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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea ordinii de zi  

a ședinței „extraordinară” din data de 10 aprilie 2020 
 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în 
data de 10 aprilie 2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 223/06 aprilie 2020 privind 
convocarea Consiliului Județean Alba în ședință „extraordinară”, în ziua de 10 aprilie 2020; 
 - propunerea Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 8780/8 aprilie 2020 privind 
completarea ordinii de zi a ședinței „extraordinarăˮ a Consiliului Judeţean Alba din data de 10 
aprilie 2020; 

- propunerea Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 8864/9 aprilie 2020 privind 
completarea ordinii de zi a ședinței „extraordinarăˮ a Consiliului Judeţean Alba din data de 10 
aprilie 2020; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 71/20 martie 2020 privind 
aprobarea completării Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 178 alin. 2, art. 179 alin. 2 lit. b, art. 243 alin. 1 lit. a, art. 179 alin. 6 coroborat cu 

art. 134 alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 
- O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- Decretului Preşedintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării 

de urgenţă pe teritoriul României; 
În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completările ulterioare, emit următoarea  
 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1.  Se aprobă ordinea de zi pentru şedinţa „extraordinară”, din ziua de 10 aprilie 
2020, ora 1000, ședință care are loc în regim de videoconferință, ;i care cuprinde:  

1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 
Județean Alba din data de 20 martie 2020 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretar general al Județului Alba 
2. Proiect de hotărâre nr. 75/6 aprilie 2020 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții ,,REABILITARE ENERGETICĂ SPITAL 
PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD”, faza Proiect Tehnic, a Devizului general şi a Actului adiţional 
nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 9718/1523/25.05.2017 încheiat între Spitalul de 
Pneumoftiziologie Aiud şi UAT Judeţul Alba în vederea implementării proiectului 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
3. Proiect de hotărâre nr. 76/6 aprilie 2020 pentru modificarea și completarea articolului 

2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 februarie 2020  privind constituirea şi 
utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
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4. Proiect de hotărâre nr. 77/6 aprilie 2020 privind rectificarea bugetului general al 
Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba  şi a bugetelor instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
5. Proiect de hotărâre nr. 81/7 aprilie 2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul „Consolidare pod peste Râul Mureș, pe DJ 107E: Aiud (DN1) - 
Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ107D)” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
6. Proiect de hotărâre nr. 82/7 aprilie 2020 cu privire la aprobarea la nivelul Județului 

Alba a listei produselor ce se vor distribui în cadrul  Programului pentru școli al României, 
precum și stabilirea măsurilor educative aferente, pentru anii școlari 2020-2021, 2021-2022 și 
2022-2023Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

7. Proiect de hotărâre nr. 83/8 aprilie 2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
„Reabilitare drum județean DJ 705: limită Județul Hunedoara - Almașu de Mijloc - Almașu Mare 
- Zlatna (DN 74)” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
8. Proiect de hotărâre nr. 84/9 aprilie 2020 privind aprobarea proiectului de contract 

având ca obiect delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor 
municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în 
Județul Alba (Faza1 + Faza2)  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
9. Proiect de hotărâre nr. 85/9 aprilie 2020 privind aprobarea Caietului de sarcini 

aferent procedurii de atribuire a Contractului având ca obiect delegarea prin concesiune a 
operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem 
de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza1 + Faza2) 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
Art. 2. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 

în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba și Direcţiei 
juridică și administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
                        CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                   SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 78 
Alba Iulia, 10 aprilie 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 20 martie 2020 
 

 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în 
data de 10 aprilie 2020; 
 Luând în dezbatere Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 
Județean Alba din data de 20 martie 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, cu completările ulterioare; 

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

 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1.  Se aprobă Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 
Județean Alba din data de 20 martie 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. 79 
Alba Iulia, 10 aprilie 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 completările 
ulterioare, 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, 20 martie 2020,  

cu ocazia şedinţei „ordinară” a Consiliului Judeţean Alba 
 
 

Consiliul Judeţean Alba a fost convocat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Alba nr. 205/13 martie 2020 pentru a se întruni în ședința „ordinară”, în data de 20 
martie 2020, ora 1100, 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, vicepreşedinții Consiliului Județean Alba - domnul Marius Nicolae HAŢEGAN și 
domnul Dumitru FULEA, secretarul general al Judeţului Alba - domnul Vasile BUMBU,  
precum și un număr de 30 consilieri judeţeni. 

Au fost prezenţi şi au răspuns întrebărilor consilierilor judeţeni, domnul DAN MIHAI 
POPESCU - administrator public al Judeţului Alba şi doamna Diana MÂRZA – manager al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. De asemenea au fost prezenţi în sala de şedinţe domnii 
Marian Florin AITAI – director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete, Paul Marius HAŢEGAN 
– şef seviciu, Serviciul administrativ şi Viorel LUCULESCU – consilier superior, Direcţia 
juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

Doamna consilier judeţean Silvia-Alina HĂRĂGUȘ a intrat în sala de şedinţă în timpul 
dezbaterii proiectului de hotărâre înregistrat cu nr. 50. 

Înaintea începerii şedinţei, au fost aplicate măsurile de prevenţie COVID-19 conform 
comunicatului de presă dat în data de 19 martie 2020, respectiv la intrarea în clădirea Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a fost măsurată temperatura tuturor 
participanților de către o asistentă de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, a fost oferită o 
trusă individuală de protecție - mască și mănuși - fiecărei persoane participante, câte un pix 
pentru semnarea foii de prezenţă şi un dosar cu măsurile de prevenție în combaterea extinderii 
virusului COVID-19, inclusiv doamnei consilier judeţean Hărăguş care a ajuns mai târziu la 
şedinţă. 

Accesul în sala de ședință a fost limitat la 39 de persoane, intrarea în sala de ședință 
făcându-se pe rând, cu respectarea distanței de siguranță. În timpul desfășurării ședinței, 
participanții au stat la o distanță de aproximativ 2 m lateral şi faţă-spate, lucru care a necesitat 
rearanjarea sălii de şedinţă prin mutarea întregului mobilier, iar durata şedinţei a fost limitată la 
apoximativ 30 de minute. 

Ieșirea din sala de ședință s-a făcut pe rând, cu respectarea distanței de siguranță, iar 
măștile și mănușile au fost colectate pentru a fi distruse ulterior. 

 
Ședința a început la ora 1100. 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Bună ziua! 
Domnule secretar general, vă rog să anunţaţi prezenţa, să nu stăm aici prea mult! 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
32 de consilieri prezenţi. 
Absentă în momentul de faţă doamna consilier judeţean Hărăguș Silvia-Alina. 
Pentru celeritate, am rugămintea domnule Preşedinte să citiţi doar numărul proiectului de 

hotărâre, fără titlu.  
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Da. 
Cine este pentru?  
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Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Toată lumea de acord.  
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Vă mulţumim pentru prezenţa asta extraordinară, acum în perioada asta, pe care nu ne-o 

dorim să fie aşa. 
Vă propunem o suplimentare, s-au adunat mai multe proiecte şi dacă tot le avem, să le 

aprobăm, că nu se ştie cum va evolua situaţia. 
Deci odată ce prezenţa a fost anunţată, vă rog să fim atenţi la situaţii de incompatibilitate 

sau conflict de interese. 
 
Președintele Consiliului Județean Alba - domnul Ion DUMITREL propune și solicită 

aprobarea suplimentării ordinii de zi inițială cu 15 proiecte de hotărâri, respectiv: 
1. Proiect de hotărâre nr. 58/13 martie 2020 privind aprobarea Regulamentului privind 

condițiile, criteriile și procedura de  finanțare a Programului „Susţinerea şi promovarea culturii 
scrise 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
2. Proiect de hotărâre nr. 60/16 martie 2020 cu privire la aprobarea  închirierii prin 

licitația publică a unor spații în suprafață de 83 mp din imobilul situat administrativ în municipiul 
Alba Iulia, str. T. Vladimirescu, nr. 39, judeţul Alba – proprietate publică a UAT-Judeţul Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
3. Proiect de hotărâre nr. 61/16 martie 2020 privind aprobarea Procesului verbal de 

vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I - proprietate publică a UAT - 
Judeţul Alba, cu imobilul având CF 70526, 71255, 71253, cu nr. topo. noi 6805/1, 2789/1, 
6803/1, situat administrativ în comuna Bucium, sat Bucium, judeţul Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
4. Proiect de hotărâre nr. 62/17 martie 2020 pentru completarea anexei Hotărârii 

Consiliului Județean Alba nr. 226/24 octombrie 2019 privind aprobarea costului mediu anual 
pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale 
persoanelor adulte cu handicap 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
5. Proiect de hotărâre nr. 63/17 martie 2020 cu privire la exprimarea acordului pentru  

închirierea unor  spații,  cu destinația prestări servicii sociale de interes public, din imobile  
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba aflate în administrarea Direcției  Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
6. Proiect de hotărâre nr. 64/18 martie 2020 pentru modificarea și completarea 

articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 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: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
7. Proiect de hotărâre nr. 65/18 martie 2020 privind rectificarea bugetului general al 

Judeţului Alba, a 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: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
8. Proiect de hotărâre nr. 66/19 martie 2020 cu privire la aprobarea  închirierii prin 

licitație publică a unui spațiu în suprafață de 19 mp, amplasat la etajul 2 al imobilului - 
proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, situat administrativ în localitatea Galda de Jos, str. 
Principală, nr. 367, judeţul Alba – proprietate publică a UAT-Judeţul Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
9. Proiect de hotărâre nr. 67/19 martie 2020 privind aprobarea completării 

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba  
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
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10. Proiect de hotărâre nr. 72/19 martie 2020 pentru completarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 255/31 iulie 2017, cu modificările şi completările ulterioare 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
11. Proiect de hotărâre nr. 73/19 martie 2020 pentru completarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 296/28 septembrie 2017 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
12. Proiect de hotărâre nr. 68/19 martie 2020 privind aprobarea Regulamentului 

serviciului de salubrizare a localităţilor din Județul Alba 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
13. Proiect de hotărâre nr. 69/19 martie 2020 privind aprobarea Studiului de 

fundamentare a deciziei de concesionare a delegării operării instalațiilor de gestionare a 
deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al 
Deșeurilor în Județul Alba (Faza1 + Faza2)  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
14. Proiect de hotărâre nr. nr. 70/19 martie 2020  privind aprobarea Caietului de sarcini 

aferent procedurii de atribuire a Contractului având ca obiect delegarea prin concesiune a 
operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem 
de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza1 + Faza2)  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
15. Proiect de hotărâre nr. 71/19 martie 2020 privind aprobarea proiectului de contract 

având ca obiect delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor 
municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în 
Județul Alba (Faza1 + Faza2)  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
Președintele Consiliului Județean Alba - domnul Ion DUMITREL precizează că: 
- retrage de pe ordinea de zi Proiectul de hotărâre nr. 47/3 martie 2020 privind aprobarea 

încheierii Protocolului de cooperare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea reprezentării Judeţului Alba la schimbul de bune 
practici în domeniul învăţământului profesional şi tehnic la Lyon, Franţa în perioada 4-8 mai 
2020 (înscris la pnct 4 pe ordinea de zi iniţială) 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
- înlocuieşte Proiectul de hotărâre nr. 53/13 martie 2020 privind rectificarea bugetului 

general al Judeţului Alba şi a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020 (înscris 
la pnct 10 pe ordinea de zi iniţială) 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
cu Proiectul de hotărâre nr. 65/18 martie 2020 privind rectificarea bugetului general al 

Judeţului Alba, a 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 (înscris la pnct 7 pe ordinea de zi suplimentară) 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
De asemenea face precizarea că propune suplimentarea ordinii de zi şi cu un RAPORT 

privind situaţia gestionării bunurilor care aparţin Judeţului Alba, pe anul 2019 
Prezintă: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
O să retrag de pe Ordinea de zi Proiectul nr. 47 din 3 martie 2020, este acela cu profesorii 

care trebuiau să meargă la Lyon. 
O să înlocuiesc Proiectul nr. 53 cu Proiectul 65, de ce?  
Noi iniţial veneam cu o rectificare de Buget şi acum avem una şi mai mare şi atunci am 

renunţat la proiectul iniţial şi venim cu proiectul pe care o să-l discutăm astăzi.  
Deci punctul 10 de pe Ordinea de zi inţială se înlocuieşte cu punctul 7 de pe Ordinea de zi 

suplimentară.  
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Se supune la vot aprobarea suplimentării ordinii de zi cu încă 15 proiecte de hotărâri 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Vă rog să aprobăm Ordinea suplimentară pe care o aveţi,  
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?   
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
32 de voturi pentru.  
Propunerea a fost aprobată cu un număr de 32 voturi „pentru”: domnul președinte 

DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum 
și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius 
Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU 
Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, FLOREA Monica, 
GIURGIU Marcel Olimpiu, 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 proiectele de hotărâri pentru 
care a fost aprobată suplimentarea ordinii de zi 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
De asemenea, vă rog să votăm în ansamblul Ordinea de zi, cu retragerea care am propus-

o, cu Ordinea suplimentară şi cu Ordinea care aţi avut-o iniţial. 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
32 de voturi, Hotărârea nr. 50. 
 
Propunerea a fost aprobată cu un număr de 32 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 50/20 martie 2020 
  Propunerea a fost aprobată cu un număr de 32 voturi „pentru”: domnul președinte 

DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum 
și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius 
Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU 
Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, FLOREA Monica, 
GIURGIU Marcel Olimpiu, 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: 
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Intrăm în Ordinea de zi iniţială:  
1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 14 februarie 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: 
32 de voturi pentru (Hotărârea nr. 51). 
Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului Județean Alba din 

data de 14 februarie 2020 a fost aprobat cu un număr de 32 voturi „pentru”, fiind adoptată 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 51/20 martie 2020 

32 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 
FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, 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.  Proiectul de hotărâre nr. 45/28 februarie 2020.  

 
Avizele comisiilor de specialitate  

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

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
32 de voturi pentru (Hotărârea nr. 52). 
 
Proiectul de hotărâre nr. 45/28 februarie 2020 privind aprobarea reorganizării 

Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Județului Alba și a Regulamentului 
de organizare şi funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a 
Județului Alba a fost aprobat cu un număr de 32 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 52/20 martie 2020   

32 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
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CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 
FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, 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.  Proiectul de hotărâre nr. 46/28 februarie 2020 
 
Nu au participat la dezbateri domnii consilieri județeni COMŞA Cătălin Răzvan şi 

RADU Călin. 
 
 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Nu participă la dezbateri şi la vot domnii consilieri judeţeni Comşa Cătălin Răzvan şi 

Radu Călin. 
 

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 Nicolae LUCA: 
Domnule Preşedinte! 
Pentru a accepta înregistrarea în contabilitate a acestor diferenţe de valori, dacă ne uităm 

peste bunurile imobile, construcţii, bunuri, tot ce înseamnă Inventarul Judeţului Alba, mi se părea 
normal să avem şi o listă cu inventarele Judeţului Alba, să vedem diferenţele şi ce acceptăm în 
plus, pentru că sunt sume foarte mari. 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
La coloana 3 din tabel avem valoarea contabilă la 31 octombrie 2019, coloana 4 valoarea 

de înregistrare tot la 31 octombrie 2019 şi la coloana 5 diferenţa din reevaluare. 
Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
De acord, dar vroiam să vedem punctual pe fiecare ce s-a schimbat sau ce avem nou, deci 

era din punctul meu de vedere să avem. 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Reevaluările au fost făcute de către expert tehnic autorizat... 
Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
Nu contest, eu mă refer la bunurile din inventar, să vedem ce avem în plus, ce avem în 

minus, de unde sunt sumele astea aşa de mari? 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
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Eu vă propun să votăm şi rugămintea mea este să veniţi la consiliu când se va putea, ca să 
vedeţi şi dacă sunt lucruri de care e nevoie, venim şi le rectificăm la momentul care trebuie.  
 

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: 
30 de voturi pentru. 
Nu au participat la dezbateri şi la vot domnii consilieri judeţeni Comşa Cătălin Răzvan şi 

Radu Călin (Hotărârea nr. 53). 
 
Proiectul de hotărâre nr. 46/28 februarie 2020 privind însuşirea rezultatului reevaluării 

bunurilor, proprietate publică şi privată a UAT - Judeţul Alba, la data de 31 octombrie 2019 şi a 
unui bun proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, concesionat către SC APA CTTA SA Alba, la 
data de 31 decembrie 2019 a fost aprobat cu un număr de 30 voturi „pentru”, fiind adoptată 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 53/20 martie 2020 

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

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 
Nu au participat la vot domnii consilieri județeni COMŞA Cătălin Răzvan şi RADU 

Călin. 
 

Proiectul de hotărâre nr. 47/3 martie 2020 privind aprobarea încheierii Protocolului de 
cooperare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Alba, în vederea reprezentării Judeţului Alba la schimbul de bune practici în domeniul 
învăţământului profesional şi tehnic la Lyon, Franţa în perioada 4-8 mai 2020 a fost retras de pe 
ordinea de zi 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Proiectul nr. 47 l-am retras. 
Proiectul de hotărâre nr. 48/9 martie 2020 
 
Nu a participat la dezbateri domnul consilier județean TĂTAR Virgil. 

 
Domnul consilier județean Virgil TĂTAR: 
Domnule Preşedinte, eu nu particip la dezbateri şi la vot la acest proiect de hotărâre! 

 Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Domnul Tătar Virgil nu participă la dezbateri şi la vot.  

 
Avizele comisiilor de specialitate  

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

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

Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
Aici aş mai avea eu o intervenţie: ştiu că în ultima perioadă la DPL lucrurile, am înţeles 

că stau mai bine.  
Domnul Marius Nicolae HAŢEGAN – Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba: 
Mult mai bine! 
Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
Consider că ...da, stau mai bine, am spus-o! 
Consider că liniile de credit astea s-ar putea, mai ales pentru perioada următoare, să fie un 

pic păguboase. 
Dar încă o chestiune foarte importantă, aprobarea unui leasing pentru 3 autovehicule, nu 

ştiu dacă se impune în acest moment, având în vedere că nu vorbim de vehicule speciale sau de 
vehicule extrem de necesare în momentul ăsta.  

Din câte văd eu sunt 3 autovehicule.    
Domnul Marius Nicolae HAŢEGAN – Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba: 
Da. Legat de prima întrebare, cu linia de credit, acolo discutăm de o linie de credit care e 

aprobată de mult, ea, în fiecare an, trebuie reînoită. Dar foarte important, linia de credit este în 
momentul de faţă neutilizabilă, adică e plină, la maxim. Deci nici măcar nu se plăteşte dobândă 
după ea. 16 miliarde înseamnă 13 miliarde linie de credit plus încă 3 miliarde garanţii, adică nu 
poţi să mergi să cumperi de exemplu bitum de la OMV dacă nu te duci cu o scrisoare de garanţie. 
Deci chestiile astea sunt obligatorii, fără ăstea nu pot să funcţionezi ca şi societate comercială.  

Legat de autovehicule, sunt autovehicule cu care se duc la lucru muncitorii. Deci, de asta 
s-au cumpărat autovehicule, ca să poată oamenii să meragă la lucru cu ele.  

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Pentru şefi.     
Domnul Marius Nicolae HAŢEGAN – Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba: 
Adică pentru şefi.     
Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
Ideea este următoarea, eu asta ziceam, dacă avem un contract de management cu 

managerul, nu înseamnă că prin contractul de management trebuie să-i pun la dispoziţie şi un 
vehicul.  

