr. 13, judeţul Alba – proprietate publică a UAT-Judeţul Alba; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la exprimarea acordului 
privind închirierea unui spațiu în suprafață de 255,02 mp din imobilul situat administrativ în 
municipiul Alba Iulia, P-ța Iuliu Maniu, nr. 13, judeţul Alba – proprietate publică a UAT-Judeţul 
Alba; 

- raportul de specialitate nr. 3810/13 februarie 2020 al Direcţiei gestionarea 
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa  nr. 3271/G/FC/10 februarie 2020 a Instituției Prefectului – Județul Alba, 
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 3467/11 februarie 2020. 

Luând în considerare prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 16/23 ianuarie 2020 privind aprobarea 

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

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia nr. 379/2019 privind 
aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe 
speciale și amenzile aplicabile în anul 2020. 
 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; 

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. 26 alin. 1 - 3 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor 

politice şi a campaniilor electorale, 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; 
- anexei nr. 1 a H.G. nr. 1224/2001 pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 4 alin. 3 

din O.U.G. nr. 106/2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole – S.A. 
(poziţia nr. 1); 

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 exprimă acordul pentru închirierea spațiului în suprafață de 255,02 mp din 
imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, P-ța Iuliu Maniu, nr. 13, judeţul Alba. 

 Art. 2. Se împuterniceşte Instituția Prefectului - Județul Alba, în calitate de administrator 
al spațiului identificat la art. 1, să încheie Contractul de închiriere, cu respectarea legislaţiei care 
conţine reglementări privind închirierea imobilelor, în vigoare la data  

Art. 3. Contractul de închiriere va fi încheiat pe o perioadă cuprinsă între data semnării 
până la 31 decembrie 2020, cu posibilitatea prelungirii perioadei, prin act adiţional. 

 Art. 4. (1) Prețul minim al chiriei va fi stabilit prin analogie cu chiria aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia nr. 379/2019 privind aprobarea 
nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și 
amenzile aplicabile în anul 2020. 
        (2) Contravaloarea chiriei spațiului identificat la art. 1 se constituie venit la 
bugetul Județului Alba. 

Art. 5. 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. 6. 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, Instituție 
Prefectului - Județul 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. 49 
Alba Iulia, 14 februarie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 2, art. 
139 alin. 5 lit. a şi  art. 5 lit. dd din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 32 voturi 
„pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 32 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 

DISPOZIŢIE 
privind convocarea Consiliului Județean Alba 

 în ședință „ordinară”, în ziua de 14 februarie 2020 
 
 
 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Luând în considerare propunerea secretarului general al judeţului Alba nr. 3253/7 
februarie 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 14 februarie 
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 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 13 februarie 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.  167 
Alba Iulia, 7 februarie 2020 
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Anexa la Dispoziţia Preşedintelui  
Consiliului Judeţean Alba nr. 167/7 februarie 2020 

 
 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
a şedinţei „ordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 14 februarie 2020 

 
 

1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 
Județean Alba din data de 23 ianuarie 2020. 

Redactat: Vasile BUMBU, Secretar general al Județului Alba 
2. Proiect de hotărâre nr. 16/22 ianuarie 2020 privind aprobarea Reţelei şcolare a 

unităţilor de învăţământ special şi special integrat de nivel preşcolar, primar, gimnazial, 
profesional, liceal şi postliceal, pentru anul şcolar 2020– 2021 

Inițiator: Dumitru FULEA, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și 
sport  

3. Proiect de hotărâre nr. 17/22 ianuarie 2020 privind aprobarea scoaterii din funcțiune 
și valorificării prin casare a unor bunuri proprietate privată a UAT - Județul Alba, concesionate 
operatorului regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii și Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 
gestionarea patrimoniului județului 

4. Proiect de hotărâre nr. 18/4 februarie 2020 privind aprobarea predării temporare în 
administrarea Consiliul Local al Comunei Livezile a unor tronsoane din drumul județean DJ 
107M: limită Judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 
107I),  aflate  în intravilanul satelor aparținătoare Comunei Livezile, în vederea realizării de 
lucrări de  reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii și Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 
gestionarea patrimoniului județului 

5. Proiect de hotărâre nr. 19/4 februarie 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici la obiectivul de investiții „Reparație capitală - Post Trafo Spital” (joasă tensiune) la 
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 

Inițiator: Ion DUMITREL, 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. 6 Sănătate și protecție socială 

6. Proiect de hotărâre nr. 20/4 februarie 2020 privind aprobarea încheierii Protocolului 
de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională 
Antidrog, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog” 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică și 
Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport 

7. Proiect de hotărâre nr. 21/4 februarie 2020 privind aprobarea încheierii Protocolului 
de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție 
Județean Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră” 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
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Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 
strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică și 
Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport 

8. Proiect de hotărâre nr. 22/4 februarie 2020 privind aprobarea încheierii Protocolului 
de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, în vederea organizării activităților din cadrul 
Proiectului „Prietenii pompierilor” 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică și 
Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport 

9. Proiect de hotărâre nr. 23/4 februarie 2020 privind aprobarea încheierii unui Acord de 
Asociere încheiat între UAT - Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 
Decembrie 1918” din Alba Iulia, în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2020 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică și 
Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport 

10. Proiect de hotărâre nr. 24/4 februarie 2020 privind aprobarea schimbării destinaţiei 
unui bun imobil din spaţiu de învăţământ în spaţiu pentru activităţi medicale, pe o perioadă 
nedeterminată, pentru imobilul situat în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, judeţul 
Alba, înscris în Inventarul proprietăţii publice a Judeţului Alba, asupra căruia a fost constituit 
dreptul de administrare în favoarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

Inițiator: Ion DUMITREL, 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. 4 Educație, cultură, tineret, 
ONG-uri și sport și Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială 

11. Proiect de hotărâre nr. 25/5 februarie 2020 privind aprobarea Procesului verbal de 
vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 750G - proprietate publică a UAT - 
Judeţul Alba, cu imobilul înscris în CF nr. 11 Ocoliş, nr. topo. 36, situat administrativ în comuna 
Ocoliş, sat Ocoliş, nr. 176, judeţul Alba 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului 
12. Proiect de hotărâre nr. 26/5 februarie 2020 privind modificarea componenței 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba 
Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică 
13. Proiect de hotărâre nr. 27/6 februarie 2020 privind aprobarea documentaţiei 

cadastrale de apartamentare imobil situat administrativ în orașul Cugir, str. Victoriei, nr. 9, 
județul Alba  

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului 
14. Proiect de hotărâre nr. 28/6 februarie 2020 privind aprobarea încheierii Protocolului 

de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul 
județean de baschet” (liceu băieţi), „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică și 
Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport 
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15. Proiect de hotărâre nr. 29/7 februarie 2020 privind aprobarea Bugetului de venituri 
și cheltuieli pentru anul 2020 al  Societății „Parcul Industrial Cugir” SA 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii și Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri   
16. Proiect de hotărâre nr. 30/7 februarie 2020 privind aprobarea Bugetului de venituri 

și cheltuieli pentru anul 2020 al  Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA 
Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii și Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri   
17. Proiect de hotărâre nr. 31/7 februarie 2020 privind stabilirea salariilor de bază 

pentru personalul contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care ocupă 
funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea - cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică și 
Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială 

18. Proiect de hotărâre nr. 32/7 februarie 2020 privind aprobarea modificării Statului de 
funcții al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii şi Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport 
19. Proiect de hotărâre nr. 33/7 februarie 2020 privind aprobarea modificării 

Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

Inițiator: Ion DUMITREL, 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 
20. Proiect de hotărâre nr. 34/7 februarie 2020 privind aprobarea predării temporare în 

administrarea Consiliul Local al Comunei Bucerdea Grânoasă a unui tronson din drumul 
județean DJ 142 P: Crăciunelu de Jos (DN 14 B) - Bucerdea Grânoasă,  aflat  în intravilanul 
localității Bucerdea Grânoasă, în vederea realizării sistemului de colectare și evacuare al apelor 
pluviale 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii și Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 
gestionarea patrimoniului județului 

21. Proiect de hotărâre nr. 35/7 februarie 2020 privind aprobarea predării temporare în 
administrarea Consiliul Local al Comunei Berghin a unor tronsoane din drumurile județene DJ 
107 și DJ 106I,  aflate  în intravilanul localităților aparținătoare UAT Berghin, în vederea 
realizării de lucrări de  reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii și Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 
gestionarea patrimoniului județului 

22. Proiect de hotărâre nr. 36/7 februarie 2020 privind  acordarea de sprijin financiar 
unor unităţi de cult din judeţul Alba, aparținând cultelor religioase recunoscute din România 

Inițiatori: consilierii judeţeni Raul Dumitru CHIRIAC, Monica FLOREA, Gheorghe 
FENEŞER, Cătălin Răzvan COMŞA 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 
strategii şi Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport 

23. Proiect de hotărâre nr. 37/7 februarie 2020 pentru aprobarea repartizării pe unităţi 
administrativ - teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe 
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venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020, precum și repartizarea sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și 
comunale pentru anul 2020 

Inițiator: Ion DUMITREL, 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 

24. Proiect de hotărâre nr. 38/7 februarie 2020 privind constituirea şi utilizarea 
excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2020 

Inițiator: Ion DUMITREL, 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 

25. Proiect de hotărâre nr. 39/7 februarie 2020 privind aprobarea bugetului general al 
Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba,  a bugetului fondurilor externe nerambursabile 
şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  
pe anul 2020 

Inițiator: Ion DUMITREL, 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 

26.  Planul strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba pentru anul 2020 
Prezintă: consilier judeţean Simone Albani ROCCHETTI - Preşedintele Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Alba  
27. Raportul anual de activitate al Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba pentru 

perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2019 
Prezintă: Vasile BUMBU – Secretar general al Județului Alba, Preşedintele Comisiei 

pentru Protecţia Copilului Alba 
28. Raportul anual de activitate al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap Alba pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2019 
Prezintă: dr. Teodora MARCHIDANU - Preşedintele Comisiei de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap  Alba  
29. Raportul anual de activitate al Președintelui Consiliului Județean Alba cu privire la 

îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin şi a hotărilor Consiliului Judeţean Alba, pe anul 2019 
Prezintă: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
30. Consultarea Planurilor anuale de acţiune privind serviciile sociale elaborate de 

autorităţi ale administraţiei publice locale din Judeţul Alba. 
31.  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 aprobarea componenţei Comisiei de concurs la concursul  

organizat pentru ocuparea a unui post vacant de medic rezident an V  în specialitatea 
obstetrică - ginecologie la Centrul de Sănătate Multifuncţional Ocna Mureş  

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,  
organizat în perioada decembrie 2019 -februarie 2020 

 
 

 
 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Analizând: 

- referatul nr. 3020 din 6 februarie 2020 al Biroului resurse umane cu privire la aprobarea 
componenţei Comisiei de concurs la concursul organizat pentru ocuparea a unui post vacant de 
medic rezident an V în specialitatea obstetrică - ginecologie la Centrul de Sănătate 
Multifuncţională Ocna Mureş din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

- adresa nr. 2943 din 4 februarie 2020 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia cu 
privire la propunerea comisiei de concurs, pentru ocuparea a unui post vacant de medic rezident 
an V în specialitatea obstetrică - ginecologie la Centrul de Sănătate Multifuncţională Ocna Mureş 
din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, înregistrată cu nr. 2842 din 5 februarie 2020 
la registratura Consiliului Judeţean Alba; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 191 alin. 1 lit. a, art. 191 alin. 1 lit. f şi art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 
- art. 7 alin. 1 lit. a, alin. 3, alin. 4 şi alin. 6 din Metodologia privind organizarea 

concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi 
chimist din unităţile sanitare publice, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de 
compartiment din unităţile sanitare publice fără paturi, respective a funcţiei de farmacist-şef în 
unităţile sanitare publice cu paturi, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii  nr. 869 din 9 
iulie 2015,  cu modificările şi completările ulterioare. 
 În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
completările ulterioare, emit următoarea 
 
 

DISPOZIŢIE 
 
 

Art. 1. Aprob componenţa Comisiei de concurs la concursul pentru ocuparea a unui 
post vacant de medic rezident an V în specialitatea obstetrică - ginecologie la Centrul de 
Sănătate Multifuncţională Ocna Mureş din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 
organizat în perioada decembrie 2019 – februarie 2020, în următoarea componenţă:  

Preşedinte: 
prof. univ. dr. Ioan SAS                           - Universitatea de Medicină şi Farmacie                   

„Victor Babeş” Timişoara;               
                                                                                     

Membri: 
şef. lucr. dr. Marius BIRIŞ                                   - Universitatea de Medicină şi Farmacie     

„Victor Babeş” Timişoara 
dr. Cristian Răzvan Constantin ŢIBEA                        - reprezentant Colegiul Medicilor Alba; 
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Art. 2. Desemnez în calitate de observatori pe: 
Camelia Mirela ŢIMONEA                                       - reprezentantul Consiliului Judeţean Alba; 
dr. Silviu Dan CRAINIC                                             - director medical - Spitalul Judeţean de  
                                                                                        Urgenţă Alba Iulia; 
dr. Olimpia CANDREA                                               - reprezentantul Direcţiei de Sănătate 

                                                                Publică Alba; 
Art. 3. Desemnez în calitate de secretar al comisiei pe : 

dr. Andra PASCU                                                         - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 
 
Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei de 
Sănătate Publică Alba, Colegiului Medicilor Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi 
administraţie publică şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba.  

         
                   
               Contrasemnează, 

       PREŞEDINTE,                  SECRETAR GENERAL 
        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 168 
Alba Iulia, 11  februarie 2020 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

DISPOZIŢIE 
cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de concurs la concursul  

organizat pentru ocuparea a unui post vacant de medic rezident an V  în specialitatea 
chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă la Secţia chirurgie generală – 

comp. chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă 
din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,  

organizat în perioada decembrie 2019 – februarie 2020 
 
 

 
 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Analizând: 

- referatul nr. 3018 din 6 februarie 2020 al Biroului resurse umane cu privire la aprobarea 
componenţei Comisiei de concurs la concursul organizat pentru ocuparea a unui post vacant de 
medic rezident an V în specialitatea chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă la 
Secţia chirurgie generală – comp. chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă din cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

- adresa nr. 2943 din 4 februarie 2020 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia cu 
privire la propunerea comisiei de concurs, pentru ocuparea a unui post vacant de medic rezident 
an V în specialitatea chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă la Secţia 
chirurgie generală – comp. chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă din cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, înregistrată cu nr. 2843 din 5 februarie 2020 la 
registratura Consiliului Judeţean Alba; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 191 alin. 1 lit. a, art. 191 alin. 1 lit. f şi art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 
- art. 7 alin. 1 lit. a, alin. 3, alin. 4 şi alin. 6 din Metodologia privind organizarea 

concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi 
chimist din unităţile sanitare publice, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de 
compartiment din unităţile sanitare publice fără paturi, respective a funcţiei de farmacist-şef în 
unităţile sanitare publice cu paturi, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii  nr. 869 din 9 
iulie 2015,  cu modificările şi completările ulterioare. 
 În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
completările ulterioare, emit următoarea 
 