Deci mi se pare total absurd. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Dar nu e vorba de management... 
Domnul Marius Nicolae HAŢEGAN – Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba: 
Nu. Sunt vehicule din alea cu 6 + 1 locuri, cu care merg la lucru muncitorii.  
Ca să poţi să te duci în 7 şantiere, îţi trebuie să ai cu ce să mergi.  
Nu poţi să mergi pe jos sau cu autobuzul. 
Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
Mi se pare un pic cam vag, 3 autovehicule, nu ştim despre ce e vorba. 
La 10 mii de euro bucata, avans de leasing, mi se pare o sumă destul de mare.  
Vă dau un exemplu, un vehicul autohton e undeva la 20 de mii de euro, vehicul nou. Să 

dau 10 mii de euro pe o maşina, 5 ani de zile să plătesc după ea o sumă de bani, care încă nu ştim 
exact cât, e total ce văd eu aicea, avem doar avansul de leasing. Mi se pare cam mult.  

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Am înţeles. 
Domnul Marius Nicolae HAŢEGAN – Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba: 
Bine, acuma la leasing sunt două chestii. Ei plătesc avansul, dar pun şi ei o parte din bani.  
Nu ştiu exact ce maşini sunt, dar ştiu că sunt maşini cu care muncitorii se duc la lucru, la 

punctele de lucru. 
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Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Mulţumim pentru dezbatere.  
Rugămintea mea e să veniţi să vă lămuriţi, dezbatem foarte mult acum, să putem să vi le 

lămurim. 
Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
Ăstea puteau fi puse şi în proiect, puteau fi ataşate, să fie editate mai clar, prea multe 

pagini. 
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Abţineri, întreg grupul PDS?  
22 de voturi pentru, 9 abţineri, nu a participat la vot domnul Virgil Tătar (Hotărârea nr. 

54). 
 
Proiectul de hotărâre nr. 48/9 martie 2020 cu privire la  acordarea unui mandat special 

reprezentatului Adunării Generale a Acționarilor la Societatea „Drumuri și Poduri Locale 
Alba” SA  a fost aprobat cu un număr de 22 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 54/20 martie 2020 

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

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

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

Nu a participat la vot domnul consilier județean TĂTAR Virgil. 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
6. Proiectul de hotărâre nr. 49/10 martie 2020 
 
Nu a participat la dezbateri domnul consilier județean PRODAN Gheorghe Lucian. 
 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Nu participă la dezbateri domnul consilier judeţean Prodan Gheorghe Lucian. 

 
Avizele comisiilor de specialitate  

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

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
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Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
31 de voturi pentru  
Nu  participat la vot domnul consilier judeţean Prodan Gheorghe Lucian. 
 (Hotărârea nr. 55). 
 
Proiect de hotărâre nr. 49/10 martie 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la obiectivul de investiții „Reparație capitală - Post Trafo Spital” (joasă tensiune) la 
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia a fost aprobat cu un număr de 31 voturi „pentru”, fiind 
adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 55/20 martie 2020   

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

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

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
7.  Proiectul de hotărâre nr. 50/10 martie 2020 

 
Avizele comisiilor de specialitate  

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

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

Domnul consilier județean Călin RADU: 
Vreau să întreb câte ceva! 
Mai exact, am văzut membrii comisiei, sunt aceiaşi de 3 ani, că anual evaluăm 

managementul. 
Anual noi evaluăm managementul, dar, de exemplu, domnul Drâmbărean este arheolog. 

Cum reuşeste dânsul să evalueze activitatea unui manager de bibliotecă, a unui manager de teatru 
de păpuşi sau a unui director de centru cultural?  

V-am dat un exemplu. Pot să-l dau şi pe următorul: domnul profesor Orga de la Cluj, care 
nu este director de bibliotecă judeţeană ci este de bibliotecă universitară, nu ştiu dacă 
competenţele... 
 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
A intrat în sală doamna consilier judeţean Hărăguş Silvia Alina. Sunt 33 de consilieri 

judeţeni prezenţi. 
 

Domnul consilier județean Călin RADU: 
Competenţele sunt pe măsură şi apropo, la ultima comisie lipseşte domnul Dan Popescu. 
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E la toate comisiile prezente, şi e normal să fie un reprezentant al Consiliului Judeţean, 
dar la ultima comisie nu apare. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Merge informal, ca să ne spună cum a fost. 
Da, oamenii de cultură cred că se pricep la toate. 
De exemplu, un director de centru cum e domnul Drâmbărean nu administrează numai 

partea de arheologie, administrează şi alte domenii… 
Domnul consilier județean Călin RADU: 
Am înţeles, dar legea nu zice cătrebuie să fie specialist pe domeniul pe care...? 
Domnul Dan Mihai POPESCU – administrator public al Judeţului Alba: 
Îmi permiteţi ca sa răspund eu? 
Deci comisiile au fost făcute în conformitate cu legea, în condiţiile în care n-am 

nominalizat persoane, am solicitat instituţiilor nominalizări de persoane care sunt specialişti în 
domeniile respective.  

Ministerul Culturii, care are nu numai abordări profesionale, are abordări de legislaţie, 
abordări de mod de abordare a managementului, l-a nominalizat pe domnul Drâmbărean, iar la 
fel spuneam, raportat să spunem - pe zone de specialitate majore: Brukenthalul de exemplu, 
Academia de Muzică „ Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, adică zone în care expertiza şi ştiinţa 
este la ea acasă.       

Domnul consilier județean Călin RADU: 
Este, dar nu sunt specializaţi pe domeniul pe care evaluează centrul de management. 
Domnul Dan Mihai POPESCU – administrator public al Judeţului Alba: 
Spuneţi-mi, vă rog, de ce nu ar fi specializaţi!? 
Domnul consilier județean Călin RADU: 
De exemplu, pentru Teatrul de Păpuşi, ce competenţă are domnul director Drâmbărean, s-

o evalueze pe doamna manager? 
Domnul Dan Mihai POPESCU – administrator public al Judeţului Alba: 
Competenţa Ministerului Culturii, de a-i da… 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Pe partea administrative. 
În general se judecă partea administrativă aicea, nu partea artistică.  
Domnul Dan Mihai POPESCU – administrator public al Judeţului Alba: 
Lucrurile sunt complexe. 
Domnul consilier județean Călin RADU: 
Da, dar ministerul nu zice că domnul e specailist în domeniu şi la Muzeu, unde acolo sunt 

de acord că e, dar nu poate fi specialist pe lângă Muzeu şi la Teatrul de Păpuşi. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
El judecă ca un manager. 
Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
Numai o întrebare am: anual, aceleaşi persoane evalueaza aceiaşi manageri.  
Nu contest, e normal, aici e vorba de specialişti.  
Ce contest eu? Eu am cerut de vreo două trei ori să particip la acele evaluări, fără drept de 

vot, făra nimic, doar să văd ce se întâmplă. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Oricând puteţi veni.   
Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
Nu vin, conform legii nu avem voie să participăm. Deci ca şi mod de a gestiona toată 

evaluarea asta, mi se pare un pic...  
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Eu am înţeles, aşa e legea 
Bun, hai să votăm, că lungim şedinţa şi e pericol.  
 
Se trece la votul proiectului de hotărâre 
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Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul consilier județean Călin RADU: 
Eu mă abţin. 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Întreg grupul de de consilieri judeţeni PSD se abţine. 
24 de voturi pentru, 9 abţineri.  Hotărârea nr. 56  

 
Proiectul de hotărâre nr. 50/10 martie 2020 privind aprobarea componenței comisiilor 

de evaluare a managementului pe anul 2019, la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, 
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Centrul de 
Cultură „Augustin Bena” Alba, precum și a secretariatelor acestora a fost aprobat cu un număr 
de 24 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 56/20 martie 
2020   

24 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
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 din partea domnilor consilieri judeţeni: DUMITRU Bogdan Mihai, LUCA 

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

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
8. Proiectul de hotărâre nr. 51/12 martie 2020 

 
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: 
33 de voturi pentru (Hotărârea nr. 57). 
 
Proiectul de hotărâre nr. 51/12 martie 2020 privind aprobarea Procesului verbal de 

vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 704A - proprietate publică a UAT - 
Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ în comuna Săsciori, sat Răchita, judeţul Alba 
înscris în CF nr. 74892 Săsciori sub nr. topo. 934 şi CF nr. 75211 Săsciori sub nr. topo. 931/b a 
fost aprobat cu un număr de 33 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean 
Alba nr. 57/20 martie 2020   

33 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
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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. Proiectul de hotărâre nr. 52/13 martie 2020 

 
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. 
 

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: 
33 de voturi pentru (Hotărârea nr. 58). 
 
Proiectul de hotărâre nr. 52/13 martie 2020 privind aprobarea conturilor de execuţie ale 

bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor 
instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 
a fost aprobat cu un număr de 33 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului 
Judeţean Alba nr. 58/20 martie 2020   

33 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
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 
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Proiectul de hotărâre nr. 53/13 martie 2020 privind rectificarea bugetului general al 
Judeţului Alba şi a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020 a fost înlocuit cu 
Proiectul de hotărâre nr. 65/18 martie 2020 privind rectificarea bugetului general al Judeţului 
Alba, a 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 (înscris la pnct 7 pe ordinea de zi suplimentară. Va fi dezbătut şi supus aprobării la 
ordinea de zi suplimentară) 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
10. Proiectul de hotărâre nr. 53/13 martie 2020 a fost înlocuit cu Proiectul de hotărâre 

nr. 65/18 martie 2020 aflat pe Ordinea de zi suplimentară.  
11. Proiectul de hotărâre nr. 54/13 martie 2020 

 
Avizele comisiilor de specialitate  

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

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

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
33 de voturi pentru, Hotărârea nr. 59. 
 
Proiectul de hotărâre nr. 54/13 martie 2020 privind aprobarea modificării 

Organigramei, Statului de funcții şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Teatrului 
de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia a fost aprobat cu un număr de 33 voturi „pentru”, fiind 
adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 59/20 martie 2020   

33 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
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: 
12. Proiectul de hotărâre nr. 55/13 martie 2020 
 
Nu a participat la dezbateri domnul consilier județean TĂTAR Virgil. 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Tătar Virgil nu participă la dezbateri şi la vot. 

 
Avizele comisiilor de specialitate  
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 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
 Comisia nr. 1, 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. 
 

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: 
32 de voturi pentru 
Nu a participat la vot domnul consilier județean Virgil Tătar. 
 (Hotărârea nr. 60). 

 
Proiectul de hotărâre nr. 55/13 martie 2020 privind aprobarea modificării structurii 

organizatorice a Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A. a fost aprobat cu un număr de 
32 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 60/20 martie 2020   

32 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
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, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 
Nu a participat la vot domnul consilier județean TĂTAR Virgil. 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
13. Proiectul de hotărâre nr. 56/13 martie 2020 
 
Nu a participat la dezbateri domnul consilier județean PRODAN Gheorghe Lucian. 
 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Nu participă la dezbateri domnul Consilier judeţean Prodan Gheorghe Lucian. 

 
Avizele comisiilor de specialitate  

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

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

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
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Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
32 de voturi pentru. 
Nu a participat la vot domnul consilier judeţean Prodan Gheorghe Lucian. 
 (Hotărârea nr. 61). 
 
Proiectul de hotărâre nr. 56/13 martie 2020 privind aprobarea modificării 

Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a fost aprobat 
cu un număr de 32 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 
61/20 martie 2020   

32 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
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: 
14. Proiectul de hotărâre nr. 57/13 martie 2020 

 
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: 
33 de voturi pentru (Hotărârea nr. 62). 

 
Proiectul de hotărâre nr. 57/13 martie 2020 privind neexercitarea dreptului de 

preemţiune asupra imobilului - monument istoric, situat administrativ în municipiul Aiud, str. 
Consiliul Europei, nr. 1, judeţul Alba, înscris în CF nr. 83613 Aiud a fost aprobat cu un număr 
de 33 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 62/20 martie 
2020   

33 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 
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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: 
Ordinea de zi suplimentară. 
15. Proiectul de hotărâre nr. 58/13 martie 2020 

 
Avizele comisiilor de specialitate  

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

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

Domnul consilier județean Călin RADU: 
Care e suma de bani care se achită, mă rog, care se pune la dispoziţia persoanelor care 

depun...?  
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Suma totală pe care o avem la dispoziţie este 150.000 de lei 

 
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: 
33 de voturi pentru (Hotărârea nr. 63). 
 
Proiectul de hotărâre nr. 58/13 martie 2020 privind aprobarea Regulamentului privind 

condițiile, criteriile și procedura de  finanțare a Programului „Susţinerea şi promovarea culturii 
scrise a fost aprobat cu un număr de 33 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului 
Judeţean Alba nr. 63/20 martie 2020   

33 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
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 
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Domnul președinte Ion DUMITREL: 
16. Proiectul de hotărâre nr. 60/16 martie 2020 

 
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. 
 

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: 
33 de voturi pentru (Hotărârea nr. 64). 
 
Proiectul de hotărâre nr. 60/16 martie 2020 cu privire la aprobarea  închirierii prin 

licitația publică a unor spații în suprafață de 83 mp din imobilul situat administrativ în 
municipiul Alba Iulia, str. T. Vladimirescu, nr. 39, judeţul Alba – proprietate publică a UAT-
Judeţul Alba a fost aprobat cu un număr de 33 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 64/20 martie 2020   

33 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
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: 
17. Proiectul de hotărâre nr. 61/16 martie 2020 

 
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: 
33 de voturi pentru (Hotărârea nr. 65). 
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Proiectul de hotărâre nr. 61/16 martie 2020 privind aprobarea Procesului verbal de 

vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I - proprietate publică a UAT - 
Judeţul Alba, cu imobilul având CF 70526, 71255, 71253, cu nr. topo. noi 6805/1, 2789/1, 
6803/1, situat administrativ în comuna Bucium, sat Bucium, judeţul Alba a fost aprobat cu un 
număr de 33 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 65/20 
martie 2020   

33 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
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: 
18. Proiectul de hotărâre nr. 62/17 martie 2020 
 
Nu a participat la dezbateri domnul consilier județean RADU Călin. 
 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Nu a participă la dezbateri domnul consilier judeţean Radu Călin. 

 
Avizele comisiilor de specialitate  

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

Domnul consilier județean 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: 
32 de voturi pentru  
Nu a participat la vot domnul consilier judeţean Radu Călin. 
(Hotărârea nr. 66) 
 
Proiectul de hotărâre nr. 62/17 martie 2020 pentru completarea anexei Hotărârii 

Consiliului Județean Alba nr. 226/24 octombrie 2019 privind aprobarea costului mediu anual 
pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale 
persoanelor adulte cu handicap a fost aprobată cu un număr de 32 voturi „pentru”, fiind 
adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 66/20 martie 2020   

32 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, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
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, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA 
Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 
Nu a participat la vot domnul consilier județean RADU Călin. 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
19. Proiectul de hotărâre nr. 63/17 martie 2020 
 
Nu a participat la dezbateri domnul consilier județean RADU Călin. 
 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Nu a participă la dezbateri domnul consilier judeţean Radu Călin. 

 
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. 
 

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: 
32 de voturi pentru  
Nu a participat la vot domnul consilier judeţean Radu Călin. 
 (Hotărârea nr. 67) 
 
Proiectul de hotărâre nr. 63/17 martie 2020 cu privire la exprimarea acordului pentru  

închirierea unor  spații,  cu destinația prestări servicii sociale de interes public, din imobile  
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba aflate în administrarea Direcției  Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba a fost aprobat cu un număr de 32 voturi „pentru”, 
fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 67/20 martie 2020   

32 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
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, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA 
Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

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

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
20. Proiectul de hotărâre nr. 64/18 martie 2020 
 
Nu au participat la dezbateri domnii consilieri județeni PRODAN Gheorghe Lucian şi 

RADU Călin. 
 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Nu au participat la dezbateri domnii consilieri județeni Prodan Gheorghe Lucian şi Radu 

Călin. 
 

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. 
 

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: 
31 de voturi pentru  
Nu au participat la vot domnii consilieri județeni Prodan Gheorghe Lucian şi Radu Călin. 
(Hotărârea nr. 68) 
 
Proiectul de hotărâre nr. 64/18 martie 2020 pentru modificarea și completarea 

articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 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 a fost 
aprobată cu un număr de 31 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean 
Alba nr. 68/20 martie 2020   

31 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
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, SANDEA 
Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, 
TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 
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0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 
Nu au participat la vot domnii consilieri județeni PRODAN Gheorghe Lucian şi RADU 

Călin. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
21. Proiectul de hotărâre nr. 65/18 martie 2020 

 
Nu au participat la dezbateri domnii consilieri județeni CREŢU Simion, FULEA Ioan, 

MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, PRODAN Gheorghe Lucian, RADU Călin şi 
TĂTAR Virgil. 
 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Nu au participat la dezbateri domnii consilieri județeni Creţu Simion, Fulea Ioan, Morar 

Mihai Lucian, Mureşan Corneliu, Prodan Gheorghe Lucian, Radu Călin şi Tătar Virgil. 
 

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

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

Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 
 Comisia nr. 5, 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: 
26 de voturi pentru - nu au participat la dezbateri şi la vot domnii consilieri județeni Creţu 

Simion, Fulea Ioan, Morar Mihai Lucian, Mureşan Corneliu, Prodan Gheorghe Lucian, Radu 
Călin şi Tătar Virgil 

Hotărârea nr. 69 
 
Proiectul de hotărâre nr. 65/18 martie 2020 privind rectificarea bugetului general al 

Judeţului Alba, a 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 a fost aprobat cu un număr de 26 voturi „pentru”, fiind 
adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 69/20 martie 2020   

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

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

MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, PRODAN Gheorghe Lucian, RADU Călin şi 
TĂTAR Virgil. 
 

 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
22. Proiectul de hotărâre nr. 66/19 martie 2020 
 
Nu a participat la dezbateri domnul consilier județean RADU Călin. 
 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Nu a participat la dezbateri domnul consilier judeţean Radu Călin. 
 
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. 
 

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: 
32 de voturi pentru 
Nu a participat la vot domnul consilier judeţean Radu Călin. 
(Hotărârea nr. 70) 
 
Proiectul de hotărâre nr. 66/19 martie 2020 cu privire la aprobarea  închirierii prin 

licitație publică a unui spațiu în suprafață de 19 mp, amplasat la etajul 2 al imobilului - 
proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, situat administrativ în localitatea Galda de Jos, str. 
Principală, nr. 367, judeţul Alba – proprietate publică a UAT-Judeţul Alba a fost aprobat cu un 
număr de 32 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 70/20 
martie 2020   

32 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
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, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA 
Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
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0 abțineri 
Nu a participat la vot domnul consilier județean RADU Călin. 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
23. Proiectul de hotărâre nr. 67/19 martie 2020 

 
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 Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Rugămintea este, pentru stabilirea procedurii să îmi trimiteţi în scris dacă aveţi propuneri. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
O să le arătăm cum gândim şi pe urmă dânşii să ajute cu completarea când e cazul.  

 
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: 
33 de voturi pentru (Hotărârea nr. 71). 
 
Proiectul de hotărâre nr. 67/19 martie 2020 privind aprobarea completării 

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba a fost aprobat cu un 
număr de 33 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 71/20 
martie 2020   

33 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
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: 
24. Proiectul de hotărâre nr. 72/19 martie 2020 
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Nu a participat la dezbateri domnul consilier județean RADU Călin. 
 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Nu a participat la dezbateri domnul consilier judeţean Radu Călin. 