 

DISPOZIŢIE 
 
 

Art. 1. Aprob componenţa Comisiei de concurs la concursul pentru ocuparea a unui 
post vacant de medic rezident an V în specialitatea chirurgie plastică, estetică şi 
microchirurgie reconstructivă la Secţia chirurgie generală – comp. chirurgie plastică şi 
microchirurgie reconstructivă din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, organizat 
în perioada decembrie 2019 – februarie 2020, în următoarea componenţă:  

 
Preşedinte: 

conf. univ. dr. Zorin CRAINICEANU         - Universitatea de Medicină şi Farmacie                   
„Victor Babeş” Timişoara;               
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Membri: 
şef. lucr. dr. Ileana MATEI                                   - Universitatea de Medicină şi Farmacie     

„Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca 
dr. Claudiu Ioan FILIP                                                   - reprezentant Colegiul Medicilor Alba; 

Art. 2. Desemnez în calitate de observatori pe: 
Rodica Ramona BĂLŢAT                                          - reprezentantul Consiliului Judeţean Alba; 
dr. Silviu Dan CRAINIC                                              - director medical - Spitalul Judeţean de  
                                                                                         Urgenţă Alba Iulia; 
dr. Daniela DREGHICI POPA                                    - reprezentantul Direcţiei de Sănătate 

                                                                 Publică Alba; 
Art. 3. Desemnez în calitate de secretar al comisiei pe : 

dr. Viktor TELEVKA                                                   - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 
 
Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei de 
Sănătate Publică Alba, Colegiului Medicilor Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi 
administraţie publică şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba.  

         
                                                                                                               

                 
               Contrasemnează, 

       PREŞEDINTE,                  SECRETAR GENERAL 
        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 169 
Alba Iulia, 11  februarie 2020 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

DISPOZIŢIE 
cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de concurs la concursul  

organizat pentru ocuparea a unui post vacant de medic rezident an V  în specialitatea  
pediatrie la Centrul de Sănătate Multifuncţional Ocna Mureş  

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,  
organizat în perioada decembrie 2019 – februarie 2020 

 
 

 
 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Analizând: 

- referatul nr. 3591 din 12 februarie 2020 al Biroului resurse umane cu privire la 
aprobarea componenţei Comisiei de concurs la concursul organizat pentru ocuparea a unui post 
vacant de medic rezident an V în specialitatea pediatrie la Centrul de Sănătate Multifuncţională 
Ocna Mureş din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

- adresa nr. 3424 din 10 februarie 2020 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia cu 
privire la propunerea comisiei de concurs, pentru ocuparea a unui post vacant de medic rezident 
an V în specialitatea pediatrie la Centrul de Sănătate Multifuncţională Ocna Mureş din cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, înregistrată cu nr. 3429 din 10 februarie 2020 la 
registratura Consiliului Judeţean Alba; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 191 alin. 1 lit. a, art. 191 alin. 1 lit. f şi art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 
- art. 7 alin. 1 lit. a, alin. 3, alin. 4 şi alin. 6 din Metodologia privind organizarea 

concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi 
chimist din unităţile sanitare publice, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de 
compartiment din unităţile sanitare publice fără paturi, respective a funcţiei de farmacist-şef în 
unităţile sanitare publice cu paturi, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii  nr. 869 din 9 
iulie 2015,  cu modificările şi completările ulterioare. 
 În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
completările ulterioare, emit următoarea 
 
 

DISPOZIŢIE 
 
 

Art. 1. Aprob componenţa Comisiei de concurs la concursul pentru ocuparea a unui 
post vacant de medic rezident an V în specialitatea pediatrie la Centrul de Sănătate 
Multifuncţională Ocna Mureş din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, organizat 
în perioada decembrie 2019 – februarie 2020, în următoarea componenţă:  

 
Preşedinte: 

conf. univ. dr. Tudor Lucian POP                      - Universitatea de Medicină şi Farmacie                   
„Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca;               

                                                                                     
Membri: 

şef. lucr. dr. Paraschiva CHERECHEŞ PANŢA         - Universitatea de Medicină şi Farmacie     
„Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca 

dr. Ileana VASIU                                                              - reprezentant Colegiul Medicilor Alba; 
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Art. 2. Desemnez în calitate de observatori pe: 
Rodica Ramona BĂLŢAT                                       - reprezentantul Consiliului Judeţean Alba; 
dr. Silviu Dan CRAINIC                                             - director medical - Spitalul Judeţean de  
                                                                                        Urgenţă Alba Iulia; 
dr. Olimpia CANDREA                                               - reprezentantul Direcţiei de Sănătate 

                                                                Publică Alba; 
Art. 3. Desemnez în calitate de secretar al comisiei pe : 

dr. Anamaria HOSU                                                      - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 
 
Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei de 
Sănătate Publică Alba, Colegiului Medicilor Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi 
administraţie publică şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba.                                                                        

     
          
                                                    
Contrasemnează, 

       PREŞEDINTE,                  SECRETAR GENERAL 
        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 170 
Alba Iulia, 12 februarie 2020 
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ROMÂNIA         
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE 

 
DISPOZIŢIE 

cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru  
atribuirea prin PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  a contractului de achiziţie  publică  

având ca obiect: Servicii de consultanţă în vederea elaborării  
„Strategiei de dezvoltare a Judeţului Alba pentru perioada 2021-2027”  

  
 
 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
Analizând referatul nr. 3743/13 februarie 2020 al Serviciului achiziții publice și 

monitorizarea implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a 
ofertelor pentru atribuirea prin PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  a contractului de achiziţie  
publică având ca obiect: Servicii de consultanţă în vederea elaborării „Strategiei de dezvoltare 
a Judeţului Alba pentru perioada 2021-2027” ; 

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 şi 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 şi completările ulterioare, emit următoarea  
 
 

DISPOZIŢIE 
 
 

 Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin 
PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  a contractului de achiziţie  publică având ca obiect : Servicii 
de consultanţă în vederea elaborării „Strategiei de dezvoltare a Judeţului Alba pentru 
perioada 2021-2027”  , în următoarea componenţă: 

 
Președinte cu drept de vot: 

Lenica BUCUR   - şef serviciu, Direcţia dezvoltare-bugete - Serviciul accesare și  
     coordonare proiecte 
 

Membri titulari: 
Camelia Ileana  LAZAR  - şef serviciu, Direcţia dezvoltare-bugete - Serviciul buget venituri 
Marinela Nicoleta MOGA  - consilier superior, Direcţia dezvoltare-bugete - Serviciul accesare  
     și coordonare proiecte 
Gabriel Ioan VASIU  - 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 

 
Membri de rezervă: 



 
253 

Simona Elena LETERNA  - consilier superior, Direcţia dezvoltare-bugete - Serviciul accesare 
şi coordonare proiecte 

 
Angela RUSU   - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi administraţie  
    publică - Serviciul juridic-contencios 
Elena Cornelia STANCIU  - consilier superior,  Direcţia dezvoltare-bugete - Serviciul buget  
    venituri  
Dana POTOPEA   - şef serviciu, Direcţia dezvoltare-bugete - Serviciul achiziţii  
     publice şi monitorizarea implementării contractelor    

Art. 2. În vederea atribuirii prin PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  a contractului de 
achiziţie  publică având ca obiect: Servicii de consultanţă în vederea elaborării „Strategiei de 
dezvoltare a judeţului Alba pentru perioada 2021-2027”, 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 Legea nr. 
98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

f.) elaborarea solicitărilor de clarificări şi/sau completări necesare în vederea evaluării 
ofertelor;  

g.) stabilirea ofertelor neadecvate, 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  

  Art. 3. Aprob numirea doamnei Lenica BUCUR - şef serviciu, Direcţia dezvoltare-bugete 
- Serviciul accesare și coordonare proiecte, ca persoană responsabilă de execuţia contractului de 
achiziţie  publică având ca obiect Servicii de consultanţă în vederea elaborării „Strategiei de 
dezvoltare a judeţului Alba pentru perioada 2021-2027”. 