 
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: 
32 de voturi pentru  
Nu a participat la vot domnul consilier judeţean Radu Călin. 
(Hotărârea nr. 72) 

 
Proiect de hotărâre nr. 72/19 martie 2020 pentru completarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 255/31 iulie 2017, cu modificările şi completările ulterioare a fost 
aprobat cu un număr de 32 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 
nr. 72/20 martie 2020   

32 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
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, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA 
Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

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

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
25. Proiectul de hotărâre nr. 73/19 martie 2020 
 
Nu a participat la dezbateri domnul consilier județean RADU Călin. 
 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Nu a participat la dezbateri domnul consilier judeţean Radu Călin. 
 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 
 Comisia nr. 3, 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: 
32 de voturi pentru  
Nu a participat la vot domnul consilier judeţean Radu Călin. 
 (Hotărârea nr. 73) 
 
Proiectul de hotărâre nr. 73/19 martie 2020 pentru completarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 296/28 septembrie 2017 a fost aprobat cu 
un număr de 32 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 73/20 
martie 2020   

32 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
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, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA 
Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 
Nu a participat la vot domnul consilier județean RADU Călin. 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
26. Proiectul de hotărâre nr. 68/19 martie 2020 
O să discutăm la proiectul de hotărâre nr. 68, ţinând cont şi de proiectele de hotărâri nr. 

69, 70 şi 71 pentru că e o legatură între ele, da? 
 

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

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

Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
Aici am o intervenţie! 
O întrebare: de ce s-a întârziat atât de mult pentru reluarea licitaţiei, întrucât Caietul de 

sarcini şi Studiul de fundamentare sunt aceleaşi ca şi la cele două licitaţii care au fost până acum?  
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Domnul Popescu, vă răspunde. 
Nu sunt aceleaşi 
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Domnul Dan Mihai POPESCU – administrator public al Judeţului Alba: 
Nu sunt ca şi la cele două licitaţii, pentru că de la întocmirea documentaţiilor pentru 

prima procedură care am organizat-o până acuma, s-a modificat esenţial legislaţia în domeniul 
salubrizării.  

Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
Şi ce diferă? 
Domnul Dan Mihai POPESCU – administrator public al Judeţului Alba: 
Este o diferenţă atât prin abordare cât şi din … 
Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
Între a doua licitaţie şi cea care va fi acuma? 
Domnul Dan Mihai POPESCU – administrator public al Judeţului Alba: 
A apărut noua legislaţie, modalităţi noi, noi abordări asupra salubrizării localităţilor, 

respectiv depozitării deşeurilor, ceea ce a dus la reevaluarea atât a Studiului de fezabilitate, a 
Caietului de sarcini cât şi a Contractului.     

Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
În regulă. O altă intervenţie e în legătură cu, dacă avem ca şi termen de timp, dacă este 

valabilă procedura de delegare temporară a operatorului, ştiţi de acea soluţie.     
Domnul Dan Mihai POPESCU – administrator public al Judeţului Alba: 
Memorandum. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Memorandum, da. 
Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
E o soluţie viabilă care poate fi pusă în practică şi dacă o luaţi în considerare şi în cât 

timp? 
Domnul Dan Mihai POPESCU – administrator public al Judeţului Alba: 
Se ia în considerare acest Memorandum, dar Memorandumul 3 este o condiţionalitate de 

a demara procedura de licitaţie, pe care o vom face după aprobarea acestor 4 hotărâri, absolute 
esenţiale, sunt hotărâri suport pentru demararea procedurii de licitaţie.    

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Mulţumim.  
Ce vreau să spun, este că ne-am întâlnit cu Asociaţia Salubris, alţi specialişti să vedem 

sub ce formă, că nu ne mai putem aduna toţi la un loc, să pornim ceea ce aţi spus dumneavoastră.  
Domnul Dan Mihai POPESCU – administrator public al Judeţului Alba: 
Vreau să fac o precizare. 
Au fost emise 3 Memorandumuri, în Memorandumul 1 şi 2 nu se referea la Proiectele 

fazate aşa cum vrem noi.  
Obligativitatea funcţionarii porneşte, din punct de vedere al finanţării, din august 2020. 

Ceea ce a fost necesar ca să avem acest Memorandum întreg. 
Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
Am înţeles.  
Având în vedere că nu putem utiliza depozitele de la Galda în acest moment, de ce nu 

găsiţi o soluţie, cu platforme temporare, astfel încât să deservească Alba Iulia şi cele 11 localităţi. 
Domnul Dan Mihai POPESCU – administrator public al Judeţului Alba: 
Da, platformele temporare nu sunt în atribuţia Consiliului Judeţean Alba, sunt în atribuţia 

Operatorului pentru a-şi asigura acele platforme de 24 de ore.  
În condiţiile astea, noi nu avem niciun fel de abordare, nici legală, nici…  
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Ce vreau să spun, din informaţiile care le avem, este faptul că Operatorul respectiv şi-a 

găsit soluţia şi este în curs să resolve problema care o sugeraţi dumneavoastră.  
 

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

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

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
33 de voturi pentru (Hotărârea nr. 74). 

 
Proiectul de hotărâre nr. 68/19 martie 2020 privind aprobarea Regulamentului 

serviciului de salubrizare a localităţilor din Județul Alba a fost aprobat cu un număr de 33 voturi 
„pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 74/20 martie 2020   

33 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
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: 
27. Proiectul de hotărâre nr. 69/19 martie 2020. E despre ce au discutat colegii mai 

înainte.  
 

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

Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 
 Comisia nr. 5, 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: 
33 de voturi pentru 
(Hotărârea nr. 75). 
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Proiectul de hotărâre nr. 69/19 martie 2020 privind aprobarea Studiului de 

fundamentare a deciziei de concesionare a delegării operării instalațiilor de gestionare a 
deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al 
Deșeurilor în Județul Alba (Faza1 + Faza2) a fost aprobat cu un număr de 33 voturi „pentru”, 
fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 75/20 martie 2020   

33 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
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: 
28. Proiectul de hotărâre nr. 70/19 martie 2020. E la fel despre ce au discutat colegii 

mai înainte.  
 

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

Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 
 Comisia nr. 5, 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: 
33 de voturi pentru (Hotărârea nr. 76). 
 
Proiectul de hotărâre nr. 70/19 martie 2020  privind aprobarea Caietului de sarcini 

aferent procedurii de atribuire a Contractului având ca obiect delegarea prin concesiune a 
operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem 
de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza1 + Faza2)  a fost aprobat cu un 
număr de 33 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 76/20 
martie 2020   

33 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
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, 
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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: 
29. Proiectul de hotărâre nr. 71/19 martie 2020 

 
Avizele comisiilor de specialitate  

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

Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 
 Comisia nr. 5, 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: 
33 de voturi pentru (Hotărârea nr. 77). 
 
Proiectul de hotărâre nr. 71/19 martie 2020 privind aprobarea proiectului de contract 

având ca obiect delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor 
municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în 
Județul Alba (Faza1 + Faza2) a fost aprobat cu un număr de 33 voturi „pentru”, fiind adoptată 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 77/20 martie 2020   

33 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
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 
 
RAPORT privind situaţia gestionării bunurilor care aparţin Judeţului Alba, pe anul 2019 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Raportul privind situaţia gestionării bunurilor care aparţin Judeţului Alba, pe anul 2019 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Raportul nu se votează, doar informare. 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
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Vă mulţumim mult.  
Vreau să vă spun că e aici doamna manager de la Spitalul de Urgenţă Alba Iulia. 
Doctorii noştri, vreau să vă spun că tot corpul medical, asistente, infirmiere, până la urmă, 

sunt eroii zilelor. 
Daţi-mi voie să le mulţumim şi să transmitem administraţiilor locale, către toţi cei care 

pot să fie atenţi ca oamenii să respecte instrucţiunile, ca să putem să ne putem feri pe noi şi pe 
corpul medical. 

Domnul consilier județean Călin RADU: 
În regulă, partea de urgenţă la Stomatologie, am înţeles că este asigurată de o singură 

persoană.  
Aşa e doamna director? La partea de Stomatologie? 
Doamna Diana MÂRZA – Manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia: 
Da, la partea de Stomatologie, da mai avem încă o persoană, mai avem încă un medic de 

chirurgie maxilo-facială şi este o persoană în Stomatologie.  
Oricum, acuma în perioada asta ştiţi că sunt blocate toate concursurile, s-au redus 

internările cu 80%, deci numai 20% mai avem voie să primim în spital, 50 % în cabinetele din 
ambulator.  

Pentru protecţia pacienţilor şi a angajaţilor spitalului am creat puncte de primire, de triaj 
epidemiologic al pacienţilor.  

În condiţii normale, cu personal medical din spital, nu mai intră în spital niciun pacient 
simptomatic. 

Până acum ştiaţi că în fiecare zi se schimbă aceste zone – roşii, galbene.  
Galbene or să fie din ce în ce mai multe, pe măsură ce depăşesc numărul de pacienţi  
Domnul consilier județean Călin RADU: 
Scuzaţi-mă că vă întrerup, am întrebat pentru că, cabinetele medicale private se închid, îşi 

reduc activitatea până la închidere... 
Doamna Diana MÂRZA – Manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia: 
Da, şi noi... 
Domnul consilier județean Călin RADU: 
Şi nu există un serviciu de urgenţă, mă rog, asigurat de o persoană la nivelul judeţului, la 

Spitalul Judeţean, care să asigure permanenţa...  
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Ştiţi de se întâmpla?  
Trebuie să respectăm indicaţiile Comitetului Naţional. 
Acum se asigură cu o persoană, oricum mai mult n-ar putea să accepte pe noua 

organizare. 
Mai trebuie spus ceva?  
Rugămintea mea e următoarea: să ne retragem fără să fim unii lângă alţii, pe rând ne 

ridicăm, punem acolo ce trebuie, rugămintea mea e să staţi departe unii de alţii.  
Doamne fereşte de ceva 
Să păstraţi distanţa socială!  
Să ne vedem sănătoşi cât mai curând! Doamne ajută! 

 
Prezentul Proces verbal conține extras din stenograma ședinței „ordinarăˮ a 

Consiliului Județean Alba din data de 20 martie 2020. 
 
 

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

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții                        
,,REABILITARE ENERGETICĂ SPITAL PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD’’  

faza Proiect Tehnic, a Devizului general şi a Actului adiţional nr. 1 la  
Acordul de parteneriat nr. 9718/1523/25.05.2017 încheiat între Spitalul de  

Pneumoftiziologie Aiud şi UAT - Judeţul Alba în vederea implementării proiectului  
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în 
data de 10 aprilie 2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții ,,REABILITARE ENERGETICĂ SPITAL PNEUMOFTIZIOLOGIE 
AIUD”, faza Proiect Tehnic, a Devizului general şi a Actului adiţional nr. 1 la Acordul de 
parteneriat nr. 9718/1523/25.05.2017 încheiat între Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud şi UAT 
Judeţul Alba în vederea implementării proiectului; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,REABILITARE ENERGETICĂ SPITAL 
PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD”, faza Proiect Tehnic, a Devizului general şi a Actului adiţional 
nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 9718/1523/25.05.2017 încheiat între Spitalul de 
Pneumoftiziologie Aiud şi UAT Judeţul Alba în vederea implementării proiectului; 

- raportul de specialitate nr. 8598/6 aprilie 2020 al Direcției dezvoltare și bugete și 
Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 833 din 18 martie 2020 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, înregistrată 
la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 6885 din 18 martie 2020; 

- adresa nr. 9628 din 16 martie 2020 a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru prin 
care se comunică Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud că Proiectul tehnic este considerat 
conform; 

Ţinând cont de prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 169 din 24 mai 2017 privind aprobarea 

Acordului de parteneriat care va fi încheiat între Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud şi UAT 
Judeţul Alba în vederea implementării proiectului „Reabilitare energetică Spital 
Pneumoftiziologie Aiud” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 
investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării 
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în 
sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte 
POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 129 din 8 mai 2018 cu privire la modificarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/24 mai 2017 privind aprobarea documentației 
tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
„Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud” în vederea depunerii acestuia spre 
finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020; 

- Contractului de finanțare nr. 2445 din 20.06.2018 încheiat între Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar și Parteneriatul dintre Spitalul 
de Pneumoftiziologie Aiud cu Unitatea Administrativ Teritorială Județul Alba, pentru 
implementarea proiectului cod SMIS 114599 – Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie 
Aiud; 

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, 
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investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, 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. d și lit. e, art. 173 alin. 3 lit. f, art. 173 alin. 5 lit. c şi art. 173 alin. 

7 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 
- art. 35 şi art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 
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 indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reabilitare 
energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud”  faza Proiect tehnic, conform anexei nr. 1 care 
cuprinde descrierea sumară a investiţiei şi indicatorii tehnico-economici - parte integrantă a 
prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă devizul general al investiţiei „Reabilitare energetică Spital 
Pneumoftiziologie Aiud”, la valoarea totală de 8.713.689,10 lei (inclusiv TVA), din care C+M 
6.358.840,17 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 3. Se aprobă Actul adiţional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 
9718/1523/25.05.2017 încheiat între Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud şi UAT - Judeţul Alba, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 169 din 24 mai 2017, în vederea 
implementării proiectului „Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud”, în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2014-2020, conform anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei 
hotărâri.  

Art. 4. Se împuterniceşte Președintele Consiliului Județean Alba - domnul Ion Dumitrel, 
să semneze documentele aferente proiectului care decurg din calitatea de partener în proiect a 
UAT - Judeţul Alba.  
 Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 
bugete şi al Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților 
de cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba, Spitalului de 
Pneumoftiziologie Aiud, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției dezvoltare și bugete 
şi Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de 
cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 
                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
Nr. 80 
Alba Iulia, 10 aprilie 2020 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. d, 
art. 139 alin. 5 lit. a şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 31 voturi 
„pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 31 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
NOTA: Anexa nr. 2 a HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 80/10 aprilie 2020 este publicată și 
poate fi consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro   
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Anexa nr. 1 la Hotărârea  
Consiliului Judeţean Alba nr. 80 din 10 aprilie 2020 

 
 
 
 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 
,,Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud’’- faza Proiect Tehnic  

 
 
 
 

1. Denumirea obiectivului de investiţii:  
,,Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud’’ 

2. Elaborator documentaţie:  
S.C. TRANSILVANIA CONSTRUCT S.A. Alba Iulia; 

3. Beneficiarul obiectivului:  
Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 

4. Amplasamentul obiectivului:     
   Județul Alba, Municipiul Aiud,  Str. Ecaterina Varga, nr. 6; 
5. Indicatori tehnico - economici:  
  - valoarea totală a investiţiei este de 8.713.689,10 lei, cu TVA inclus,  

din care  
valoarea C+M este  de 6.358.840,17 lei, cu TVA inclus; 

  - durata de realizare a obiectivului de investiții este de 6 luni. 
 
 

                                                       CONTRASEMNEAZĂ 
     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL, 

                            Ion DUMITREL                                     Vasile BUMBU 
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Anexa nr. 3 la Hotărârea  
Consiliului Judeţean Alba nr. 80 din 10 aprilie 2020 

 
ACT ADIŢIONAL nr. 1  

la Acordul de Parteneriat nr. 9718/1523/25.05.2017 
pentru realizarea proiectului 

„Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud”   
 

            Având în vedere: 
- Adresa Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud nr. 833 din 18.03.2020, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 6885 din 18.03.2020; 
- Adresa Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru nr. 9628 din 

16.03.2020 prin care se comunică Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud că Proiectul 
tehnic este considerat conform; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 129 din 8 mai 2018 cu privire la 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/24 mai 2017 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții „Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud” în vederea 
depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 169 din 24 mai 2017 privind 
aprobarea Acordului de parteneriat  încheiat între Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud şi 
UAT Judeţul Alba în vederea implementării proiectului „Reabilitare energetică Spital 
Pneumoftiziologie Aiud” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea 
de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a 
utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 
publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte 
POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI; 

- Devizul general actualizat al proiectului, prin care valoarea totală a 
proiectului a crescut de la suma de 7.726.568,46 lei, cu TVA inclus, la suma de 
8.713.689,10 lei, cu TVA inclus. 
- Contractul de finanțare nr. 2445/20.06.2018, încheiat încheiat între Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar și Parteneriatul dintre Spitalul 
de Pneumoftiziologie Aiud cu Unitatea Administrativ Teritorială Județul Alba, pentru 
implementarea proiectului cod SMIS 114599 – Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie 
Aiud; noi, 

 
      Părţile semnatare ale Acordului de parteneriat : 
 

1. Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, cu sediul în în municipiul Aiud, Str. 
Ecaterina Varga, nr. 6, judetul Alba, cod 515200, cod fiscal 4331066 având calitatea de 
Lider de proiect (Partener 1), prin reprezentant legal – doamna Jr. Noiela Cristina 
VIERU, manager Spital  Pneumoftiziologie Aiud : 

Contul de disponibilităţi (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
plată1:  

 RO55TREZ00421F401600XXXX  – Sume primite în cadrul mecanismului decontării 
cererilor de plată - Trezoreria Municipiului Aiud  

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare2: 
 RO26TREZ00421F480101XXXX  – Fondul European de Dezvoltare (FEDR) - Sume 

primite în contul plăţilor efectuate în anul curent - Trezoreria Municipiului Aiud 

                                                            
1 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin. 4 din Normele metodologice aprobate prin H.G. 

nr. 93/2016; 
2 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. 

nr. 93/2016; 
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 RO70TREZ00421F480102XXXX - Fondul European de Dezvoltare (FEDR) - Sume 
primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori - Trezoreria Municipiului Aiud 

 RO17TREZ00421F480103XXXX - Fondul European de Dezvoltare (FEDR) - 
Prefinanţare - Trezoreria Municipiului Aiud 

 RO21TREZ00421F427000XXXX– Subvenţii de la bugetul de stat către instituții 
publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor 
finanţate din Fonduri Europene Nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de 
programare 2014-2020 - Trezoreria Municipiului Aiud 

2. UAT - Județul Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu 
nr.1, județul Alba, codul fiscal 4562583, având calitatea de Partener 2, prin reprezentant 
legal domnul Ion DUMITREL, în calitate de Președinte : 
 Cont solicitant, cod IBAN: RO37TREZ24A660601550113X – Trezoreria 

Municipiului Alba Iulia  
 

Au convenit următoarele:  
în baza prevederilor art. 10 alin. 2 din Acord, am convenit de comun acord să încheiem 

prezentul Act Adiţional la Acordul de parteneriat nr. 9718/1523/25.05.2017, după cum  
urmează: 

I. Se modifică art. 3 alin. 1 punctul 4 din Acord cu privire la activitățile ulterioare semnării 
contractului de finanțare „Execuție lucrări de reabilitare energetică” de la  valoarea estimată de 
7.255.028,13 lei inclusiv TVA, la valoarea  de 8.242.148,79 lei, inclusiv TVA.  

 
II. Se modifică art. 3, alin.( 2) din Acordul de parteneriat cu privire la contribuția la co-

finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului, după cum urmează: 
Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 
Lider de parteneriat 
(Partener 1) 
Spitalul de 
Pneumoftiziologie Aiud 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (inclusiv TVA)             
0,00 lei -0%  
Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA)        
0,00 lei - 0% 
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (inclusiv  TVA)   
0,00 lei - 0 % 

Partener 2 
UAT Judeţul Alba 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (inclusiv TVA)             
110.001,97 lei - 2% 
Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA)        
3.213.590,37 lei - 100% 
 Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA)   
3.323.592,34 lei – 38,14% 

 
„UAT Județul Alba va asigura întreaga cofinanțare a proiectului, respectiv suma de 

3.323.592,34 lei, transferând sumele aferente liderului de parteneriat, Spitalul de 
Pneumoftiziologie Aiud, care va gestiona direct fluxurile financiare în conformitate cu 
reglementările legale în vigoare.” 
 
    III. Celelalte clauze din cuprinsul acordului de parteneriat rămân nemodificate.  
     

Părţile au înţeles să încheie prezentul act adiţional în 3 (trei) exemplare originale, 
în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original  finanțatorului.  
 
Semnături 
 
Lider de 
parteneriat 
(Partener 1) 

VIERU Noiela Cristina 
Manager  
Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud   
 

Semnătura Data şi locul 
semnării 
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Partener 2 DUMITREL Ion 
Președinte 
Consiliul Județean Alba 
 

Semnătura Data şi locul 
semnării 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba       
nr. 44/14 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, cu modificările şi completările ulterioare  

 
        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în 
data de 10 aprilie 2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 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 cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea 
articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 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 cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- raportul de specialitate nr. 8595/6 aprilie 2020 al Direcției dezvoltare și bugete din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 
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, 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. 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; 
 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. I. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 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, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează, urmând a avea 
următorul cuprins: 

„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: 
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  a.) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre 
veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare în anul 2020, suma de 1.000,00  mii lei. 

  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. II. 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. III. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 
Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; 
Ordonatorilor terţiari de credite în extras; Direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba. 

 
 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 81 
Alba Iulia, 10 aprilie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. a, 
art. 139 alin. 5 lit. a şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 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. 81/10 aprilie 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 comunicaţii, 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, aplicaţii (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
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14 
Teatru de Proiecte - Studiu de fezabilitate, studii, expertize, avize, 
acorduri 150.00

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: 21,666.31

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 2,793.86
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
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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

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 4,365,01
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 

3,850.77

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 10,987.00
I Obiective de investiţii: 7,979.70

1 Sală Polivalentă de sport cu capacitate 1800-2000 locuri, Municipiul Blaj 7,979.70
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 clădiri 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
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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

  Dotări independente Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia 66.00

  Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 720.40
I Alte cheltuieli de investiţii: 720.40

  Dotări independente Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 720.40

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
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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

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

HOTĂRÂRE 
privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba 
şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii  pe anul 2020  
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în 
data de 10 aprilie 2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a 
bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 
Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020; 

- raportul de specialitate nr. 8596/6 aprilie 2020 al Direcției dezvoltare și bugete din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 45/14 
februarie 2020 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al 
Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020, cu modificarile si 
completarile ulterioare, precum şi ale Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 
214/26 martie 2020  cu privirela efectuarea unor virari de credite bugetare in cadrul aceluiasi 
capitol bugetar  pentru  bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial 
din venituri proprii pe anul 2020; 

Ţinând cont de prevederile hotărârilor adoptate de Comitetul Naţional pentru Situaţii 
Speciale de Urgenţă şi de Grupul de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt 
contagioase pe teritoriul României, care au ca obiect măsurile suplimentare pentru prevenirea şi 
combaterea noului Coronavirus; 

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; 

 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. I. Se aprobă rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al 
Judetului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 



 

54 

venituri  proprii  pe anul 2020 și în consecință Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 45/14 
februarie 2020 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al 
Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020,cu modificările și 
completările ulterioare se rectifică, după cum urmează: 

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 „Art. 1. Bugetul general al Judeţului Alba, rectificat pe anul 2020, se stabileşte în sumă 

de 549.148,38 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei 
hotărâri”. 

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 
    „Art. 2. (1) Se aprobă bugetul local al Judeţului Alba, rectificat,  pe anul 2020, în sumă 

de 313.944,27 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 171.004,43 mii lei. 
                (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2020, se 

stabileşte în sumă de 142.939,84 mii lei”. 
3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 4. (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri  proprii pe anul 2020, rectificat  în sumă de 277.013,28 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 237.354,94 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 39.658,34 mii 
lei”. 

4. Alineatele 1 şi 5  ale articolului 5 se modifică și vor avea următorul cuprins: 
„Art. 5. (1) Cheltuielile, rectificate, pentru „Autorităţi executive”  pe anul 2020, se 

stabilesc în sumă de 44.894,56  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 5 - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

     (5)  Se aprobă Programul activităţilor de comunicare şi  promovare a Judeţului 
Alba, rectificat pe anul 2020, conform anexei nr. 5„c” - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

5. Alineatul 1 al articolului 10 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 10. (1) Cheltuielile, rectificate, pentru activitatea „Sănătate”, pe anul 2020, se 

stabilesc în sumă de 25.531,31 mii lei,  astfel: 
a.) Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia                        20.564,04 mii lei 
b.) Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud                                 4.706,27 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”. 

6. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 12. Cheltuielile, rectificate,  pentru Servicii recreative şi sport pe anul 2020 se 

stabilesc în sumă de 10.882,20  mii lei, din care: 
 pentru acţiunile desfăşurate pentru activităţi educativ - sportive suma de 2.852,50 

mii lei. 
 pentru realizarea obiectivului „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800 -

2000 locuri - Municipiul Blaj”, suma de 7.979,70 mii lei. 
 Fondul destinat pentru finanțarea activității de tineret,  suma de 50,00 mii lei”. 

7. Alineatul 1 al articolului 15 se modifică iar la la alineatul 3 se   modifică anexa 12„b”  
și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 15. (1) Sprijinul financiar pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi 
religiei”, pe anul 2020, se stabilește în sumă de 3.108,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa 
nr. 12 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
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                (3) Se aprobă Programul activităților cultural - educative, rectificat pe anul 
2020, conform anexei nr.  12„b” - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

8. Alineatul 1 al articolului 16 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 16. (1) Cheltuielile, rectificate pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia  Copilului Alba, pe anul 2020, se stabilesc în sumă de 65.049,06 mii lei, în structura 
prevăzută în anexele nr. 13„aˮ și nr. 13„bˮ - părți integrante ale prezentei hotărâri”. 

9. Alineatul 1 al articolului 19 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 19. (1) Cheltuielile, rectificate, pentru activitatea „Transporturi”, pe anul 2020, se 

stabilesc în sumă de 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. 

10. Alineatul 1 al articolului 26 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 26. (1) Se aprobă bugetul  de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2020, pentru 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în sumă de 236.950,34 mii lei,  în structura prevăzută în 
anexa nr. 23 - parte integrantă a prezentei hotărâri. Creditele de angajament sunt în suma de 
60.331,49 mii lei” 

11. Alineatul 1 al articolului 27 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 27. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat, pe anul 2020, pentru 

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, în sumă de 20.539,97 mii lei, în structura prevăzută în anexa 
nr. 24 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

12. Alineatele 1 şi 3 ale  articolului 28 se modifică și vor avea următorul cuprins: 
„Art. 28. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat, pe anul 2020, pentru 

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, în sumă de 8.509,94 mii lei,  în structura prevăzută în 
anexa nr. 25 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

                (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Muzeului Național al 
Unirii Alba Iulia, rectificat, pe anul 2020, potrivit anexei nr. 25„a” - parte integrantă a prezentei 
hotărâri”. 

13. Alineatele 1 şi 3 ale  articolului 29 se modifică și vor avea următorul cuprins: 
„Art. 29. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat, pe anul 2020, pentru 

Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, în sumă de 2.477,55 mii lei, în structura prevăzută în 
anexa nr. 26 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Teatrului de Păpuşi  
„Prichindel” Alba Iulia, rectificat, pe anul 2020, potrivit anexei nr. 26„a” - parte integrantă a 
prezentei hotărâri”. 

14. Alineatele 1 şi 3 ale  articolului 30 se modifică și vor avea următorul cuprins: 
„Art. 30. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat,  pe anul 2020, pentru 

Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, în sumă de 5.021,00 mii lei, în structura prevăzută în 
anexa nr. 27 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative  al Centrului de Cultură 
„Augustin Bena” Alba, rectificat pe anul 2020, conform anexei nr. 27„a”- parte integrantă a 
prezentei hotărâri”. 

15. Alineatul 1 al articolului 31 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„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 1.350 mii lei, în structura 
prevăzută în anexa nr. 28 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

16. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 32. Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de 

finanțare și a creditelor de angajament, rectificat, pe anul 2020, în structura prevăzută în anexa 
nr. 29 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

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

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a ordonatorilor terțiari 
de credite, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Art. III. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 
Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; 
Ordonatorilor terţiari de credite în extras; direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 82 
Alba Iulia, 10 aprilie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. a, 
art. 139 alin. 5 lit. a şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 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. 82/10 aprilie 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 documentaţiei tehnico-economice faza Documentaţie de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

„Consolidare pod peste Râul Mureș, pe DJ 107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - 
Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ107D)”  

 
 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în 
data de 10 aprilie 2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza 
Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul „Consolidare pod peste Râul Mureș, pe DJ 107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - 
Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ107D)”; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
tehnico-economice faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul „Consolidare pod peste Râul Mureș, pe DJ 107E: Aiud 
(DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ107D)”; 

- raportul de specialitate nr. 8763/8 aprilie 2020 al Direcției gestionarea patrimoniului 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- avizul nr. 1 din 7 aprilie 2020 prin care Comisia tehnico-economică a Consiliului 
Județean Alba avizează favorabil documentația tehnico-economică înregistrată la registratura 
Consiliului Județean Alba cu nr. 28086 din 12 decembrie 2019. 

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. b, art. 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare; 
- art. 20, art. 44 și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și 
a normativelor specifice în vigoare. 

În temeiul  art. 182 şi 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 documentația tehnico-economică a investiției, faza  Documentaţie de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenţii  pentru obiectivul „Consolidare pod peste Râul Mureș, pe 
DJ 107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă 
(DJ107D)” și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexă - parte integrantă a prezentei 
hotărâri.  
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Art. 2. Se aprobă valoarea totală a investiției „Consolidare pod peste Râul Mureș, pe DJ 
107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă 
(DJ107D)”, în valoare  de 3.807.330,19 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 718.125,34 lei, 
cu un total de 4.525.455,53 lei (inclusiv TVA), din care C+M 3.160.710,03 lei, la care se adaugă 
TVA în valoare de 600.534,91 lei, cu un total de 3.761.244,93 lei (inclusiv TVA). 

Art. 3. 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. 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, Direcției juridică 
și administrație 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. 83 
Alba Iulia, 10 aprilie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. d, 
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. 83/10 aprilie 2020 
 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 
„Consolidare pod peste Râul Mureș, pe DJ 107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - 

Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ107D)” 
 

Beneficiar:  UAT JUDEŢUL ALBA 
Proiectant: S.C.CONSTRUCT CDP S.R.L. 

 
1. Indicatori economici: 
Valoarea totală a investiţiei 3.807.330,19 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 

718.125,34 lei, cu un total de 4.525.455,53  lei (inclusiv TVA): 
din care C+M 3.160.710,03 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 600.534,91 lei, cu un 

total de 3.761.244,93 lei (inclusiv TVA). 
Durata de execuție estimată: 10 luni de la momentul ordinului de începere a lucrărilor. 
2. Indicatori tehnici:  
- Categoria funcțională a drumului pe care se află podul: Drum județean; 
- Clasa tehnică a drumului: IV 
- Clasa podului: II (poduri de șosea amplasate pe căi de comunicație de importanță 

medie); 
- Suprafața totală construită: 1400 mp; 
- Schema statică: grinzi simplu rezemate; 
- Lungimea și tipul grinzilor: 6 grinzi de beton armat precomprimat cu armătură 

postîntinsă, L=32,50m, H=1,70m; 
- Număr deschideri: 3 x 32,50m; 
- Lățimea părții carosabile: 6,50m; 
- Lățimea trotuarului:  2x1,00m; 
- Lățimea totală între parapeți: 8,50m; 
- Lățimea totală a podului: 9,00m; 
- Lungimea totală podului: 108,20m; 
-  Intervenții suprastructură  

o relocarea conductelor de utilităţi în afara zonelor circulabile (auto şi pietonale); 
o reparaţii cu betoane speciale la elementele suprastructurii; 
o realizarea unei plăci de suprabetonare din beton armat; 
o montare guri de scurgere;  
o refacere cale pe pod cu stratificația: 

- hidroizolaţie performantă continuă poduri de 1cm 
- îmbrăcămintea pe carosabil din 2x4cm BAP16 

o montare dispozitive de acoperire a rosturilor de dilataţie; 
o refacere trotuare; montare parapeţi metalici pietonali şi direcţionali; 

- Intervenții infrastructură  
o refacere parte superioară ziduri de gardă şi zidurile întoarse până la nivelul impus de 

placa de suprabetonare; 
o cămășuire elevaţii şi fundaţii infrastructuri (culei şi pile) vor fi cămăşuite cu beton armat; 
o curaţare rosturi de dilataţie; curățare și ungere a aparatelor de reazem metalice; 
o refacere sferturi de con și pereere cu beton; refacere rampe de acces la pod, montare plăci 

de racordare la capetele podului. 
o scări de acces în albie amonte mal stâng şi aval mal drept şi casiuri la capetele podului; 
o decolmatarea şi reprofilarea acesteia pe o distanţă de 30.00m în amonte şi aval de pod. 

 
   DIRECTOR EXECUTIV,      Şef serviciu, 

            Ioan BODEA              Floare PERȚA        
Întocmit, Anca OANA  



 

60 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
cu privire la aprobarea la nivelul Județului Alba a produselor ce se vor distribui   
în cadrul  Programului pentru școli al României, precum și stabilirea măsurilor  

educative aferente, pentru anii școlari 2020-2021, 2021-2022 și 2022-2023  
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în 
data de 10 aprilie 2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea la nivelul Județului Alba a listei produselor 
ce se vor distribui în cadrul  Programului pentru școli al României, precum și stabilirea 
măsurilor educative aferente, pentru anii școlari 2020-2021, 2021-2022 și 2022-2023; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea la nivelul 
Județului Alba a listei produselor ce se vor distribui în cadrul  Programului pentru școli al 
României, precum și stabilirea măsurilor educative aferente, pentru anii școlari 2020-2021, 2021-
2022 și 2022-2023; 

- raportul de specialitate nr. 8773/8 aprilie 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. 3 Administrație publică locală, 
juridică și ordine publică, 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. f, art. 173 alin. 3 lit. d şi art. 173 alin. 5 lit. a din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- O.G. nr. 13/2017 privind  aprobarea participării României la Programul pentru școli al 

Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 3,  art. 4, art. 18 alin. 3 lit. a din H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului 

pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru 
implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

HOTĂRÂRE 
 Art. 1. În vederea implementării Programului pentru școli al României în perioada 

2017-2023, produsele care vor fi achiziționate în vederea distribuirii în anii școlari 2020-2021, 
2021-2022, respectiv 2022-2023 sunt:   

 lapte UHT,  
 corn, alternativ cu biscuiți uscați 
 mere. 
Art. 2. Se aprobă opțiunea pentru următoarele măsuri educative, care vor însoți distribuția 

fructelor și a laptelui în cursul anilor școlari 2020-2021,2021-2022 și 2022-2023: 
 organizarea de vizite la ferme pomicole/legumicole sau la ferme de producere a 

laptelui şi/sau la unităţi de condiţionare, ambalare, depozitare şi procesare a fructelor şi 
legumelor şi/sau la unităţi de procesare a laptelui, la sediul grupurilor şi/sau organizaţiilor de 
producători de fructe şi legume şi/sau la sediul cooperativelor de producători de fructe, legume şi 
lapte, la staţiuni de cercetare pomicolă, legumicolă sau de creştere a bovinelor, la laboratoare de 
profil, la zilele recoltei, expoziţii, târguri sau alte evenimente şi/sau activităţi similare; 

 organizarea de concursuri tematice legate de consumul de fructe şi legume, lapte şi 
produse lactate, inclusiv degustarea de fructe şi/sau legume proaspete şi/sau alte produse lactate 
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care nu se distribuie conform prevederilor art. 3 alin. 3 din H.G. nr. 640/2017 şi/sau miere, cu 
acordarea de premii, precum şi organizarea de activităţi de grădinărit la nivelul şcolii;  

 organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe şi legume şi de lapte şi 
produse lactate sau de activităţi educative practice, organizarea de alte activităţi extracurriculare 
şi extraşcolare sau abordarea de teme specifice în cadrul curriculumului naţional, inclusiv 
curriculumului la decizia şcolii, respectiv în cadrul disciplinei opţionale Educaţie pentru sănătate; 
           Art. 3. Consiliul Județean Alba își asumă responsabilitatea organizării și derulării 
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru  pentru achiziția produselor aferente 
programului și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 
măsurilor educative la nivelul Județului Alba pentru 76 de unităţi administrativ-teritoriale, 
excepție făcând UAT - Oraşul Abrud și UAT - Comuna Lupșa (unităţi administrativ-teritoriale 
care şi-au asumat prin hotărâre a consiliului local responsabilitatea organizării și derulării 
procedurilor de atribuire a contractelor pentru unităţile administrativ-teritoriale respective). 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcției dezvoltare și 
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba: 

 colaborează și solicită sprijinul și asistența Inspectoratului Școlar Județean Alba, 
Direcției de Sănătate Publică Alba și Direcției pentru Agricultură a Județului Alba, după caz, 
conform dispozițiilor legale; 

 elaborează documentațiile de atribuire și documentațiile-suport ale acestora, 
organizează procedurile de achiziție publică, desemnează câștigătorii, încheie 
contractele/acordurile-cadru cu furnizorii sau prestatorii, monitorizează și controlează distribuția 
produselor și desfășurarea măsurilor educative; 

 informează Comisia pentru punerea în aplicare a Programului pentru școli al României 
constituită prin ordin al Prefectului Județului Alba cu privire la câștigătorii desemnați în urma 
organizării procedurilor de achiziție publică, în termen de 5 zile lucrătoare de la desemnarea 
acestora; 

 colaborează  cu  directorii  unităților  de  învățământ pentru confirmarea documentelor 
de recepție cantitativă și calitativă în vederea efectuării plății produselor și serviciilor contractate; 

 informează Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin Centrul județean, cu 
privire la măsurile educative realizate pentru care nu se solicit rambursarea cheltuielilor 
efectuate; 

 transmite toate datele referitoare la Programul pentru școli al României către 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Sănătății 
și către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, după caz. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro , se înaintează și se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Comisiei județene 
pentru punerea în aplicare a Programului pentru școli al României, Inspectoratului Școlar 
Județean Alba, Direcției de Sănătate Publică Alba, Direcției pentru Agricultură a Județului Alba, 
Centrului Județean Alba al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultută, Direcției juridică și 
administraţie publică, Direcției dezvoltare și bugete, Serviciului  achiziții publice și 
monitotizarea implementării contractelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Alba. 
                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
Nr. 84 
Alba Iulia, 10 aprilie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. d, 
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 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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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare drum județean DJ 705: 

limită Județul Hunedoara - Almașu de Mijloc - Almașu Mare - Zlatna (DN 74)”  
 
 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în 
data de 10 aprilie 2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu 
de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare drum județean 
DJ 705: limită Județul Hunedoara - Almașu de Mijloc - Almașu Mare - Zlatna (DN 74)”; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul „Reabilitare drum județean DJ 705: limită Județul Hunedoara - Almașu de Mijloc - 
Almașu Mare - Zlatna (DN 74)”; 

- raportul de specialitate nr. 8808/8 aprilie 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- avizul nr. 2  din 7 aprilie 2020 prin care Comisia tehnico-economică a Consiliului 
Județean Alba avizează favorabil documentația tehnico-economică înregistrată la registratura 
Consiliului Județean Alba cu numărul 21720 din 7 octombrie 2019; 

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. b, art. 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare; 
- art. 20, art. 44 și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și 
a normativelor specifice în vigoare. 

În temeiul  art. 182 şi 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 documentația tehnico-economică a investiției, faza Studiu de 
fezabilitate, pentru obiectivul „Reabilitare drum județean DJ 705: limită Județul Hunedoara 
- Almașu de Mijloc - Almașu Mare - Zlatna (DN 74)” și indicatorii tehnico-economici 
prevăzuți în anexă - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a investiției „Reabilitare drum județean DJ 705: 
limită Județul Hunedoara - Almașu de Mijloc - Almașu Mare - Zlatna (DN 74)”, în valoare  
de  21.442.676,38 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 4.035.363,69 lei, cu un total de 
25.478.040,07 lei (inclusiv TVA), din care C+M 18.538.192,53 lei, la care se adaugă TVA în 
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valoare de 3.522.256,58 lei, cu un total de 22.060.449,11 lei (inclusiv TVA), valoarea pe 
tronsoane fiind:  

- tronsonului 1 al investiţiei 3.265.948,61 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 
614.511,93 lei, cu un total de 3.880.460,55 lei (inclusiv TVA), din care: 

C+M 2.879.571,68 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 547.118,62 lei, cu un 
total de 3.426.690,30 lei (inclusiv TVA). 