 
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 accesare și coordonare proiecte, 
Serviciului achiziții publice și 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. 171                   
Alba Iulia,  13 februarie 2020 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

DISPOZIŢIE 
pentru desemnarea persoanei din cadrul Echipei de management responsabilă de 

implementarea Proiectului „CONSOLIDARE CORP DRUM JUDEȚEAN  DJ107K: 
GALDA DE JOS-MESENTEA-BENIC-INTREGALDE, JUDEŢUL ALBA, KM 17+700-
23+700”, care va  semna notificarea ce se va adresa Agenţiei pentru Dezvoltare Regională 
Centru, în vederea  actualizării în MySmis a Graficului de rambursare din cadrul cererii 

de finanţare a Proiectului  
 
 
           Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
            Analizând referatul nr. 3796/13 februarie 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului, din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile: 
          - Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 454/5 decembrie 2018 privind 
constituirea Echipei de management responsabilă de implementarea Proiectului 
„CONSOLIDARE CORP DRUM JUDEȚEAN DJ107K: GALDA DE JOS – MESENTEA – 
BENIC – ÎNTREGALDE, JUDEȚUL ALBA, km 17+700 – 23+700”, cod SMIS 126106, finanţat 
prin Contractul de finanţare nr. 3470/19.11.2018, și a Comitetului de Coordonare și 
Monitorizare; 
          - Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 8/8 ianuarie 2019 pentru 
completarea componenţei Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 454/5 
decembrie 2018 privind constituirea Echipei de management responsabilă de implementarea 
Proiectului „CONSOLIDARE CORP DRUM JUDEȚEAN DJ107K: GALDA DE JOS – 
MESENTEA – BENIC – ÎNTREGALDE, JUDEȚUL ALBA, km 17+700 – 23+700”, cod SMIS 
126106,finanţat prin Contractul de finanţare nr.3470/19.11.2018, și a Comitetului de 
Coordonare și Monitorizare ; 
          - Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 229 din 30 august 2018 privind aprobarea 
proiectului „Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos – Mesentea – Benic – 
Întregalde, Județul Alba, km 17+700 – 23+700”, în vederea finanțării acestuia în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii 
rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiție 6.1. Stimularea mobilității regionale prin 
conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 
multimodale;  
         - Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 535/10 octombrie 2019 
modificarea art. 1 al Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 454/5 decembrie 
2018 privind constituirea Echipei de management responsabilă de implementarea Proiectului 
„CONSOLIDARE CORP DRUM JUDEȚEAN DJ107K: GALDA DE JOS – MESENTEA – 
BENIC – ÎNTREGALDE, JUDEȚUL ALBA, km 17+700 – 23+700”, cod SMIS126106, finanţat 
prin Contractul de finanţare nr.3470/19.11.2018, și a Comitetului de Coordonare și 
Monitorizare completată prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 8/8 ianuarie 
2019; 
          - Contractului de finanţare nr. 3470/19.11.2018 a Proiectului „CONSOLIDARE 
CORP DRUM JUDEȚEAN DJ107K: GALDA DE JOS – MESENTEA – BENIC – ÎNTREGALDE, 
JUDEȚUL ALBA, km 17+700 – 23+700”, cod SMIS 126106; 
        - adresei nr.970/13.01.2020 a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru. 
  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; 
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 În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, emit 
următoarea 
 
 

DISPOZIŢIE 
 

Art. 1. Desemnez pe domnul Ioan POPA, responsabil financiar în cadrul Proiectului 
„CONSOLIDARE CORP DRUM JUDEȚEAN DJ107K: GALDA DE JOS – MESENTEA – 
BENIC – ÎNTREGALDE, JUDEȚUL ALBA, km 17+700 – 23+700”, cod SMIS 126106, finanţat 
prin Contractul de finanţare nr. 3470/19.11.2018, pentru a semna notificarea ce se va adresa 
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru, în vederea actualizării în MySmis a Graficului de 
rambursare din cadrul cererii de finanţare a Proiectului. 

Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii produc efecte doar pentru perioada absenţei 
managerului proiectului. 

Art. 3. Celelalte prevederi ale Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 
454/5 decembrie 2018 privind constituirea Echipei de management responsabilă de 
implementarea Proiectului „CONSOLIDARE CORP DRUM JUDEȚEAN DJ107K: GALDA DE 
JOS – MESENTEA – BENIC – ÎNTREGALDE, JUDEȚUL ALBA, km 17+700 – 23+700”, cod 
SMIS 126106, finanţat prin Contractul de finanţare nr. 3470/19.11.2018, și a Comitetului de 
Coordonare și Monitorizare, cu modificările şi completările ulterioare, rămân în vigoare. 

 
Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, domnului Ioan Popa, Direcției dezvoltare și bugete, 
Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei juridică şi administrație publică și Biroului resurse 
umane  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

 
                         Contrasemnează,  

                                PREŞEDINTE                             SECRETAR GENERAL, 
                        Ion DUMITREL                                                Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 172 
Alba Iulia, 13 februarie 2020 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

DISPOZIŢIE 
pentru desemnarea persoanei din cadrul Echipei de management responsabilă de 

implementarea Proiectului „MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ103E:DN1 - 
GÂRBOVA DE JOS - GÂRBOVIȚA - GÎRBOVA DE SUS, JUDEȚUL ALBA”care va  

semna notificarea ce se va adresa Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru, în vederea 
actualizării în MySmis a Graficului de rambursare din cadrul cererii de finanţare a 

Proiectului  
 
 
           Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
            Analizând referatul nr. 3798/13 februarie 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile: 
          - Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 216 din 30 august 2018 privind aprobarea 
proiectului „Modernizare drum județean DJ103E: DN1-Gârbova De Jos-Gârbovița-Gârbova de 
Sus, Județul Alba”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 
2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanta regională, 
Prioritatea de investiție 6.1. Stimularea mobilității regionale pin conectarea nodurilor 
secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale; 
          - Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 453/5 decembrie 2018 privind 
constituirea Echipei de management responsabilă de implementarea Proiectului 
„MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ103E: DN1-GÂRBOVA DE JOS-GÂRBOVIȚA-
GÂRBOVA DE SUS, JUDEŢUL ALBA”, cod SMIS 125923, finanţat prin Contractul de finanţare 
nr. 3481/19.11.2018, şi a Comitetului de Coordonare şi Monitorizare; 
          - Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr.7/8 ianuarie 2019 pentru 
completarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 453/5 decembrie 2018 
privind constituirea Echipei de management responsabilă de implementarea Proiectului 
„MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ103E: DN1-GÂRBOVA DE JOS-GÂRBOVIȚA-
GÂRBOVA DE SUS, JUDEŢUL ALBA”, cod SMIS 125923, finanţat prin Contractul de finanţare 
nr. 3481/19.11.2018, şi a Comitetului de Coordonare şi Monitorizare; 
         - Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 534/10 octombrie 2019 
modificarea art. 1 al Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 453/5 decembrie 
2018 privind constituirea Echipei de management responsabilă de implementarea Proiectului 
„MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ103E:DN1 - GÂRBOVA DE JOS - GÂRBOVIȚA - 
GÂRBOVA DE SUS, JUDEȚUL ALBA”, cod SMIS 125923, finanţat prin Contractul de finanţare 
nr.3481/19.11.2018, și a Comitetului de Coordonare și Monitorizare completată prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 7/8 ianuarie 2019; 
          - Contractului de finanțare nr. 3481/19.11.2018 a proiectului „MODERNIZARE 
DRUM JUDEȚEAN DJ103E: DN1-GÂRBOVA DE JOS-GÂRBOVIȚA-GÂRBOVA DE SUS, 
JUDEŢUL ALBA” cod SMIS 125923; 
        - adresei nr. 970/13 ianuarie 2020 a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru. 
  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; 
 În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, emit 
următoarea 
 