- valoarea aferentă tronsonului 2.1 al investiţiei 9.844.235,69 lei, la care se adaugă TVA 
în valoare de 1.852.619,59 lei, cu un total de 11.696.855,28 lei (inclusiv TVA), din care: 

C+M 8.509.663,09 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 1.616.835,99 lei, cu 
un total de 10.126.499,08 lei (inclusiv TVA). 

- valoarea aferentă tronsonului 2.2 al investiţiei 8.332.492,07 lei, la care se adaugă TVA 
în valoare de 1.568.232,17 lei, cu un total de 9.900.724,24 lei (inclusiv TVA), din care: 

C+M 7.148.957,76 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 1.358.301,97 lei, cu 
un total de 8.507.259,73 lei (inclusiv TVA). 

Art. 3. 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. 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, Direcției juridică 
și administrație 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. 85 
Alba Iulia, 10 aprilie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. d, 
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. 85/10 aprilie 2020 

 
 
 

 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 
„Reabilitare drum județean DJ 705: limită Județul Hunedoara  

- Almașu de Mijloc - Almașu Mare – Zlatna (DN 74)” 
 
 
  

Beneficiar: UAT JUDEȚUL ALBA 
Proiectant: S.C. GG TEHNIC PROIECT S.R.L. 

 
1. Indicatori economici: 
Valoarea totală a investiţiei 21.442.676,38 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 

4.035.363,69 lei, cu un total de 25.478.040,07 lei (inclusiv TVA): 
din care C+M 18.538.192,53 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 

3.522.256,58 lei, cu un total de 22.060.449,11 lei (inclusiv TVA). 
Valoarea aferentă tronsonului 1 al investiţiei 3.265.948,61 lei, la care se adaugă TVA în 

valoare de 614.511,93 lei, cu un total de 3.880.460,55 lei (inclusiv TVA), din care: 
C+M 2.879.571,68 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 547.118,62 lei, cu un 

total de 3.426.690,30 lei (inclusiv TVA). 
Valoarea aferentă tronsonului 2.1 al investiţiei 9.844.235,69 lei, la care se adaugă TVA 

în valoare de 1.852.619,59 lei, cu un total de 11.696.855,28 lei (inclusiv TVA), din care: 
C+M 8.509.663,09 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 1.616.835,99 lei, cu 

un total de 10.126.499,08 lei (inclusiv TVA). 
Valoarea aferentă tronsonului 2.2 al investiţiei 8.332.492,07 lei, la care se adaugă TVA 

în valoare de 1.568.232,17 lei, cu un total de 9.900.724,24 lei (inclusiv TVA), din care: 
C+M 7.148.957,76 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 1.358.301,97 lei, cu 

un total de 8.507.259,73 lei (inclusiv TVA). 
Durata estimată de execuție a lucrărilor: 19 luni. 

 
2. Indicatori tehnici:  
- Categoria funcțională a drumului pe care se află podul: Drum județean; 
- Categoria de importanță: C-lucrări de importanță normală; 
- Clasa tehnică: V; 
- Lungimea totală reabilitată 6.195 m, împărțită în 3 tronsoane:  
o Tronson 1 – 840 m, între km 40+633 și 41+473 
o Tronson 2.1 – 2894 m, între km 41+473 și 44+367   
o Tronson 2.2 – 2461 m, între km 44+367 și 46+828 
- Suprafața totală construită: 50.000 mp; 
- Lățimea părții carosabile: 5,50 m (2x2,75 m); 
- Lățime benzilor de încadrare: 2 x 0,25 m; 
- Lățime acostamente: 1 sau 2 x 0,50 m; 
- Lungime consolidări noi sau reparații (ziduri de sprijin, consolidări cu piloți) 
o Tronson 1: 500 m 
o Tronson 2.1: 626 m 
o Tronson 2.2: 410 m 
- Lungime dispozitive pentru colectarea apelor de suprafață (șanțuri, rigole): 
o Tronson 1: 840 m 
o Tronson 2.1: 3005 m 
o Tronson 2.2: 2493 m 
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- Podețe 
o Tronson 1: 3 buc 
o Tronson 2.1: 5 buc 
o Tronson 2.2: 19 buc 
- Lungime parapet metalic tip H2 
o Tronson 1: 820 m 
o Tronson 2.1: 2643 m 
o Tronson 2.2: 2443 m 
- Structura rutieră parte carosabilă tronson 1 
o strat uzură MAS 16 de 5cm 
o strat  legătură BAD 22.4 de 6cm 
o strat de bază AB 22.4 de 6cm 
o strat superior fundație din piatră spartă de 25cm 
o strat inferior fundație din balast de 30cm 
o strat de formă din balast nisipos de 10cm 
- Structura rutieră tronsoane 2.1 și 2.2 
o Parte carosabilă: 

 strat uzură MAS 16 de 5cm 
 strat  legătură BAD 22.4 de 6cm 
 membrană antifisură 
 strat de bază agregate naturale stabilizate cu lianți hidraulici (ciment) 4-6% 

de 15 cm 
 strat din dala de beton reciclată cu adaos de Doroport TB25 sau similar de 

20cm 
 strat de balast existent de 30cm 

o Casete: 
 strat uzură MAS 16 de 5cm 
 strat  legătură BAD 22.4 de 6cm 
 membrană antifisură 
 strat de bază agregate naturale stabilizate cu lianți hidraulici 4-6% de 15 cm 
 strat superior de fundație din agregate naturale stabilizate in situ cu lianți 

hidraulici (tip Doroport TB25 sau similar ) de 20cm 
 strat inferior de fundație din balast de 30cm 

- Structura rutieră acostamente: 
o Strat piatră spartă de 15cm 
o Umplutură din balast 

 
 

                                           
   DIRECTOR EXECUTIV,      Şef serviciu, 

            Ioan BODEA              Floare PERȚA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, Anca OANA 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului de contract având ca obiect delegarea prin concesiune a 
operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului 

Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza1 + Faza2)  
 
 
 

         Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în 
data de 10 aprilie 2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului de contract având ca obiect 
delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate 
în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza1 + 
Faza2); 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului de 
contract având ca obiect delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a 
deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al 
Deșeurilor în Județul Alba (Faza1 + Faza2); 

- raportul de specialitate nr. 8835/9 aprilie 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; 

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 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 completarile 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; 
 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 Proiectul de contract având ca obiect delegarea prin concesiune a 
operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului 
Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza1 + Faza), conform anexei 
- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Alba să aprobe în numele şi 
pe seama Consiliului Judeţean Alba, modificarea Proiectului de contract având ca obiect 
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„Delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale 
realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba 
(Faza1 + Faza2)” ca urmare a măsurilor de remediere confirmate prin decizii ale Consiliului 
Naţional de soluţionare a Contestaţiilor, de instanţele judecătoreşti sau a altor măsuri justificate 
care se impun pe parcursul procedurii de concesiune – licitaţie deschisă.  

 Art. 3. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 77/20 martie 2020 privind aprobarea 
proiectului de contract având ca obiect delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de 
gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management 
Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza1 + Faza2), îşi încetează aplicabilitatea la data 
intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 
            Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcției juridică și 
administraţie publică, Direcției dezvoltare și bugete și 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, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
SALUBRIS Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Administratorului public al Judeţului 
Alba, Direcției juridică și administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei 
amenajarea teritoriului şi urbanism, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Serviciului mediu din 
cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
 
 
 
                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 86 
Alba Iulia, 10 aprilie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. d, 
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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- PROIECT DE CONTRACT- 

 

            UNITATEA ADMINISTRATIV- TERITORIALĂ JUDEȚUL ALBA, cu sediul în 
municipiul Alba Iulia, Piața Ion I. C. Brătianu nr.1, județul Alba, cod de identificare fiscală 
_______, cont IBAN __________________ deschis la Trezoreria Alba Iulia, reprezentat legal 
prin domnul Ion Dumitrel - președinte, denumit în cele ce urmează Concedent, pe de o parte 
şi 

SOCIETATEA …, cu sediul în …. strada ..., nr. ..., județul .., înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul … cu numărul …, cod unic de înregistrare …, cont 
… deschis la …, reprezentată de …, având funcţia de director general, în calitate de concesionar, 
denumită în cele ce urmează Concesionar, pe de altă parte, 
Denumite în continuare împreună „Părţile” şi separat „Partea”, 
AVÂND ÎN VEDERE CĂ: 

a) UNITATEA ADMINISTRATIV- TERITORIALĂ JUDEȚUL ALBA este beneficiarul 
Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Județul Alba”(”Proiectul POS 
MEDIU”) şi a Proiectului „Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în 
Județul Alba”(”Proiectul POIM”), ce are în vedere investiţii în infrastructura serviciului de 
salubrizare finanţate prin Axa 2 POS Mediu şi POIM, în scopul îndeplinirii obligaţiilor de 
conformare la standardele europene asumate de România în procesul de aderare la Uniunea 
Europeană; 

b) În scopul realizării Proiectului SMID Alba, în anul 2009 a fost înfiinţată Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris” Alba (denumită în continuare „ADI SALUBRIS ALBA”), având ca 
membri unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Alba, inclusiv Judeţul Alba;  

c) În anul 2009, unităţile administrativ-teritoriale membre ale ADI SALUBRIS ALBA au încheiat 
un Contract de Asociere ce reprezintă documentul de poziţie prin care este definit modul de 
implementare a Proiectului; 

d) Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în calitate de Beneficiar al Proiectelor, proprietar al 
infrastructurii realizate prin Proiectul POS MEDIU şi Proiectul POIM şi în conformitate cu 
documentele suport ale Aplicaţiei de finanţare aferente celor două proiecte, a organizat procedura 
de licitaţie publică în vederea atribuirii prezentului contract de concesiune a serviciului de 
salubrizare; 

e) Procedura de licitaţie publică în vederea atribuirii contractului de concesiune a Serviciului, a fost 
organizată conform prevederilor Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi 
concesiunile de servicii, a H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea 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 și a Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare (”Legea nr. 51/2006”), Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 
101/2006, republicată („Legea nr. 101/2006”); 

f) S.C. …...., denumită mai sus Concesionarul a fost desemnată câștigătoarea procedurii organizate 
pentru delegarea gestiunii Serviciului, conform …. [actul prin care a fost desemnată 
câştigătoare a licitaţiei]. 
Au convenit încheierea prezentului Contract de concesiune a serviciului de salubrizare, respectiv 
a activităţilor de sortare, transfer şi tratare a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, 
conform termenilor şi condiţiilor stipulate în cele ce urmează: 
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CAPITOLUL I. DEFINIŢII ŞI INTERPRETARE 

 

ARTICOLUL 1 – DEFINIŢII ŞI INTERPRETARE 

(1) În sensul prezentului Contract, termenii şi expresiile scrise cu majusculă vor avea, cu 
excepţia situaţiei în care contextul reclamă altfel, sensul stabilit în prezentul Articol: 

”An Contractual”  înseamnă o perioadă de timp începând la Data Începerii 
Contractului şi terminându-se la aceeaşi dată a anilor următori, 
până la data încetării duratei prezentului Contract; 

„Aria Delegării”              înseamnă raza teritorială a judeţului Alba.  

„Asociaţia” sau „ADI SALUBRIS ALBA”  înseamnă Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară SALUBRIS ALBA înregistrată în Registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă judecătoria Alba Iulia cu 
numărul 1126/12/A/ din 07.08.2009. 

 „Autoritatea Competentă”  înseamnă orice instanţă judecătorească competentă şi orice 
autoritate locală, naţională sau organizaţie internaţională, 
inspectorat, agenţie, ministru, minister, persoană oficială sau 
funcţionar public din cadrul Guvernului României, instituţie 
publică, inclusiv, dar nelimitându-se la, Autoritatea de 
Reglementare;  

„Autoritatea de Reglementare”  înseamnă Autoritatea Naţională de Reglementare pentru     
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) sau orice altă 
instituţie similară care poate fi autorizată şi împuternicită conform 
Legii în vigoare la un moment dat să monitorizeze şi să 
reglementeze regimul tarifelor şi/sau al Serviciului; 

„Autorizaţii”              înseamnă toate autorizaţiile, licenţele, permisele, certificatele, 
avizele,aprobările etc., emise de Autoritatea de Reglementarea sau 
altă Autoritate Competentă, în scopul furnizării/prestării şi 
gestiunii Serviciului; 

„Bio-Deșeuri” înseamnă deșeuri biodegradabile provenite din grădini şi parcuri, 
deșeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile 
gospodăriilor private, din birouri, cantine, restaurante, comerţul cu 
ridicata, de la firme de catering şi magazinele de vânzare cu 
amănuntul, deşeuri similare provenite din unităţile de prelucrare a 
produselor alimentare;   

”Bune Practici Comerciale”  înseamnă toate acţiunile, faptele, metodele şi practicile 
relevante aplicabile în general in vederea gestionării Deșeurilor 
care, la un anumit moment dat, în termeni rezonabili şi în condiţiile 
legii, pot asigura rezultatul dorit pentru gestiunea Serviciului. 
Pentru scopul Serviciului care face obiectul prezentului Contract, 
Bunele Practici Comerciale includ: 

(A) disponibilitatea necesarului de echipamente, utilaje, vehicule, materiale, instalaţii 
şi staţii, resurse adecvate, inclusiv a utilităţilor necesare astfel încât aceste elemente 
ante-menţionate să funcţioneze la capacitate maximă atât în condiţii normale de 
operare, cât şi în condiţii excepţionale de operare ce pot fi prevăzute în limite 
rezonabile; 
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(B) suficient personal de exploatare cu experienţă şi instruire adecvate în operarea 
corectă şi eficientă a elementelor menţionate la litera (A) de mai sus, ţinând cont de 
specificaţiile şi normele de fabricaţie; totodată, acest personal trebuie să fie capabil să 
lucreze şi în condiţii neobişnuite ce pot fi prevăzute în limite rezonabile; 

(C) operaţiile de întreţinere şi reparaţii preventive ori de rutină, executate într-un mod 
care asigură exploatarea şi operarea în siguranţă şi pe termen lung, ţinând cont de 
recomandările fabricantului; de asemenea, operaţiunile de întreţinere şi reparaţii ante-
menţionate vor fi executate de personal instruit şi cu experienţă, care deţine know-
how-ul, tehnica, uneltele şi echipamentele adecvate; 

(D) verificări şi controale inopinate şi adecvate pentru a asigura funcţionarea la 
parametri optimi a echipamentelor şi utilajelor folosite în gestiunea Serviciului 
conform, atât în condiţii normale, cât şi în condiţii neobişnuite (ce pot fi prevăzute în 
limite rezonabile); şi 

(E) operarea echipamentelor şi utilajelor folosite în gestiunea Serviciului în condiţii de 
siguranţă deplină pentru personalul manevrant, alţi angajaţi, populaţie, mediul 
înconjurător, precum şi pentru alte instalaţii conexe; 

”Bunuri de Preluare”  înseamnă acele bunuri care la Data Încetării Contractului pot reveni 
Concedentului în măsura în care acesta din urmă îşi manifesta 
intenţia de a prelua bunurile respective în schimbul plăţii unei 
compensaţii, în condiţiile Legii şi ale prezentului Contract; 

”Bunuri de Retur”  înseamnă acele bunuri care apartin Concedentului si care la Data 
Încetării Contractului, revin sau intră în proprietatea  
Concedentului  de plin drept, în principiu gratuit (cu excepţia 
cazurilor prevăzute de prezentul Contract), în bună stare, 
exploatabile şi libere de orice sarcini, ipoteci, gajuri sau garanţii ori 
obligaţii similare;  

”Bunuri Proprii”  înseamnă acele bunuri care aparțin Concesionarului și care  rămân 
în proprietatea sa după Data Încetării Contractului; 

„Circumstanțe imprevizibile” pot fi asimilate fie evenimentelor/împrejurărilor absolut extreme 
şi absolut invincibile (în sensul că la nivelul actual al ştiinţei ele 
reprezintă pentru oricine o forţă de nebiruit), fie 
evenimentelor/împrejurărilor care exclud orice culpă a 
Concedentului/Concesiomarului, după caz şi care nu pot fi 
prevăzute şi/sau evitate, în mod realist, de către 
Concedent/Concesionar; 

“Colectarea Separată” înseamnă colectarea în cadrul căreia un flux de Deșeuri este păstrat 
separat în funcţie de tipul şi natura Deșeurilor, cu scopul de a 
facilita tratarea specifică a acestora; 

”Concedent”  Autoritatea contractantă UNITATEA ADMINISTRATIV-
TERITORIALĂ – JUDEŢUL ALBA; 

”Concesionar”              înseamnă societatea ………, căreia i-a fost atribuit prezentul                 
                                                Contract; 
”Contract”  înseamnă prezentul Contract de concesiune a Serviciului, împreună 

cu toate Anexele sale, așa cum pot fi modificate acestea sau 
Contractul la un moment dat cu acordul Părților prin acte 
adiţionale;  
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”Data de Începere (a Contractului)”  înseamnă data începerii prestării serviciului de 
salubrizare astfel cum a fost prevăzută prin Înştiinţarea 
Concedentului către Concesionar care va fi comunicată acestuia cu 
cel puţin 7 zile înainte de această dată, ulterior încheierii şi 
semnării de către Părţi a  procesului verbal de predare-primire 
(care va deveni anexa la prezentul Contract) a bunurilor 
concesionate de Concedent Concesionarului, care fac parte din 
infrastructura aferentă Serviciului, după îndeplinirea cerințelor 
prevăzute la Articolul 3 (“Durata Contractului, Perioada de 
Mobilizare şi Data de Începere”) din prezentul Contract pentru 
Perioada de Mobilizare; 

”Data Intrării în Vigoare”  înseamnă Data Semnării Contractului, dată la care Contractul va 
intra în vigoare 

”Data Încetării (Contractului)”  înseamnă data la care Contractul îşi încetează efectele între 
Părţi  

”Data Semnării (Contractului)”  înseamnă data când Contractul a fost semnat de către 
reprezentanţii Concedentului şi ai Concesionarului sau de către 
ultimul dintre aceştia în cazul în care Contractul nu este semnat în 
aceeaşi zi de ambele Părţi ;  

”Daună”  înseamnă orice prejudiciu, constând în pierderea efectivă suferită 
de creditorul obligaţiei neîndeplinite de cealaltă Parte şi beneficiul 
de care acesta este lipsit, la stabilirea prejudiciului ţinându-se cont 
şi de cheltuielile pe care Partea prejudiciată le-a realizat pentru 
limitarea sau evitarea prejudiciului şi orice alte costuri şi cheltuieli 
de orice natură şi tip, angajate în vederea restabilirii situaţiei care ar 
fi trebuit să existe în lipsa respectivului prejudiciu;    

 „Depozit”  înseamnă celula pentru depozitarea Deșeurilor, la suprafaţă sau 
subteran, pentru scopul prezentului contract acesta referindu-se la 
Depozitul conform de deşeuri situat în  Galda de Jos, nou construit 
în cadrul Proiectului “Sistem de Management Integrat al Deseurilor 
în Județul Alba” şi a Proiectului “Fazarea proiectului Sistem de 
Management Integrat al Deseurilor în Județul Alba”; 

“Deşeu(uri)”  înseamnă orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul îl aruncă 
ori are intenţia sau obligaţia să îl arunce; 

„Deșeuri biodegradabile”    înseamnă Deșeurile care pot suferi descompuneri anaerobe sau 
aerobe, cum ar fi Deșeurile alimentare, Deșeurile de grădină, hartia 
sau cartonul; 

 “Deșeuri din ambalaje”  înseamnă Deșeurile care au fost iniţial utilizate ca ambalaje (orice 
material care este utilizat pentru a împacheta, proteja, înmâna, 
preda şi prezenta bunuri). Deșeurile din ambalaje pot rezulta dintr-
o gamă largă de surse incluzând supermarketuri, magazine de 
desfacere, industrii producătoare, gospodării, spitale, hoteluri, 
restaurante şi companii de transport. Obiecte precum sticle, cutii de 
plastic, doze de aluminiu, ambalaje de mâncare, paleţi de lemn, şi 
bidoane sunt clasificate ca ambalaje. 