DISPOZIŢIE 
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Art. 1. Desemnez pe domnul Ioan Sorin MAIER, responsabil tehnic în cadrul 
Proiectului „MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ103E: DN1 – GÂRBOVA DE JOS – 
GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE SUS, JUDEȚUL ALBA”, cod SMIS 125923, finanţat prin 
Contractul de finanţare nr. 3481/19.11.2018, pentru a semna notificarea ce se va adresa Agenţiei 
pentru Dezvoltare Regională Centru, în vederea actualizării în MySmis a Graficului de 
rambursare din cadrul cererii de finanţare a Proiectului. 

Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii produc efecte doar pentru perioada absenţei 
managerului proiectului. 

Art. 3. Celelalte prevederi ale Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 
453/5 decembrie 2018 privind constituirea Echipei de management responsabilă de 
implementarea Proiectului „MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ103E: DN1-GÂRBOVA 
DE JOS-GÂRBOVIȚA-GÂRBOVA DE SUS, JUDEŢUL ALBA”, cod SMIS 125923, finanţat prin 
Contractul de finanţare nr. 3481/19.11.2018, şi a Comitetului de Coordonare şi Monitorizare, cu 
modificările şi completările ulterioare, rămân în vigoare. 

 
Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, domnului Ioan Sorin Maier, Direcției dezvoltare și bugete, 
Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei juridică şi administrație publică și Biroului resurse 
umane  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

 
                         Contrasemnează,  

                                PREŞEDINTE                             SECRETAR GENERAL, 
                        Ion DUMITREL                                                Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 173 
Alba Iulia, 13 februarie 2020 
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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

 
DISPOZIŢIE 

privind  numirea unui reprezentant în Consiliul de Administraţie  
al Spitalului de Pneumoftizologie Aiud   

 
 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând: 
- cererea nr. 460 din 9 ianuarie 2020 a domnului Dan PAHONŢU cu privire la încetarea 

calităţii de membru din Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 
- referatul nr. 3867 din 14 februarie 2020 al Biroului resurse umane cu privire la numirea 

unui reprezentant în consiliul de administraţie al Spitalului de Pneumoftizologie Aiud. 
Având în vedere prevederile: 
- art. 191 alin. 1 lit. a şi art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare; 
- art. 187 alin. 2 lit. c, art. 187 alin. 5 şi art. 187 alin. 8 din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 2 alin. 2 din H.G. nr 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului 

asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, 
precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul 
asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului 
Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul 
asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului 
Bucureşti, cu modificările si completările ulterioare; 

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

DISPOZIŢIE 
 

Art. 1. Încetează, începând cu data de 17 februarie 2020, calitatea de membru – 
reprezentant al preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, în Consiliul de Administraţie al 
Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, a domnului Dan PAHONŢU. 

Art. 2. Numesc, începând cu data de 17 februarie 2020, cu statut de membru – 
reprezentant al preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, pe domnul Gheorghe ŞTEF, în 
Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud. 

Art. 3. Prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 633 din 9 
noiembrie 2017 se modifică în mod corespunzător. 

 
Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Consiliului de Administraţie al Spitalului de 
Pneumoftiziologie Aiud, domnului Gheorghe ŞTEF, Direcţiei juridic[ şi administraţie publică şi 
Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 
             
                         Contrasemnează,  

                                   PREŞEDINTE                             SECRETAR GENERAL, 
                         Ion DUMITREL                                                        Vasile BUMBU 

 
Nr. 174 
Alba Iulia, 14 februarie 2020 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN  
PREŞEDINTE 

 
DISPOZIŢIE                

cu privire la modificarea art. 1 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 
477/ 4 noiembrie 2015 privind componența Comisiei Tehnice constituite la nivelul județului 

Alba în vederea elaborării „Planului de Menținere a Calității Aerului”, 
 cu modificările și completările ulterioare 

  
 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Analizând referatul nr. 4150/18 februarie 2020 al  Serviciului mediu cu privire la 
modificarea art. 1 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 477/ 4 noiembrie 
2015 privind componența Comisiei Tehnice constituite la nivelul județului Alba în vederea 
elaborării „Planului de Menținere a Calității Aerului”; 
 Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 47 din 28 februarie 2019 privind aprobarea 
reorganizării aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 477/ 4 noiembrie 2015 privind 
constituirea Comisiei Tehnice în vederea elaborării „Planului de Menținere a Calității Aerului”, 
la nivelul Județului Alba; 

- Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 63/4 martie 2016 privind 
modificarea art. 1 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 477/ 4 noiembrie 
2015 privind componența Comisiei Tehnice constituite la nivelul județului Alba în vederea 
elaborării „Planului de Menținere a Calității Aerului”; 

- Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 546/8 noiembrie 2016 cu 
privire la modificarea art. 1 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 477/ 4 
noiembrie 2015 privind componența Comisiei Tehnice constituite la nivelul județului Alba în 
vederea elaborării „Planului de Menținere a Calității Aerului”; 

- Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 605/23 decembrie 2019 cu 
privire la modificarea art. 1 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 477/ 4 
noiembrie 2015 privind componența Comisiei Tehnice constituite la nivelul județului Alba în 
vederea elaborării „Planului de Menținere a Calității Aerului”, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 Având în vedere prevederile: 

- art. 191 alin. 1 lit. a, art. 191 alin. 1 lit. f și art. 243 alin. 1 lit. a din O .U .G . nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

- Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului încojurător, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- art. 32 alin. 1 și art. 32 alin. 2 din Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a 
aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului 
aprobată prin H.G. nr. 257/2015; 

- art. 3 și Anexa nr. 2 ale Ordinului ministrului mediului nr. 598/2018 privind 
aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri 
de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea 
nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător; 

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

DISPOZIȚIE 
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Art. 1. Aprob modificarea componenței Comisiei Tehnice constituite în vederea 
elaborării „Planului de Menținere a Calității Aerului”, la nivelul Județului Alba aprobată 
prin art. 1 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 477/4 noiembrie 2015, 
cu modificările și completările ulterioare, urmând ca această comisie să aibă următoarea 
componență: 

 
Coordonatorul Comisiei Tehnice: 

Dan Mihai POPESCU  - administrator public al județului Alba  
 

Membrii Comisiei Tehnice: 
Andreea Maria SUSA  - inspector de specialitate, Compartimentul arii protejate 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Alba; 

Bianca BURGHELEA - inspector de specialitate, Compartimentul arii protejate 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Alba; 