“Deșeuri Menajere”  înseamnă Deșeuri provenite din gospodării/locuinţe, inclusiv 
fracţiile colectate separat, şi care fac parte din categoriile 15.01 şi 
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20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind 
evidenţa gestiunii Deșeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând 
Deșeurile, inclusiv Deșeurile periculoase, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

“Deșeuri Municipale”  înseamnă: 

a) Deşeuri amestecate şi deşeuri colectate separat de la gospodării, inclusiv hârtia şi 
cartonul, sticla, metalele, materialele plastice, biodeşeurile, lemnul, textilele, ambalajele, 
deşeurile de echipamente electrice şi electronice, deşeurile de baterii şi acumulatori, şi 
deşeurile voluminoase, inclusiv saltelele şi mobila; 

b) Deşeuri amestecate şi deşeuri colectate separat din alte surse în cazul în care deşeurile 
respective sunt similare ca natură şi compoziţie cu deşeurile menajere. 

Deşeurile municipale nu includ deşeurile de producţie, agricultură, silvicultură, pescuit, 
fose septice, şi reţeaua de canalizare şi tratare, inclusiv nămolul de epurare, vehiculele 
scoase din uz şi deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări. 

 

“Deșeuri Reciclabile” înseamnă deşeurile care prin operaţiuni de valorificare pot fi 
transformate în produse, materiale sau substanţe pentru a-şi 
îndeplini funcţia iniţială ori pentru alte scopuri. Operaţiunile de 
valorificare care se încadrează în categoria reciclării includ 
retratarea materialelor organice, dar nu includ valorificarea 
energetică şi conversia în vederea folosirii materialelor drept 
combustibil sau pentru operaţiunile de umplere.  

”Deșeuri Reziduale”             înseamnă Deșeurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv  
                                                cele rezultate în urma proceselor de tratare, altele decât Deșeurile 

reciclabile;  
“Deșeuri Similare” înseamnă Deșeuri provenite din activităţi comerciale, din industrie 

şi instituţii care, din punctul de vedere al naturii şi al compoziţiei, 
sunt comparabile cu Deșeurile menajere, exclusiv Deșeurile din 
producţie, din agricultură şi din activităţi forestiere; 

“Deșeuri Verzi”  înseamnă Bio-Deșeurile compuse din Deșeuri provenind din 
parcuri sau grădini, precum frunze, iarbă, flori, garduri vii, crengi 
etc.  

”Documentaţia de Atribuire” reprezintă documentul concesiunii care cuprinde cerinţele, 
criteriile, regulile şi alte informaţii necesare pentru a asigura 
operatorilor economici o informare completă, corectă şi explicită 
cu privire la cerinţele autorităţii  contractante sau la elementele 
concesiunii, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a 
procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice sau 
documentul descriptiv, condiţiile contractuale propuse, formatele şi 
modul de prezentare a documentelor de către candidaţi/ofertanţi, 
informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile 
candidaţilor/ofertanţilor, studiul de fundamentare; 

”Durata Contractului” va avea înţelesul prevăzut la Articolul 3 din prezentul Contract; 

„Garanţia de Bună Execuţie” reprezintă  garanţia de bună execuţie a Contractului, 
constituită legal de Concesionar, prin virament bancar sau printr-un 
instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România 
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sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, 
executabilă la prima cerere a Concedentului, cuprinzând 
angajamentul irevocabil şi necondiţionat al emitentului de a plăti 
orice sumă de bani solicitată de Concedent dar în limita valorii 
Garanţiei de Bună Execuţie, pentru a garanta: 

a) plata oricăror penalităţi care se pot înregistra în favoarea 
Concedentului, 

b) plata oricăror sume către Concedent conform prezentului 
Contract, inclusiv ca urmare a neîndeplinirii de către Concesionar a 
obligaţiilor asumate prin prezentul Contract ;  

c) plata Redevenţei 

“Generator” înseamnă orice persoană fizică sau agent economic, situaţi în 
interiorul ariei delegării, care generează deşeuri nepericuloase care 
sunt acceptate în instalaţiile de deşeuri operate şi administrate de 
concesionar. În sensul prezentului contract, agenţii economici care 
transportă nămolul provenind de la staţiile de epurare a apelor 
uzate din Aria Delegării, în vederea predării la Depozit sunt incluşi 
în această categorie. De asemenea sunt incluse persoanele care 
aduc în staţiile de transfer Tărtăria şi Blaj şi în CMID Galda de Jos 
deşeuri periculoase menajere, deşeuri voluminoase şi/sau DEEE-
uri. 

“Indicatori de Performanţă”  reprezintă cerințele și standardele în legătură cu Serviciul, care 
trebuie satisfăcute de către Concesionar conform Regulamentului 
Serviciului; 

 ”Indicatori Tehnici” înseamnă cerinţele şi standardele legate de eficienţa Serviciului, 
care trebuie îndeplinite de Concesionar, conform Caietului de 
sarcini (Anexa nr. 2 la prezentul Contract);  

 

 „Informații Confidenţiale”  înseamnă: (i) toate evidenţele, rapoartele, conturile şi alte 
documente şi informaţii transmise sau puse la dispoziţie (şi marcate 
drept confidenţiale) de o Parte celeilalte în legătură cu obiectul 
prezentului Contract (transmise în orice mod şi indiferent de 
suportul pe care sunt stocate), inclusiv toate datele cu caracter 
personal în sensul Legii privind protecţia datelor cu caracter 
personal; şi (ii) informaţiile sensibile din punct de vedere comercial 
care reprezintă acele informaţii a căror dezvăluire ar prejudicia sau 
ar putea prejudicia interesele comerciale ale oricărei persoane, 
secretele comerciale, drepturile de proprietate intelectuală şi 
elementele de know-how ale oricărei Părţi şi care sunt exceptate de 
la liberul acces la informaţii conform Legii; 

“Instalaţiile de Deșeuri” înseamnă următoarele elemente componente ale sistemului de 
salubrizare, infrastructura aferentă Serviciului, concesionată 
Concesionarului prin prezentul Contract, ca Bunuri de Retur, 
respectiv:   
a) staţiile de transfer deşeuri Tărtăria şi Blaj; 
b) CMID Galda de Jos: staţia de sortare, staţia de tratare mecano-
biologică, depozitul ecologic conform;  



 

77 

 
“Legea Achiziţiilor” înseamnă noile reglementări în materia achizițiilor publice 

incidente prezentului contract respectiv Legea nr.100/2016 privind 
concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, Legea 
nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune 
de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor și legislația 
secundară și terțiară aferentă;  

“Modificare Legislativă” înseamnă orice intrare în vigoare, modificare, completare, 
suspendare, abrogare (totală sau parţială) a oricărei Legi astfel 
cum este definită mai sus sau orice alt eveniment cu efect 
similar, intervenit după Data Intrării în Vigoare a Contractului, 
inclusiv dar fără a se limita la: 

o intrarea în vigoare, modificarea, completarea, suspendarea sau abrogarea 
oricăror convenţii internaţionale, regulamente, directive, decizii sau altor 
acte cu forţă obligatorie emise de instituţiile Uniunii Europene cu condiţia ca 
acestea să fie direct aplicabile în România sau transpuse în legislaţia română; 

o intrarea în vigoare, modificarea, completarea, suspendarea sau abrogarea în 
România de noi legi şi/sau ordonanţe de urgenţă, ordonanţe şi/sau hotărâri 
ale Guvernului, ordine ale miniştrilor, regulamente sau alte acte normative; 

o orice schimbări în interpretarea şi/sau aplicarea oricăror astfel de acte 
menţionate la literele  (a) şi/sau  (b) de mai sus, în baza unor hotărâri 
judecătoreşti sau ale altor organe cu atribuţii jurisdicţionale având efect 
definitiv şi general obligatoriu în România. 

Pentru a fi considerată Modificare Legislativă, dacă aceasta este invocată de către una dintre 
Părţi, aceasta trebuie să aibă ca urmare o modificare semnificativă a costurilor Concesionarului 
legate de furnizarea Serviciului; nu va fi considerată  Modificare Legislativă modificarea 
impozitului pe profitul/venitul persoanelor juridice sau fizice; 

”Oferta”  actul juridic prin care Concesionarul îşi manifestă voinţa de a se 
angaja din punct de vedere juridic într-un contract de concesiune 
format din propunere financiară şi propunere tehnică şi care, 
împreună cu prevederile corespunzătoare ale documentaţiei de 
atribuire, cuprinde condiţiile în care se încheie contractul de 
concesiune; 

“Operator de Salubrizare” înseamnă orice operator, altul decât Concesionarul, căruia i-a fost 
delegată gestiunea unor activităţi componente ale serviciului de 
salubrizare (colectare şi transport, operare/administrare staţii de 
transfer, depozit de deşeuri şi/sau instalaţii de eliminare a 
deşeurilor, stocare temporară a deşeurilor, dar şi alte activităţi, 
după caz), în Aria Delegării, prin contracte de concesiune atribuite 
de către UAT Judeţul Alba sau ADI SALUBRIS Alba în numele şi 
pe seama unităţilor administrativ-teritoriale din județul Alba; 

”Perioada de Mobilizare” înseamnă perioada cuprinsă între Data Semnării şi Data de 
Începere a prezentului Contract; 
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“Perioada de Monitorizare” înseamnă perioada pe parcursul cărei Concedentul monitorizează 
modul de prestare a Serviciului de către Concesionar, prin 
raportări periodice inclusiv inspecţii inopinate;  

„Programul de Operare” înseamnă frecvenţa cu care Concesionarul trebuie să îşi 
îndeplinească obligaţiile specifice de prestare a Serviciului şi 
furnizare a investiţiilor care cad în sarcina sa conform Caietului de 
sarcini (Anexa 2 la prezentul Contract). Programul de operare se 
referă în special programul pentru recepţia Deșeurilor la Instalaţiile 
de Deșeuri, astfel cum este prevăzut la Articolul 17 (“Prestarea 
Serviciului, graficul de operare şi întreţinerea bunurilor”) din 
prezentul Contract respectiv înseamnă frecvenţa cu care 
Concesionarul trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile specifice de 
prestare a Serviciului, în special graficul de recepţie a Deșeurilor la 
Depozit, după cum este prevăzut în Articolul 17 (“Prestarea 
Serviciului, graficul de operare şi întreţinerea bunurilor”) din 
prezentul Contract  

„Redevenţa”  înseamnă suma de bani plătibilă Concedentului de către 
Concesionar, conform prevederilor Art. 12 („Redevenţa”) din 
prezentul Contract; 

“Regulamentul Serviciului” înseamnă regulamentul serviciului de salubrizare (Anexa nr 1 la 
prezentul Contract), aprobat de Concedent conform 
regulamentului-cadru la nivel național aprobat  de Autoritatea de 
Reglementare; în scopul prezentului Contract vor fi aplicate doar 
prevederile din regulament care privesc Serviciul astfel cum este 
acesta definit; 

”Serviciul”  înseamnă următoarele activităţi componente ale serviciului de 
salubrizare al Concedentului, conform Legii  
(1) sortarea Deșeurilor Municipale, inclusiv Deşeurile din 
Ambalaje; 
(2) operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile 
municipale; 
(3) tratarea mecano-biologică a Deșeurilor; 
(4) administrarea depozitelor de Deșeuri, ca activitate  
componentă a serviciului de salubrizare al Concedentului, conform 
Legii  
 

”Staţie de sortare” înseamnă o instalaţie în care are loc procesul de separare şi 
clasare a deşeurilor în funcţie de diferenţele dintre 
caracteristicile lor fizice, în cazul deşeurilor municipale este 
separarea din deşeurile reciclabile colectate separat a fracţiilor 
valorificabile material;  

”Staţie de tratare mecano-biologică (TMB)” înseamnă o instalaţie ce combină tehnicile 
de separare mecanică şi de tratare biologică (aerobă sau 
anaerobă) sau o combinaţie a celor două care este proiectată să 
extragă şi/sau să trateze fracţiile de Deșeuri introduse în 
sistem, cu scopuri specifice precum combustibil solid 
recuperat (SRF) sau produse de compost (CLO);  
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“Tariful” /”Taxă” înseamnă contravaloarea prestării Serviciului care face obiectul 
prezentului Contract, conform Articolului 10 („Tariful”) din 
prezentul Contract; 

”Utilizator(i)”  înseamnă: 

a) Operatorii serviciului de colectare şi transport şi unităţile 
administrativ-teritoriale membre ale ADI SALUBRIS ALBA, în 
cazul activităţilor specifice Serviciului care sunt prestate de către 
Concesionar a căror valoare se achită direct Concesionarului de 
către Operatorii serviciului de colectare şi transport şi de către 
UAT-urile din judeţul Alba; 
b) persoanele fizice sau juridice care beneficiază individual de una 
sau mai multe activităţi specifice Serviciului, în cazul activităţilor 
pentru care beneficiarii încheie contracte individuale de prestare a 
serviciului, în nume propriu, cu Concesionarul, după caz conform 
clauzelor specifice ale prezentului Contract; 

“Valorificare” înseamnă orice operaţiune care are drept rezultat principal faptul că 
Deșeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care 
ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că Deșeurile sunt 
pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori 
în economie în general. 

„Zi”  înseamnă orice zi calendaristică, atunci când nu se face referire 
expresă la „Zi Lucrătoare”; 

„Zi Lucrătoare”  înseamnă orice zi în afara: 

(1) zilelor de sâmbătă şi duminică;  

(2) oricărei zile de sărbători legale în România, în conformitate cu Legea în vigoare;  

Zona 1 

Sub-zona 1.1: Alba Iulia, Teiuș, Ciugud, Berghin, Ohaba, Mihalț, Stremț, 
Galda de Jos, Cricău, Întregalde, Ighiu, Sîntimbru. 
Sub-zona 1.2: Aiud, Râmeț, Rădești, Rimetea, Lopadea Noua, Livezile, 
Miraslău, Ponor. 
Sub-zona 1.3: Ocna Mureș, Hopârta, Fărău, Noșlac, Lunca Mureșului, 
Unirea. 

Zona 2:                        Sebeș, Cugir, Daia Română, Cut, Șpring, Doștat, Gârbova, Cîlnic, 
Săsciori, Pianu, Săliștea, Blandiana, Vințu de Jos, Ceru Băcăinți, Șibot, 
Șugag. 

Zona 3: 
Sub-zona 3.1: Zlatna, Almașu Mare, Meteș 
Sub-zona 3.2: Abrud, Roșia Montană, Ciuruleasa, Bucium, Mogoș 
Sub-zona 3.3: Cîmpeni, Arieșeni, Avram Iancu, Vidra, Sohodol, Vadu 
Moților, Albac, Poiana Vadului, Horea, Scărișoara, Gârda de Sus 
Sub-zona 3.4: Baia de Arieș, Lupșa, Sălciua, Poșaga, Ocoliș, Bistra 

Zona 4: Blaj, Cergău, Cenade, Valea Lungă, Cetatea de Baltă, Jidvei, Șona, Sâncel, Bucerdea 
Grânoasă, Crăciunelu de Jos, Roșia de Secaș. 
(2) În cuprinsul prezentului Contract şi/sau în Anexele sale, termenii folosiţi cu majuscule îşi vor 
păstra, indiferent de locul în care sunt folosiţi în cuprinsul acestora, înţelesul dat în definiţia 
aferentă. Formele cuvintelor la singular subînţeleg formele de plural şi invers.  
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(3) Împărţirea pe capitole şi articole, precum şi titlurile din Contract sunt introduse numai pentru 
a uşura sistematizarea şi nu va afecta interpretarea prezentului Contract şi nu va servi 
interpretării intenţiilor Părţilor.   

(4) Orice referire la articole sau numere de articole va însemna, dacă nu este altfel specificat, o 
referire la articolele prezentului Contract. Referirile la anexe vor fi considerate referiri la anexele 
prezentului Contract. 

(5) Referirile la „acest contract/prezentul Contract” vor fi interpretate ca referiri la acest 
document după cum este revizuit, modificat sau completat şi în vigoare la anumite intervale de 
timp şi va include referiri la orice document care îl revizuieşte, modifică sau completează sau 
intră în vigoare, este încheiat ţinând cont de sau în conformitate cu prevederile acestuia.  

(6) Referirile la “Părţi” desemnează părţile prezentului Contract, iar referirile la “Parte” 
desemnează una dintre părţile prezentului Contract. 

(7) Termenii utilizaţi şi nedefiniţi în prezentul Contract şi care sunt definiţi de actele normative 
aplicabile vor avea înţelesul prevăzut în definiţia corespunzătoare din Lege. 

 

CAPITOLUL II. OBIECTUL, DURATA ŞI DOCUMENTELE CONTRACTULUI 

 

ARTICOLUL 2 – OBIECTUL CONTRACTULUI  

a) Obiectul prezentului Contract este „Delegare prin concesiune a operării instalațiilor de 
gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de management 
integrat al deșeurilor în județul Alba, (Faza 1 + Faza 2)”, respectiv: 

 transferul deşeurilor municipale și asimilabile, deșeurilor din parcuri și grădini, deșeurilor 
stradale, cu excepţia celor cu regim special, prin Stațiile de transfer Tărtăria și Blaj; 

 sortarea deşeurilor municipale și asimilabile prin Stația de sortare din cadrul Centrului de 
Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos; 

 organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării deşeurilor municipale și asimilabile, 
deșeurilor din parcuri și grădini, deșeurilor stradale prin Stația de Tratare Mecano-
Biologică din cadrul Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos; 

 depozitarea controlată a deşeurilor municipale în Depozitul ecologic de deșeuri Galda de  
Jos; 

 administrarea Depozitului ecologic de deșeuri Galda de Jos; 

 stocarea temporară în cadrul CMID Galda de Jos/ Stația de transfer Tărtăria/ Stația de 
transfer Blaj, valorificarea/eliminarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, 
instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice etc.); 

 stocarea temporară în cadrul CMID Galda de Jos/ Stația de transfer Tărtăria/ Stația de 
transfer Blaj, eliminarea deşeurilor periculoase din deșeurile municipale rezultate din 
îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea de 
îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii, au acelaşi 
regim cu cel al deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, conform 
reglementărilor legale specifice; 

 stocarea temporară, valorificarea / eliminarea DEEE-urilor provenite de la populație și de 
la agenții economici. 
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b) Prin prezentul Contract, Concedentul atribuie Concesionarului, pentru perioada de timp 
menţionată la Articolul 3 (“Durata Contractului, Perioada de Mobilizare şi Data de Începere”), 
dreptul şi obligaţia de a presta Serviciul în Aria Delegării, inclusiv dreptul şi obligaţia de a 
administra şi de a exploata  Bunurile de Retur prevăzute în Anexele nr. 4 şi nr. 5 la prezentul 
Contract. 

c) Obiectivele Concedentului sunt: 
 a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei; 
 b) susţinerea dezvoltării economico-sociale a localităţilor; 
 c) promovarea calităţii şi eficienţei Serviciului; 
 d) dezvoltarea durabilă a Serviciului; 
 e) gestionarea Serviciului pe criterii de transparenţă, competitivitate şi eficienţă; 
 f) protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei; 
 g) respectarea cerinţelor din legislaţia privind protecţia mediului referitoare la 
salubrizarea localităţilor. 
(4) În cazul în care, pe parcursul executării contractului, se constată că anumite elemente ale 
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, 
prevalează prevederile Caietului de sarcini. 