Bogdan OLAR  - consilier asistent, Serviciul mediu - Compartimentul 
Strategii, programe, proiecte mediu din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ciprian Alin DAVID  - director executiv, Direcția Regională de Statistică Alba; 
Oana BODEA   - director general, Kronospan Trading S.R.L.; 
Călin Horea CORODEA  - inspector de trafic rutier, Inspectoratul de Stat pentru 

Controlul în Transportul Rutier - Inspectoratul Județean 
de Control Alba; 

Ioan Lucian COROIAN  - director mecano-energetic,  Saturn S.A.; 
Marian ȘUȚU  - plutonier adjutant, Inspectoratul de Jandarmi Județean 

„Avram Iancu” Alba; 
Ilie GALDĂU   - inginer, Direcția Silvică Alba; 
Nicolae SPINEANU  - inginer, Direcția pentru Agricultură Județeană Alba; 
Ileana VĂCARU  - șef compartiment, Direcția de Sănătate Publică Alba; 
Mariana Ioana MĂRGINEAN - agent de poliție, Inspectoratul de Poliție Județean Alba. 
 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 
477/4 noiembrie 2015 privind constituirea Comisiei Tehnice în vederea elaborării „Planului 
de Menținere a Calității Aerului”, la nivelul Județului Alba, cu modificările și completările 
ulterioare rămân neschimbate. 
 

Prezenta dispozitie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de 
internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor 
nominalizate, 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. 175                                                   
Alba Iulia,  18  februarie 2020 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 
cu privire la numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor  
la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unui 
funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

 
  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 4233 din 19 februarie 2020 al Biroului resurse umane cu privire 
la numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de 
promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unui funcţionar public din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 
 Având în vedere prevederile art. 191 alin. 1 lit. a, art. 191 alin. 2 lit. b, art. 243 alin. 1 lit. 
a, art. 478 alin. 1 şi alin. 2 şi art. 618 alin. 22 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu completările ulterioare; 
 În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, emit următoarea  

 
DISPOZIŢIE 

 
Art. 1. Desemnez Comisia de concurs și Comisia de soluționare a contestațiilor la 

concursul  de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, a unui funcționar 
public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, organizat în 
data de 16 martie 2020, în următoarea componență: 

Comisia de concurs: 
Preşedinte: Elena OPRUŢA                - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete;  
Membri:    Dana POTOPEA           - şef serviciu, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul 

achiziții publice și monitorizarea implementării 
contractelor;                   

                    Horaţiu Zaharia SUCIU  – şef birou, Biroul resurse umane.   
 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor: 
Preşedinte: Camelia Elena LAZĂR                - şef serviciu, Direcţia dezvoltare şi bugete – 

Serviciul buget-venituri; 
Membri:   Raluca Elena GRĂDINARIU - consilier juridic, Direcţia juridică şi administraţie  

publică - Serviciul juridic-contencios; 
               Carmen Felicia CAZACU      - consilier achiziţii publice, Direcţia dezvoltare şi 

bugete - Serviciul achiziții publice și 
monitorizarea implementării contractelor.                   

        Art. 2. Desemnez în calitate de secretar al Comisiei de concurs și al Comisiei de 
soluționare a contestațiilor pe doamna Ioana Silvia MATEI – consilier, Biroul resurse umane 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi 
administraţie publică şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Alba. 

      PREŞEDINTE           Contrasemnează, 
                          Ion DUMITREL          p.SECRETAR GENERAL,                      

              Director executiv         
                                           Liliana NEGRUŢ 
 Nr.178                          
Alba Iulia , 20 februarie 2020  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE                                           

 
 

DISPOZIŢIE 
privind repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare  

ale bugetului local al Judeţului Alba, ale bugetului fondurilor externe nerambursabile şi ale 
bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii  pe anul 2020  
 
 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
Analizând referatul nr. 5048/27.02.2020 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba privind propunerea de repartizare pe 
trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare ale bugetului local al Judeţului Alba, ale bugetului 
fondurilor externe nerambursabile şi ale bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020;  

Luând în considerare: 
- adresa nr. ABG_STZ - 613/14 ianuarie 2020 a Administrației Județene a Finanţelor 

Publice Alba privind comunicarea sumelor aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2020 și 
repartizate prin Decizia Șefului A.J.F.P. Alba pentru Bugetul pe 2020 și estimările pe anii 2021-
2023;  

- adresa nr. ABG_STZ – 1928/07.02.2020 a Administrației Județene a Finanţelor Publice 
Alba privind comunicarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pe anul 2020; 

- adresa nr. ABG_STZ - 2348/17.02.2020 a Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Alba privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile județene și comunale, aprobate prin HCJ nr.43/14.02.2020, pe anul 2020; 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 45/14 februarie 
2020  privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a 
bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020; 

Având în vedere prevederile:  
- art. 191 alin. 1 lit. f şi art. 243 alin. 1 lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 50 alin. 2 lit. b și art. 50 alin. 3  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, 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 şi completările ulterioare emit următoarea 
 

DISPOZIȚIE 
 

Art. 1. Aprob repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare ale bugetului 
local al Judeţului Alba, ale bugetului fondurilor externe nerambursabile şi ale bugetelor 
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020, 
aprobate conform Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 45/14 februarie 2020. 

Art. 2. Anexele nr. 2, nr. 3 și nr. 4 ale Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 45/14 
februarie 2020 cuprind repartizarea pe trimestre pe anul 2020 conform art. 1, precum și 
estimările pe anii 2021-2023 și constituie părți integrante ale prezentei dispoziții. 

Art. 3. Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 
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Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației 
Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia, Ordonatorilor terțiari de 
credite în extras și direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
                                         Avizat pentru legalitate,  
       PREŞEDINTE,            p. SECRETAR GENERAL, 
                   Ion DUMITREL             Director executiv, 
                                                                                                       Liliana NEGRUȚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 184 
Alba Iulia, 27 februarie 2020  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE          
 

DISPOZIŢIE 
privind alocarea și gestionarea de numere și serii facturilor și de numere chitanțelor 

eliberate în sistem electronic de către UAT - Județul Alba, în anul 2020 
 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
Analizând referatul nr. 4882/26 februarie 2020 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba cu privire la alocarea și gestionarea 
de numere și serii ale chitanțelor și facturilor eliberate în sistemul electronic, pe anul 2020. 

Având în vederile prevederile: 
- art. 191 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- art. 319 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- pct. 24 din  Anexa nr 1 a Ordinului ministrul finanţelor publice nr. 2634/2015 privind 

documentele financiar-contabile, cu modificările și completările ulterioare. 
  

În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. privind Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare, emit următoarea 

 
DISPOZIȚIE  

 
Art. 1. Se alocă numerele chitanțelor, numerele și seriile facturilor eliberate în sistem 

electronic în anul 2020 de către personalul Compartimentului Contabilitate-Financiar și 
Serviciului Buget-Venituri din cadrul Direcției Dezvoltare și Bugete astfel: 

- chitanțe: - pentru operațiuni în lei - de la nr. 1 la nr. 1.000, 
- facturi: - seria AB de la nr. 1 la nr. 1.000; 
Art. 2. (1) Persoana responsabilă cu gestionarea numerelor pentru chitanțele eliberate în 

sistem electronic este doamna Cătană Elisabeta, consilier superior în cadrul Compartimentului 
Contabilitate-Financiar, iar pentru gestionarea numerelor și seriilor pentru facturi sunt doamnele 
Pățan Anca, consilier superior și Toma Steliana Maria, consilier juridic principal în cadrul 
Serviciului Buget-Venituri. 