ARTICOLUL 3 – DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBILIZARE ŞI 
DATA DE ÎNCEPERE 

(1) Durata prezentului Contract este de 6 ani, adică 72 de luni de la data de începere a 
Contractului.  

(2) Data de începere este ulterioară datei intrării în vigoare, astfel cum sunt definite ambele la 
Articolul 1 („Definiţii şi interpretare”) din prezentul Contract. 

(3) Între data Intrării în Vigoare şi Data de Începere, se întinde Perioada de Mobilizare. 

(4) În Perioada de Mobilizare, care nu poate fi mai lungă de 3 luni de la data Intrării în Vigoare, 
(dacă Părţile nu convin prelungirea acestui termen), Concesionarul va prezenta Concedentului 
dovezile care confirmă:  

a) constituirea garanţiei de bună execuţie (maxim 30 zile de la Data Semnării Contractului); 

b) încheierea tuturor poliţelor de asigurare solicitate la  Articolul 23 (“Asigurări”) din 
prezentul Contract; 

c) predarea-preluarea bunurilor mobile şi imobile, proprietate a Concedentului concesionate 
Concesionarului şi efectuarea testelor de funcţionare; 

d) demararea înscrierii dreptului de concesiune în cartea funciară; 
e) predarea-preluarea documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor de investiţii; 
f) procurarea echipamentului prevăzut în Anexa nr. 6 si amplasarea acestuia în teritoriu; 
g) angajarea personalului necesar la un grad de cel putin 85% şi instruirea acestuia; 
h) obținerea autorizaţiilor necesare conform legii pentru începerea prestării serviciului; 
i) demararea procedurii de obţinere a licenţelor eliberate de către ANRSC, precum şi a 

certificărilor ISO 9001 şi ISO 14001; 
j) instalarea unui sistem informatic computerizat unde vor fi stocate şi procesate datele 

legate de funcţionarea acestuia cu respectarea tuturor cerinţelor prevăzute în caietul de 
sarcini. În cadrul sistemului informatic Concesionarul va implementa şi menţine o bază de 
date a operaţiunilor care trebuie să genereze rapoarte zilnice, lunare, trimestriale şi anuale 
prin agregarea şi procesarea numărului mare de înregistrări primite zilnic; 

k) elaborarea Planul de operare pentru fiecare activitate: transfer, sortare, tratare mecano-
biologică, depozitare, gestionare flux deşeuri speciale; 
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l) încheierea contractelor cu furnizorii de utilităţi şi servicii, după caz; 
m) încheierea contractelor cu operatorii de colectare şi transport, contracte avizate în prealabil 

de către Concedent; 
n) încheierea contractelor cu societăţile de reciclare/valorificare; 
o) asigurarea publicităţii începerii activităţilor desfăşurate de către concesionar.  

  
 (5) Pe durata perioadei de mobilizare, Părţile: 

a) îşi vor asuma toate obligaţiile necesare şi vor depune toate diligenţele pentru ca prestarea 
Serviciului să poată începe, conform celor prevăzute în Caietul de sarcini al Serviciului 
(Anexa nr. 2 la Contract) şi 

b) vor furniza una alteia toate informaţiile şi datele necesare care le sunt solicitate prin 
prevederile acestui Contract, ale Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la 
Contract) şi ale anexelor acestora, după caz. 

 (7) Neîndeplinirea obligatiilor de la alin. (4) lit. a) în termen de 30 zile, de la data semnării 
contractului de concesiune şi a obligaţiilor de la alin. (4) lit. b)- o) în perioada de mobilizare de 3 
luni, din culpa Concesionarului, dă dreptul autorităţii contractante UAT Judetul Alba să înceteze  
Contractul de concesiune fără nicio formalitate sau notificare. 
 (8) Părţile pot conveni asupra prelungirii Duratei Contractului în condiţiile prevăzute de Legea 
aplicabilă la data prelungirii. Prelungirea va fi convenită prin act adiţional la Contract înainte de 
data expirării Contractului. 
 
ARTICOLUL 4 –CONTRACTUL ŞI DOCUMENTELE CONTRACTUALE 
(1) Prezentul Contract reprezintă întreaga înţelegere contractuală a părţilor cu privire la obiectul 
acestuia. 
(2) Se consideră că documentele care alcătuiesc Contractul se explică reciproc şi se interpretează 
împreună. În eventualitatea oricăror neconcordanţe între cuvinte, termeni, fraze sau abrevieri 
scrise cu majusculă şi definite în cadrul unei Anexe, înţelesul stabilit de Articolul 1 („Definiţii şi 
interpretare”) al Contractului va prevala asupra înţelesului din Anexă, dacă contextul acestui 
Contract permite. 
(3) Prezentul Contract are următoarele anexe: 

a) Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1); 
b) Caietul de Sarcini al Serviciului; clarificarile şi/sau măsurile de 

remediere aduse până la depunerea ofertelor (Anexa nr. 2); 
c) Oferta Concesionarului, inclusiv clarificările date de acesta, după 

deschiderea ofertelor (Anexa nr. 3); 
d) Inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate a 

Concedentului concesionate Concesionarului pe întreaga Durată a 
Contractului, care sunt Bunuri de Retur (Anexa nr. 4); 

e) Procesul verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute în 
Anexa nr. 4 (Anexa nr. 5); 

f) Lista indicativa a bunurilor de preluare (Anexa nr. 6), dacă este 
cazul; 

g) Indicatorii de Performanţă (Anexa nr. 7);  
h) Asigurările (Anexa nr. 8); 
i) Garanţia de Bună Execuţie (Anexa nr.9); 
j) Lista subcontractanţilor (Anexa nr.10), după caz; 
k) Manuale de operare, Proiectele tehnologice, Documentaţia privind 

exploatarea, întreţinerea, repararea şi urmărirea comportării în timp 
aferente Staţiilor de transfer (Anexa nr. 11); 

l) Documentaţia privind exploatarea, întreţinerea, repararea şi 
urmărirea comportării în timp – prevederi generale şi prevederi 
speciale, aferentă Statiei de sortare şi TMB (Anexa nr. 12); 
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m)  Documentaţia privind exploatarea, întreţinerea, repararea şi 
urmărirea comportării în timp a construcţii CMID, componenta 
depozit deşeuri Galda de Jos (Anexa nr. 13); 

n) Angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este 
cazul (Anexa nr. 14) 

o) Acordul de asociere, dacă este cazul, (Anexa nr. 15) 
 

 (4) În cazul oricărui conflict sau  neconcordanţă între corpul principal al Contractului şi orice 
Anexă, clauza din cuprinsul Contractului va prevala, cu excepţia situaţiei în care se specifică 
altfel în prezentul Contract.  

CAPITOLUL III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 
ARTICOLUL 5 - DREPTURILE CONCEDENTULUI 

 Concedentul are următoarele drepturi, pe care le va exercita însă în corelare cu 
regulamentele, politicile tarifare şi programele şi strategiile de dezvoltare adoptate pentru Aria 
Delegării: 
 1) să stabilească programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii 
tehnico-edilitare aferente Serviciului, după caz; 
 2) să coordoneze proiectarea şi execuţia lucrărilor tehnico-edilitare, a investiţiilor, în 
scopul realizării acestora într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare 
economico-socială a localităţilor, de amenajare a teritoriului, urbanism şi mediu, după caz; 
 3) să realizeze investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului şi în acest 
scop să finanţeze lucrările necesare, precum şi să contracteze şi să garanteze, conform 
prevederilor legale aplicabile, împrumuturile în vederea finanţării programelor de investiţii, după 
caz; 
 4) să inspecteze Bunurile de Retur şi să verifice gradul de realizare a investiţiilor 
prevăzute de Contract în sarcina Concesionarului; 
 5) să monitorizeze îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de Concesionar; 
 6) să încaseze Redevența în condițiile stipulate în prezentul contract; 
 7) să aplice penalităţi în caz de executare cu întârziere sau neexecutare a obligaţiilor 
contractuale de către Concesionar; 
 8) să-şi exprime intenţia de a dobândi Bunurile de Preluare şi să solicite Concesionarului 
să semneze contractul de vânzare-cumpărare a acestor bunuri, după caz, la încetarea prezentului 
Contract; 
 9) să modifice unilateral partea reglementară a Contractului (respectiv Regulamentul 
Serviciului şi Caietul de Sarcini al Serviciului, Anexele nr. 1 şi nr. 2 la Contract) pentru motive 
ce ţin de interesul naţional şi/sau local şi/sau în caz de Modificare Legislativă, cu posibilitatea 
Concesionarului de a primi o compensaţie justificată în mod corespunzător în cazul în care 
echilibrul contractual este afectat ca urmare a acestor modificări; 
 10) să aprobe ajustarea/modificarea Tarifului, la propunerea Concesionarului conform 
Legii în vigoare şi a Contractelor de finanţare aferente Proiectuluzi SMID Alba (Faza1+Faza2); 
 11) să rezilieze Contractul dacă Concesionarul nu îşi respectă obligaţiile asumate prin 
Contract; 
 12) să sancționeze Concesionarul în cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute de 
Regulamentul serviciului public de salubrizare al localităţilor din Judeţul Alba, Anexa nr. 1 la 
prezentul Contract și de celelalte acte normative aplicabile Serviciului; 
           13) să desfășoare periodic un audit propriu privind conformitatea activităților desfășurate 
pe amplasament în raport cu toate cerințele legale aplicabile. 
           14) alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de Lege. 

 
ARTICOLUL 6 – DREPTURILE CONCESIONARULUI 

 Concesionarul are următoarele drepturi: 
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1) să încaseze contravaloarea Serviciului, corespunzător Tarifelor/Taxelor aprobate de 
Concedent, determinate în conformitate cu legea în vigoare şi în special cu metodologia 
aprobată de ANRSC; 

2) să aplice la facturare Tarifele/Taxele aprobate;  
3) să solicite motivat ajustarea/modificarea Tarifelor/Taxelor doar cu aprobarea 

Concedentului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi în condiţiile stabilite 
prin Documentaţia de atribuire şi prezentul Contract, fără să varieze semnificativ faţă de 
tarifele maxime aprobate atât prin Studiul de Fundamentare cât şi prin Contractul de 
Finanţare nr.129035/02.05.2012 şi fără să contravină prevederilor Contractului de 
Finanţare nr. 28/14.02.2017; 

4) să beneficieze de exclusivitatea prestării Serviciului în Aria Delegării, acordată în baza 
prezentului Contract de Concesiune. Nicio altă entitate (societate, consorţiu, serviciu 
public) nu va putea presta activitățile care fac obiectul prezentului Contract, în Aria 
Delegării;  

5) să încheie contracte cu terţii pentru întreținerea și reparațiile  instalaţiilor, utilajelor, 
echipamentelor utilizate pentru prestarea Serviciului; 

6) să solicite recuperarea debitelor în instanţă. 
 
ARTICOLUL 7 – OBLIGAŢIILE CONCEDENTULUI 

 Concedentul are următoarele obligaţii, pe care le va exercita însă în corelare cu 
regulamentele, politicile tarifare şi programele şi strategiile de dezvoltare adoptate pentru Aria 
Delegării: 

1) să actualizeze şi să aprobe modificările la Regulamentul Serviciului, cuprins în Anexa 
nr. 1 la prezentul Contract, în baza regulamentelor - cadru, conform legilor în vigoare; 

2) să aprobe (inclusiv ajustările şi modificările motivate conform reglementărilor legale în 
vigoare) Tarifele/Taxele propuse de Concesionar în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare şi în condiţiile stabilite prin Documentaţia de atribuire şi prezentul Contract, fără 
să varieze semnificativ faţă de tarifele maxime aprobate atât prin Studiul de 
Fundamentare cât şi prin Contractul de Finanţare nr.129035/02.05.2012 şi fără să 
contravină prevederilor Contractului de Finanţare nr. 28/14.02.2017; 

3) să verifice periodic: 
3.1 calitatea Serviciului prestat; 
3.2 îndeplinirea Indicatorilor de Performanţă; 
3.3 menţinerea echilibrului contractual; 
3.4 asigurarea unor relaţii echidistante şi echilibrate între Concesionar şi Utilizatori; 

4) să predea către Concesionar, în Perioada de Mobilizare toate bunurile, instalaţiile, 
echipamentele şi facilităţile aferente Serviciului delegat, precum și pe măsură ce apar noi 
astfel de bunuri faţă de cele care au fost predate în Perioada de Mobilizare, împreună cu 
inventarul existent, libere de orice sarcini, pe baza unui proces verbal de predare-primire, 
anexat la prezentul Contract (Anexa nr. 5), acestea fiind Bunuri de Retur;  

5) să nu-l tulbure pe Concesionar în exerciţiul drepturilor sale ce rezultă din prezentul 
Contract; 

6) să medieze, eventualele divergenţe, sesizări, plângeri etc. în limitele competenţelor 
legale care apar între Concesionar şi Utilizatorii Serviciului;  

7) să păstreze, în condiţiile Legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor economico-
financiare privind activitatea Concesionarului, altele decât cele de interes public.  

8) să transfere Concesionarului Autorizaţiile de mediu, Autorizaţiile de gospodărire a 
apelor, autorizaţia ISU, pentru investiţiile din SMID Alba (CMID Galda de Jos şi Staţiile 
de transfer deşeuri Blaj şi Tărtăria). 

 
ARTICOLUL 8 –OBLIGAŢIILE CONCESIONARULUI 

 Concesionarul are următoarele obligaţii: 
(1) să solicite, în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune, 

eliberarea licențelor aferente Serviciului de către Autoritatea de Reglementare; 
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(2)  după primirea autorizatiilor (in special, autorizatiile de mediu/autorizatiile integrate de 
mediu) de la Concedent să  efectueze toate demersurile necesare pentru a asigura valabilitatea 
acestora (respectarea cerintelor impuse de autoritatile competente, reînnoirea, etc) astfel încât 
serviciile ce fac obiectul concesiunii să fie prestate cu respectarea strictă a normelor legale in 
vigoare pe toată durata contractului 

(3) să asigure prestarea Serviciului conform prevederilor contractuale şi cu respectarea 
Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract), a Caietului de Sarcini al Serviciului 
(Anexa nr. 2 la Contract) şi Documentaţiile tehnice (Anexa nr. 11 – 13 la Contract), a 
prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare,  a Documentatiei de atribuire într-
o manieră eficientă, în conformitate cu Legea şi Bunele Practici Comerciale;  

(4) să presteze Serviciul pentru toţi Utilizatorii din Aria Delegării, cu asigurarea sortării, tratării 
și depozitării întregii cantităţi de Deșeuri generate care intră în obiectul prezentului Contract. 
Pentru toţi Utilizatorii, Serviciul va fi prestat în baza contractelor individuale conforme cu 
contractul-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor aprobat prin Ordinul 
ANRSC nr. 112/2007 la Data Semnării prezentului Contract, sau orice alt contract-cadru care 
va fi adoptat în acest sens de Autoritatea de Reglementare pentru modificarea contractului-
cadru actual, pe care Concesionarul este obligat să le încheie cu Utilizatorii;  

(5) să accepte la Instalaţiile de Deșeuri pe care le operează doar Deșeuri din Aria Delegării; 
(6) să accepte la Depozit doar Deșeuri din Aria Delegării; 
(7) să respecte fluxul Deșeurilor prevăzut la Articolul 16 (“Fluxul Deșeurilor”) din prezentul 

Contract;  
(8) să accepte modificarea Programului de Operare şi a cerinţelor tehnice, aşa cum sunt acestea 

detaliate în  Caietul de Sarcini al Serviciului ori de cate ori va fi necesar din cauza modificării 
Regulamentului Serviciului de Salubrizare, în cazul în care respectivele modificări sunt 
făcute pentru alinierea prevederilor regulamentelor locale la reglementarile naţionale; 

(9) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării Serviciului, în limita 
prejudiciului creat;  

(10) să depună toate diligenţele necesare pentru conservarea integrităţii bunurilor, instalaţiilor, 
echipamentelor, vehiculelor şi dotărilor ce i-au fost concesionate pe toată durata contractului 
şi să asigure exploatarea, întreţinerea şi reparaţia acestora cu personal autorizat, în funcţie de 
complexitatea bunului respectiv şi specificul postului/locului de muncă;  

(11) să nu înstrăineze sau închirieze niciun Bun de Retur; Concesionarul nu va înlocui şi nu va 
dispune în niciun fel de aceste bunuri fără consimţământul prealabil, în scris, al 
Concedentului; 

(12) să transmită Concedentului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum şi 
situaţia patrimoniului public (cantitativ şi valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an 
pentru înregistrarea în contabilitatea acestuia; 

(13) să predea Concedentului, la încetarea din orice motive a Contractului, toate Bunurile de 
Retur şi toate Bunurile de Preluare (dacă este cazul), conform condiţiilor stipulate la Art. 
19.1. şi 19.2., în stare tehnică corespunzătoare duratei lor normale de funcţionare, precum şi 
toată documentaţia tehnică aferentă, inclusiv cărţile construcţiilor, cărţile tehnice, Manuale de 
operare, etc., pe bază de proces verbal de predare-primire; 

(14) să respecte prevederile din cuprinsul Autorizațiilor de mediu aferente instalaţiilor 
existente, pe toată durata contractului, astfel încât serviciile ce fac obiectul concesiunii să fie 
prestate cu respectarea strictă a normelor legale în vigoare, începând de la data transferării de 
către Concedent către Concesionar a Autorizaţiilor de mediu; 

(15) să deţină toate Autorizaţiile necesare prestării Serviciului, prevăzute de legislaţia în 
vigoare, să obţină şi să menţină valabile, pe cheltuiala sa proprie, toate aceste Autorizaţii; 
Concesionarul va trebui să poată furniza în orice moment documente care să ateste că 
Autorizaţiile necesare au fost eliberate pentru Instalaţiile de Deșeuri şi că Instalaţiile de 
Deșeuri sunt operate în conformitate cu aceste Autorizaţii (în special autorizaţiile de mediu). 
De asemenea, Concesionarul va informa Concedentul în cazul în care intervin modificări la 
condiţiile ataşate Autorizaţiilor, schimbări în ceea ce priveşte deţinerea Autorizaţiilor sau 
elemente care pot afecta prezentul Contract; Concesionarul va trebui să poată furniza în orice 
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moment documente care să ateste că Autorizaţiile necesare au fost eliberate pentru Depozit şi 
că Depozitul este operat în conformitate cu aceste Autorizaţii (în special autorizaţiile de 
mediu). De asemenea, Concesionarul va informa Concedentul în cazul în care intervin 
modificări la condiţiile ataşate Autorizaţiilor, schimbări în ceea ce priveşte deţinerea 
Autorizaţiilor sau elemente care pot afecta prezentul Contract; 

(16) să respecte Indicatorii de Performanţă prevăzuţi în Regulamentul Serviciului, preluați în 
Anexa nr. 7 („Indicatorii de Performanţă”) la prezentul Contract, şi să îmbunătăţească în mod 
continuu calitatea Serviciului prestat;  

(17) să vândă Deșeurile Reciclabile, rezultate din sortare, la cel mai bun preţ existent pe piaţă. 
Toate contractele privind vânzarea Deșeurilor Reciclabile trebuie încheiate cu avizul conform 
prealabil al Concedentului. 