(2)  În absența persoanelor nominalizate la alin (1) atribuțiile acestora, stabilite prin 
prezenta dispoziție vor fi îndeplinite de către înlocuitorii acestora, care au aceste competențe de 
înlocuire stabilite prin fișa postului. 

Art. 3. Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 
Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate la art. 2, Direcției juridică și 
administrație publică și Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Alba. 

 
                                    Contrasemnează, 
  PREŞEDINTE                                                p. SECRETAR GENERAL,                 

 Ion DUMITREL                                                   Director executiv, 
 Liliana NEGRUȚ 

                          
Nr. 185 
Alba Iulia,  27 februarie 2020  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

 
 

DISPOZIŢIE 
privind nominalizarea reprezentantului din cadrul aparatului de  specialitate al Consiliului 
Judeţului Alba în componenţa secretariatul tehnic județean  pentru recensământul general 

agricol, runda 2020 
 

    Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Analizând referatul  nr. 5082/27.02.2020 al Direcției juridice și administrație publică; 
 Luând în considerare solicitarea cu nr. 3814/G/SC/19.02.2020 a Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba sub nr. 4759/25.02.2020. 

Având în vedere prevederile: 
- art. 191 alin. 1 lit. a, art. 191 alin. 1 lit. f şi art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
  - art. 6 alin.1, art. 9 alin. 4, art. 13   precum și  Anexa nr. 10 din O.U.G. nr. 22/2020 
privind recensământul general agricol din România  runda 2020. 

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

DISPOZIŢIE 
 

 Art. 1. Nominalizez  în componența secretariatul tehnic  județean pentru recensământul 
general agricol, runda 2020, pe domnul Viorel LUCULESCU - consilier superior, Direcţia 
juridică şi administraţie publică - Compartimentul administraţie publică din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Alba; 
 Art. 2 Atribuțiile persoanei nominalizate la art. 1 a prezentei dispoziții sunt cele stabilite în 
Anexa nr. 10 a  O.U.G. nr. 22/2020 privind recensământul general agricol din România  runda 
2020.  Fișa postului pentru persoana nominalizată se completează, prin intermediul Biroului 
resurse umane, în mod corespunzător. 
 
 Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează 
Prefectului Judeţului Alba şi se comunică: domnului Viorel LUCULESCU (se atașează la 
dosarul profesional al acestuia), Direcţiei juridică şi administraţie publică și Biroului resurse 
umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  
 

                   Contrasemnează pentru legalitate 
   PREŞEDINTE                                                     p. SECRETAR GENERAL  
ION DUMITREL                             Director executiv,              
                                                                                              LILIANA NEGRUȚ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Nr.  186 
Alba Iulia, 27  februarie  2020 
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ROMÂNIA         
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 
cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin 

PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  a contractului de achiziţie  publică având ca obiect: 
Furnizare LOT 1 Termocontainer asfalt, LOT 2 Remorcă auto, LOT 3 Platformă auto, 
LOT 4 Autoutilitară camionetă cu cabină dublă, LOT 5 Autoutilitară, LOT 6 Mașină 

pentru marcaj treceri pietoni 
 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
Analizând referatul nr. 5135/28.02.2020 al Serviciului achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru 
atribuirea prin PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  a contractului de achiziţie  publică având ca 
obiect: Furnizare LOT 1 Termocontainer asfalt, LOT 2 Remorcă auto, LOT 3 Platformă auto, 
LOT 4 Autoutilitară camionetă cu cabină dublă, LOT 5 Autoutilitară, LOT 6 Mașină pentru 
marcaj treceri pietoni; 

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 şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare; 

     - Normele 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 şi completările ulterioare, emit următoarea  
 

DISPOZIŢIE 
 

 Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin 
PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  a contractului de achiziţie  publică având ca obiect : 
Furnizare LOT 1 Termocontainer asfalt, LOT 2 Remorcă auto, LOT 3 Platformă auto, LOT 4 
Autoutilitară camionetă cu cabină dublă, LOT 5 Autoutilitară, LOT 6 Mașină pentru marcaj 
treceri pietoni  , în următoarea componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 
-  Aurelian Cosmin OLTEAN- consilier superior,  Direcţia Gestionarea Patrimoniului, Serviciul 
programe, lucrări, întreţinere drumuri  
  Membri titulari: 
- Ioan POPA  - consilier superior,  Direcţia dezvoltare-bugete, Compartiment contabilitate 
financiar   
- Sebastian POHONŢU - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului, Serviciul 

programe, lucrări, întreţinere drumuri  
- Raluca Elena GRĂDINARIU - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi administraţie 
publică, Serviciul juridic-contencios 
- Dana Georgiana LUPEA – consilier achizitii publice principal, Direcţia dezvoltare-bugete, 
Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor 

Membrii de rezervă: 
-  Ciprian Mihai MARA - inspector de specialitate debutant, Direcţia Gestionarea Patrimoniului, 
Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri  
- Lucian Dumitru CORNEA - consilier juridic debutant, Direcţia juridică şi administraţie 
publică, Serviciul juridic-contencios 
- Elena Cornelia STANCIU - consilier superior,  Direcţia dezvoltare-bugete, Serviciul buget 
venituri  
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- Dana POTOPEA – şef serviciu, Direcţia dezvoltare-bugete, Serviciul achiziţii publice şi 
monitorizarea implementării contractelor    

Art. 2. În vederea atribuirii prin PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  a contractului de 
achiziţie  publică având ca obiect: Furnizare LOT 1 Termocontainer asfalt, LOT 2 Remorcă 
auto, LOT 3 Platformă auto, LOT 4 Autoutilitară camionetă cu cabină dublă, LOT 5 
Autoutilitară, LOT 6 Mașină pentru marcaj treceri pietoni,  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 neadecvate, 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.(1) Aprob numirea domnului  Aurelian Cosmin OLTEAN- consilier superior,  Direcţia 
Gestionarea Patrimoniului, Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri, ca persoană 
responsabilă de execuţia contractului de achiziţie  publică având ca obiect Furnizare LOT 1 
Termocontainer asfalt, LOT 2 Remorcă auto, LOT 3 Platformă auto, LOT 4 Autoutilitară 
camionetă cu cabină dublă, LOT 5 Autoutilitară. 

(2) Aprob numirea domnului  Sebastian POHONŢU - consilier superior,  Direcţia 
Gestionarea Patrimoniului, Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri, ca persoană 
responsabilă de execuţia contractului de achiziţie  publică având ca obiect Furnizare LOT 6 
Mașină pentru marcaj treceri pietoni. 

 
   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 programe, lucrări, întreţinere 
drumuri, Serviciului achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor şi Biroului 
resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.                                        

            
                                                             Contrasemnează, 

           PREŞEDINTE            p.  SECRETAR GENERAL 
                   Ion DUMITREL                      Director executiv 
               Liliana NEGRUȚ 
 
Nr.187                   
Alba Iulia,  28 februarie 2020 
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ROMÂNIA         
JUDEŢUL  ALBA       
CONSILIUL JUDEŢEAN      
PREŞEDINTE 
 

DISPOZIŢIE 
privind  constituirea Comisiei de predare temporară în administrarea 

 Consiliului local al comunei Livezile a unor tronsoane din  
drumul  județean DJ 107M: limită Judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana 

Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I)   
 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
Analizând referatul nr. 5158 din 28 februarie 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

privind propunerea de constituire a Comisiei de predare temporară în administrarea Consiliului 
Local al Comunei Livezile a unor tronsoane din drumul  județean DJ 107M: limită Judeţul Cluj - 
Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I)  ;  

Luând în considerare prevederile  
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.25 din 14 februarie 2020 privind aprobarea 
predării temporare în administrarea Consiliul Local al Comunei Livezile a unor tronsoane din 
drumul județean DJ 107M: limită Judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului 
- Aiudul de Sus (DJ 107I),  aflate  în intravilanul satelor aparținătoare Comunei Livezile, în 
vederea realizării de lucrări de  reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare. 

 - Hotărârea Consiliului Local Livezile nr. 17 din 18 februarie 2020 privind 
aprobarea preluării  temporare în administrarea Consiliul Local al Comunei Livezile a unor 
tronsoane din drumul județean DJ 107M: limită Judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - 
Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I),  aflate  în intravilanul satelor aparținătoare 
Comunei Livezile, în vederea realizării de lucrări de  reparare, întreţinere, reabilitare și 
modernizare. 

Având în vedere prevederile: 
  -  art. 191 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 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, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-
contabile, 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 şi completările ulterioare, emit următoarea  

 
DISPOZIȚIE 

 
Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de predare temporară în administrarea Comunei 

Livezile prin Consiliului local al comunei Livezile a unui tronson din drumului  județean DJ 
107M: limită Judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus 
(DJ 107I), în următoarea componenţă: 

 
Președinte: 

Radu Octavian NEAG   - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  
     Serviciul administrarea domeniului public și privat,  
                                                      informatică  
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Membri titulari: 

Ana Maria TOMA             - consilier juridic superior, Direcția juridică și administraţie  
     publică - Serviciul juridic-contencios  
Ioan POPA    - consilier superior, Direcţia de dezvoltare şi bugete -  
     Compartimentul contabilitate-financiar 

     Cosmin Aurelian OLTEAN        - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  
     Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri –  

Compartimentul siguranţa circulaţiei pe drumurile judeţene 
     Gheorghe POPA                         - Referent de specialitate, Direcţia gestionarea patrimoniului 
                                                           - Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri –  
     Compartimentul administrare drumuri judeţene 

                                             
Membri supleanți: 

Adrian Florin GHILEA  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  
     Serviciul administrarea domeniului public și privat, 

informatică  
Eugen DOBRA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -  
     Compartimentul contabilitate-financiar 
Angela RUSU                              - consilier juridic superior, Direcția juridică și administraţie 
     publică - Serviciul juridic-contencios  

Art. 2.  Atribuțiile membrilor comisiei de predare sunt: identificarea imobilului, 
inventarierea faptică, întocmirea listei de inventariere, verificarea situației juridice a imobilului, 
întocmirea procesului verbal de predare-primire, întocmirea protocolului de predare. 

Art. 3.  Documentele întocmite în urma acțiunii de predare-primire vor fi transmise 
Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției de dezvoltare şi bugete și Direcției juridică şi 
administrație publică. 

   
Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba; persoanelor 
nominalizate, Direcției juridică şi administrație publică, Direcției gestionarea patrimoniului, 
Direcția amenajarea teritoriului și urbanism,  Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse 
umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                                                                                  
                            Contrasemnează, 
       PREŞEDINTE                     p. SECRETAR  GENERAL, 
        Ion DUMITREL                Director executiv,  
                                                                                                 Liliana NEGRUȚ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.188                   
Alba Iulia, 28  februarie 2020 
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ORDIN  Nr. 97/ 7 februarie 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. 9/2885/G/SC/03.02.2020; 

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.51/2020 publicată în Monitorul Oficial 
al României nr. 60 din 29 ianuarie 2020, prin care doamna Rof Ioana- Diane a fost 
numită să exercite, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de 
subprefect al judeţului Alba;   

În temeiul art. 275 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
emit prezentul 

 
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.  



 
271 

Art. II. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul nr. 7/2020 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, 
Nicolae Albu 

 
                                                                          
 
 
 

                                                                                 Contrasemnează, 
                                                                               S U B P R E F E C T, 
                                                                                  Ioana-Diane Rof                                 

          
          

                                                                                    Avizat pentru legalitate,                   
                                                                                                  Șef serviciu, 

                                                                                                             Ovidiu Cazacu                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 7 februarie 2020. 
Nr. 97 
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ANEXĂ  LA  ORDINUL Nr.  97/ 7 februarie 2020   

 (Anexa nr. 1 la Ordinul prefectului județului Alba nr.97  ) 
 
 

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; 
- Doamna Rof Ioana Diane, Subprefectul 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 Popescu Marioara, 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; 
- Domnul Nistor Emil, Comisar şef, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorilor Alba; 
- Domnul Retegan Alexandru, Director executiv, Casa Judeţeană de Pensii Alba; 
- Domnul Calman Gabor Zsolt, 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; 
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- 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 Corodea Cătălin-Horea, 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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ORDIN  Nr. 98 /7 februarie 2020   

privind convocarea Colegiului Prefectural al Judeţului Alba  
în ședința ordinară din data de 26 februarie 2020 

 
 

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.10/2886/G/SC/03.02.2020; 

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;De asemenea, având în vedere art. 6 
din Regulamentul - cadru de funcţionare a colegiului prefectural, această comisie se 
convoacă de către prefect cel puţin o dată pe lună şi oricând se consideră că este necesar; 

  În temeiul  art. 275 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, emit 
prezentul 

ORDIN: 

Art.1. Colegiul Prefectural al Judeţului Alba, constituit în baza Ordinului nr. 97 DIN 
07.02.2020 al Prefectului Judeţului Alba, se convoacă în şedinţă ordinară, în data de 26 
februarie 2020, ora 09,00, la sediul Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba, sala “Mihai 
Viteazul”. 

 

Art.2. Ordinea de zi cuprinde: 
a) Raport de activitate pentru anul 2019 al Agenției de Protecția Mediului Alba; 
b) Informare privind activitatea Comisariatului Județean al Gărzii Naționale de Mediu 

Alba, pentru anul 2019 ; 
c) Raport de activitate pentru anul 2019 al Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba; 
d) Raport de evaluare a rezultatelor activității desfășurate de Instituția Prefectului Județul 

Alba, în anul 2019; 
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e) Raport de evaluare a modului de implementare a Planului de acțiuni pentru realizarea 
obiectivelor Programului de guvernare 2017-2020 în județul Alba, în anul 2019; 

f) Planul de acțiuni pentru realizarea obiectivelor din Programul de guvernare 2020, în 
județul Alba, în anul 2020; 

g) Propuneri pentru realizarea în anul 2020 a unor acțiuni desfășurate de Instituția 
Prefectului Județul Alba în colaborare cu instituțiile publice, în cadrul unor comisii 
mixte constituite prin ordin al prefectului;  

h) Diverse. 
Art.3. Prezentul ordin va fi comunicat, prin grija Serviciului dezvoltare economică, 
conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă, 
membrilor Colegiului Prefectural al Județului Alba, se va da spre publicare în Monitorul 
Oficial al județului Alba și va fi afișat pe pagina web a Instituției Prefectului - Județul 
Alba.        

 
Prefect, 

 Nicolae Albu 
 

 
                            Contrasemnează,                                   

                                                                         S U B P R E F E C T, 
                                                                            Ioana-Diane Rof                                    

          
          

                                                                      Avizat pentru legalitate,                   
                                                                                                             Șef serviciu, 

                                                                                                               Ovidiu Cazacu                      
 

   
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 7 februarie 2020. 
Nr. 98 
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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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