(18) să plătească trimestrial Concedentului Redevenţa în condițiile stipulate în prezentul 
contract; 

(19) să alimenteze trimestrial contul deschis pentru constituirea Fondului de închidere a 
depozitului;   

(20) să transfere la Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) întreaga sumă încasată 
aferentă contribuţiei pentru economia circulară, conform legislaţiei în vigoare; 

(21) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de 
operare;  

(22) să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările, care îi sunt adresate, într-un registru şi să ia 
măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele, prenumele 
persoanei/societăţii care a reclamat, adresa reclamantului, data şi ora reclamaţiei, data şi ora 
rezolvării, numărul de ordine al reclamaţiei care va fi comunicat petentului. La sesizările 
scrise Concesionarul are obligaţia să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la 
înregistrarea acestora;  

(23) să furnizeze Autorităţilor Competente și Concedentului toate informaţiile solicitate şi să 
asigure accesul la documentele şi documentaţiile pe baza cărora prestează Serviciul, în 
condiţiile legii şi ale prezentului Contract;  

(24) să ţină evidenţa gestiunii Deșeurilor şi să raporteze periodic Concedentului şi oricăror alte 
Autorităţi Competente, inclusiv prin transmiterea către Autoritatea Competentă în domeniul 
protecţiei mediului, date şi informaţii despre activitatea specifică conform chestionarului din 
anchetele statistice naționale, după caz, conform legii în vigoare;    

(25) să se asigure că toate substanţele şi materialele periculoase folosite sau care urmează să 
fie folosite în prestarea Serviciului sunt păstrate într-un mediu controlat şi în condiţii de 
siguranţă conform Legii în domeniu şi Bunelor Practici Comerciale, precum şi că toate 
recipientele cu substanţe periculoase sunt etichetate corect şi clar; Concesionarul va informa 
prompt Concedentul de utilizarea şi depozitarea unor astfel de substanţe pe amplasamentele 
acestuia şi se va conforma oricăror altor cerinţe exprimate în termeni rezonabili de Concedent 
referitor la cele de mai sus. Orice deşeuri periculoase livrate accidental către Depozit vor fi 
stocate temporar/eliminate, conform cerinţelor din Caietul de Sarcini; 

(26) să nu cesioneze sau transfere în vreun mod prezentul Contract sau orice parte din 
drepturile şi obligaţiile sale derivate din prezentul Contract, altfel decât în conformitate cu 
condiţiile stipulate la Articolul 25 (“Subcontractarea”) și la Articolul 35 alin.(8), orice 
operaţie realizată în alte condiţii fiind nulă de drept; 

(27) să efectueze lucrările de întreţinere, modernizare, reparare şi/sau înlocuire a Bunurilor de 
Retur, conform Art. 19.1.4 din prezentul Contract; 

(28) să contracteze şi să menţină pe toată Durata Contractului toate asigurările prevăzute la 
Articolul 23 (“Asigurări”) din prezentul Contract; 

(29) să asigure existenţa personalului necesar pentru prestarea Serviciului şi să asigure 
conducerea operativă, mijloacele tehnice şi personalul de intervenţie în situaţii de urgenţă; 

(30) să pună la dispoziţia organizatorilor unor acţiuni de salubrizare, igienizare, iniţiate de 
către Concedent sau organizaţii ne-guvernamentale,  mijloace tehnice, utilaje specifice şi 
mijloace de transport aflate în dotare, în condiţiile recuperării de la organizator a cheltuielilor 
efectuate, dacă este cazul; 
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(31) să plătească penalităţile contractuale în cuantumul prevăzut de prezentul Contract şi 
Anexele corespunzătoare, în caz de nerespectare a obligaţiilor sale contractuale şi a 
Indicatorilor de Performanţă; 

(32) să realizeze toate investiţiile şi lucrările la infrastructura aferentă Serviciului, conform 
prevederilor prezentului Contract, în special ale Articolului 9 (“Obligaţiile de investiţii ale 
Concesionarului”) şi ale Articolului 18 (“Prestarea Serviciului, graficul de operare şi 
întreţinerea bunurilor”);  

(33) să dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Contractului că a implementat 
Sistemul de Management al Calității (în conformitate cu standardul ISO 9001 sau echivalent) 
pentru activităţile prestate în Aria Delegării; 

(34)  să dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Contractului că a implementat 
Sistemul de Management de Mediu (în conformitate cu standardul ISO 14001 sau echivalent) 
pentru activităţile prestate în Aria Delegării; 

(35) să încheie contracte cu fiecare Operator de Salubrizare/ Generator din Aria Delegării, 
pentru a putea primi Deșeurile care îndeplinesc criteriile de acceptare şi sunt generate în Aria 
Delegării, pentru transfer/sortare/tratare/depozitare la Instalaţiile de Deșeuri. Mecanismul 
contractual la nivelul Ariei Delegării va respecta fluxul Deșeurilor prevăzut la Articolul 16 
(“Fluxul Deșeurilor si relatia cu operatorii de salubrizare/generatorii”) din prezentul Contract. 

(36) să înscrie în cartea funciară  Dreptul de concesiune  
(37) orice alte obligaţii prevăzute de prezentul Contract.   
 

ARTICOLUL 9 – OBLIGAŢIILE DE INVESTIŢII ALE CONCESIONARULUI  
(1) Concesionarul se obligă să efectueze investiţiile prevăzute în Anexa  9  “Lista investiţiilor 
care cad în sarcina operatorului” din Caietul de sarcini, având caracteristicile tehnice necesare 
pentru desfăşurarea în bune condiţii a Serviciului.    
(2) Orice modificare privind obligațiile de investiții ale Concesionarului, în măsura în care o 
astfel de modificare este permisă conform Legii aplicabile, nu va fi operată decât după aprobarea 
propunerilor Concesionarului de către Concedent şi va face obiectul unui act adiţional la 
prezentul Contract, semnat de toate Părţile. 

   
CAPITOLUL IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI 

 
ARTICOLUL 10 – TARIFUL / TAXA  

(1) Tariful/taxa de plătit de către Utilizatori pentru gestionarea Deșeurilor Municipale va fi 
stabilit/ă de către Concedent pe baza tarifelor pentru fiecare dintre activitățile de gestionare a 
Deșeurilor Municipale. 
(2) Valoarea Contractul de concesiune cuprinde tarife si taxe.  

Tarifele/Taxele pe care Concesionarul are dreptul să le aplice la data de începere a contractului, 
potrivit propunerii financiare, sunt următoarele: 

 

Nr.
crt. 

Tarife /taxe concesiune  u.m.  Tarife/taxe / an 

An 
2020 

An 
2021 

An 
2022 

An 
2023 

An 
2024 

An 
2025 

An 
2026 

1 
Tarif 1 –
transfer 

Tarif mediu pt. deșeuri 
menajere +d. 

similare+d.piețe 
lei/to 

    
 

 
 

Tarif deșeuri 
stradale+d.parcuri si 

grădini 
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2 
Tarif 2 - 
sortare 

Tarif mediu pt. deșeuri 
menajere +d. 

similare+d.piețe 
lei/to     

 
 

 

3 

Tarif 3 – 
tratare 

mecano-
biologica 

Tarif mediu pt. deșeuri 
menajere +d. 

similare+d.piețe 
lei/to 

    
 

 
 

Tarif deșeuri 
stradale+d.parcuri si 

grădini 
    

 

 

 

4 
Tarif 4 - 

depozitare 

Tarif mediu pt. deșeuri 
menajere +d. 

similare+d.piețe 

lei/to 

    
 

 
 

Tarif deșeuri 
stradale+d.parcuri si 

grădini 
    

 
 

 

Tarif namol        

5 
Contribuţia pentru economia 

circulară 
lei/to     

 
 

 

6 
Tarif 5 - Gestionare DEȘEURI 

VOLUMINOASE 
lei/to     

 
 

 

7 
Tarif 6 - Gestionare DEȘEURI 
PERICULOASE MENAJERE 

lei/to     
 

 
 

8  Tarif 7 - Gestionare DEEE-uri lei/to        

 

3) Contravaloarea Serviciului prestat este facturată de Concesionar conform contractelor 
individuale încheiate cu fiecare din Operatorii de Salubrizare/Generatorii din Aria Delegării. 
Factura emisă va cuprinde poziţii distincte pentru fiecare tarif, iar veniturile din valorificarea 
reciclabilelor vor fi scăzute din factură, pe baza documentelor justificative prin care se probează 
valorificarea.  
Facturarea se face lunar, în baza tarifelor/taxelor aprobate şi a cantităţilor efectiv determinate. 
 
(4) Tarifele/Taxele pot fi ajustate sau modificate în conformitate cu metodologia aplicabilă, 
adoptată de Autoritatea de Reglementare, în conditiile stabilite în Documentatia de Atribuire si 
prezentul Contract. 

(5) Ajustarea şi Modificarea tarifului/taxei se aprobă de Concedent. 

(6) Tarifele/taxele aprobate trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective:  

a) asigurarea prestării Serviciului la nivelurile de calitate şi Indicatorii de Performanţă stabiliţi 
prin Caietul de Sarcini al Serviciului, Regulamentul Serviciului şi prin prezentul Contract; 

b) realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru Serviciul prestat pe Durata Contratului 
şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate de Părţi;  

c) asigurarea funcţionării eficiente a Serviciului şi a exploatării bunurilor aferente Serviciului de 
salubrizare, precum şi asigurarea protecţiei mediului.  
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(7) Pentru fluxurile de deşeuri speciale (voluminoase, periculoase, DEEE) pe care generatorii 
persoane fizice le aduc prin aport voluntar la staţiile de transfer Tărtăria şi Blaj sau CMID Galda 
de Jos, Concesionarul nu va percepe taxă.  

(8) Pentru deşeurile colectate separat acceptate la instalaţiile de deşeuri, care nu sunt colectate de 
către operatorii de colectare şi transport, tarifele/taxele aferente serviciului vor fi facturate direct 
utilizatorului; 

(9) Soluţionarea oricăror dispute legate de Tarif/taxă se face conform prevederilor Articolului 50 
(„Legea aplicabilă şi soluţionarea litigiilor”) din prezentul Contract. Până la soluţionare vor fi 
aplicate Tarifele/taxele în vigoare, iar în urma soluţionării disputei, noile Tarife/taxe aprobate 
conform Legii vor intra în vigoare în luna imediat următoare semnării actului de aprobare a 
noului tarif. 

(10) Mecanismul financiar/Mecanismul de plată 

 În cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Alba și în 
conformitate cu prevederile Contractului de finanțare încheiat  între Autoritatea de Management 
pentru POS Mediu şi Beneficiarul Proiectului – Consiliul Județean Alba, se prevede 
implementarea sistemului mixt, veniturile necesare Sistemului de Management Integrat al 
Deșeurilor fiind colectate prin intermediul tarifului pentru utilizatorii casnici din mediul urban 
și pentru utilizatorii non-casnici din mediul rural și urban și prin taxă pentru populația din 
mediul rural.   
 Conform schemei propuse în Aplicația de finanțare și documentul suport (figura de mai 
jos), operatorii de colectare vor colecta tarifele de la utilizatorii casnici din mediul urban și 
utilizatorii non-casnici și vor plăti operatorului CMID Galda de Jos și stațiilor de transfer. 
Autoritățile publice locale din mediul rural, din banii încasați în urma aplicării taxei speciale de 
salubrizare vor plăti operatorii de colectare, care mai departe vor plăti operatorul instalatiilor. 
 
 

Analiza mecanismului financiar 

 
  Flux financiar - un tarif de salubrizare, colectat de operatorul de colectare de la 
utilizatorii casnici din mediul urban, care va acoperi costurile pentru colectarea deşeurilor, 
transport la/ şi administrarea staţiilor de transfer, transferul deşeurilor la depozite, administrarea 
centrului de management al deșeurilor/depozitului  şi toate celelalte cerinţe financiare necesare 
pentru a asigura sustenabilitatea sistemului de management al deşeurilor 
  Flux financiar - o taxă de salubrizare, colectată de administrația publică locală de la 
utilizatori casnici din mediul rural, care va acoperi costurile pentru colectarea deşeurilor, 
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transport la/ şi administrarea staţiilor de transfer, transferul deşeurilor la depozite, administrarea 
centrului de management al deșeurilor/depozitului  şi toate celelalte cerinţe financiare necesare 
pentru a asigura sustenabilitatea sistemului de management al deşeurilor 
  Flux financiar  – un tarif de salubrizare, colectat de operatorul de colectare de la 
utilizatorii non-casnici industriali, comerciali şi instituţionali (ICI), care va fi plătit ţinând cont de 
nivelul tarifului de salubrizare (tarif pe tona de deşeuri) şi cantitatea de deşeuri generate pe an 
  Flux financiar –  operatorii de colectare vor încasa tarifele  de la utilizatorii casnici din 
mediul urban şi de la utilizatorii non-casnici şi taxele de la primării. Tarifele şi taxele de 
salubrizare încasate vor acoperi costurile pentru activităţile de: colectare şi transportul deşeurilor, 
transfer,sortare, TMB şi depozitare. 
  Flux financiar  – operatorii de instalații  vor fi plătiţi de către operatorul de colectare cu 
o sumă reprezantând costul activităților de operare/gestioanre a instalațiilor concesionate 
acestora respectiv: transfer, sortare, TMB şi depozitare. 
 
ARTICOLUL 11 -  CONTRIBUŢIA PENTRU ECONOMIA CIRCULARĂ 
 
Valoarea Contribuţiei pentru economia circulară începând cu anul 2020 este de 80 lei/tonă. 
Contravaloarea Contribuţiei pentru economia circulară va fi evidenţiată separat în factura emisă 
de operator, corespunzător aceleiaşi cantităţi pentru care se aplică tariful de depozitare. 
În situația în care deșeurile acceptate la stația de sortare, au un grad de impurificare mai ridicat și 
cantitatea de reziduuri care ajunge la depozit este mai mare decât cantitatea maximă rezultată din 
aplicarea indicatorilor de performanță stabiliți, costurile cu plata contribuției pentru economia 
circulară pentru cantitățile care depășesc vor fi achitate de operatorul instalațiilor din alte surse, 
fără a putea fi recuperate prin taxele/tarifele percepute de la beneficiari.  
Operatorul este obligat să transfere la Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) întreaga 
sumă încasată aferentă contribuţiei pentru economia circulară, conform legislaţiei în vigoare.  
 

ARTICOLUL 12 -  REDEVENŢA 
(1) Concesionarul va plăti Concedentului o redevenţă în sumă totală de 3.000.000 lei/, respectiv 
500.000 lei/an. 
 
(2) Redevenţa devine exigibilă de la Data de Începere a Contractului şi va fi plătită în transe 
trimestriale egale, în contul notificat de Concedent, în maxim 30 zile de la data încheierii 
trimestrului pentru care trebuie efectuată plata (de exemplu plata redevenţei pentru primul 
trimestru va fi efectuată în maxim 30 zile de la implinirea a trei luni, calculate de la Data de 
Începere a Contractului şi aşa mai departe)  
(3) În cazul în care Concesionarul nu efectuează plata redevenţei datorată concedentului în 
termenul prevăzut la alin. (2), Concesionarul va plăti penalităţi de întârziere în cuantum de 
0,05% din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere până la data îndeplinirii obligaţiei de 
plată.  
 (4) Neplata a două tranşe trimestriale consecutive din Redevenţă de către Concesionar în termen 
de 30 (treizeci) de zile de la data scadenței celei de-a doua tranşă, conferă Concedentului dreptul 
de a  rezilia de plin drept Contractul, fără a fi nevoie de nicio altă formalitate sau de intervenţia 
unei instanţe judecătoreşti.  
(5) Prin prezentul Contract nu sunt acceptate plăţi parţiale. În cazul efectuării unei astfel de plăţi 
parţiale, Concedentul va fi îndreptăţit să considere plata ca fiind neefectuată, devenind astfel 
incidente prevederile alin. (3) şi (4) ale prezentului Articol. 
 (6) Momentul efectuării plăţii se consideră a fi ziua în care contul Concedentului este creditat cu 
suma reprezentând tranşa trimestrială de plată. 
(7) Redevenţa astfel plătită se face venit la Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare 
(“Fondul IID”), constituit în condiţiile Legii pentru bunurile care fac obiectul contractului de 
concesiune. 
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ARTICOLUL 13 – FONDUL PENTRU ÎNCHIDEREA DEPOZITULUI DE DEŞEURI ŞI 
URMĂRIREA ACESTUIA POST-ÎNCHIDERE A CELULEI 1 DIN CADRUL CMID 
GALDA DE JOS 
(1) Concesionarul datorează Concedentului plata Fondului pentru închiderea depozitului de 
deşeuri şi urmărirea acestuia postînchidere - Celula 1 din cadrul CMID Galda de Jos. 
(2) Valoarea totală a Fondului pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia 
postînchidere - Celula 1 din cadrul CMID Galda de Jos este de 3.600.000 lei, potrivit 
prevederilor legale în vigoare fondul se va constitui într-un cont deschis, cu această destinaţie, al 
Concesionarului, la dispoziţia Concedentului, la o bancă agreată de acesta din urmă.  
(3) Fondul prevăzut la alin. (1) se păstrează într-un cont purtător de dobândă, iar dobânda 
obţinută constituie sursă suplimentară de alimentare a fondului. Fondul se regularizează la cel 
mult 3 ani sau altă frecvenţă conform Legii în vigoare în orice moment pe durata prezentului 
Contract. 
(4) Fondul se constituie în limita sumei stabilite la alin. 2 şi se realizează prin eşalonarea anuală a 
acestei sume din cota-parte din tariful/taxa de depozitare perceput de operator din prima zi a 
intrării în funcţiune a depozitului.  

 (5) Fondul se alimentează trimestrial, după finalizarea încasărilor contravalorii operaţiunilor de 
depozitare pe perioada acelui trimestru, iar controlul depunerii sumelor se face anual pe toată 
perioada exploatării depozitului. 

(6) Concesionarul are următoarele obligaţii specifice privind Fondul: 
a. Obligaţia de a transmite Concedentului un raport trimestrial privind sumele 

transferate spre Fond şi în termen de 30 de zile de la data încheierii fiecărui an calendaristic, un 
raport privind valoarea curentă a Fondului împreună cu un extras de cont privind Fondul. 
Controlul alimentării şi utilizării Fondului se realizează anual de către autorităţile competente pe 
toată durata operării Depozitului. 

b. Obligaţia de a transfera Fondul Concedentului, respectiv proprietarului 
Depozitului, în cazul încetării Contractului înainte de termen; 

c. Obligaţia de a alimenta Fondul cu sumele datorate.  
(7) Concedentul este îndreptăţit să utilizeze în mod direct Fondul pentru finanţarea lucrărilor de 
închidere şi urmărire postînchidere a depozitului (Celula 1). 
(8) Fondul nu se include la masa credală în caz de lichidare judiciară a Concesionarului, el 
urmând să fie folosit numai în scopul pentru care a fost constituit. 
(9) În situaţia închiderii etapizate a celulei, Concesionarul va permite Concedentului să utilizeze 
acest fond în funcţie de necesitate.  
 
ARTICOLUL 14 – INDICATORII DE PERFORMANŢĂ 
(1) Concesionarul va presta Serviciul astfel încât să asigure îndeplinirea Indicatorilor de 
Performanţă, stabiliţi în Caietul de sarcini (Anexa nr. 2 la prezentul Contract), preluați în Anexa 
nr. 7 („Indicatorii de Performanţă”) la Contract, indicatori care reflectă reglementările 
Regulamentului serviciului de salubrizare. 
(2) Indicatorii de Performanţă stabilesc, printre altele, condiţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească Serviciul, având printre obiective: 

a) continuitatea Serviciului din punct de vedere cantitativ și calitativ; 
b) adaptarea permanentă la cerințele rezonabile ale Utilizatorilor; 
c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la Serviciu; 
d) respectarea reglementărilor specifice din domeniu. 

(3) Indicatorii de Performanţă includ, fără însă a se limita la acestea, următoarele cerinţe: 
a) Eficienţa în managementul performanţei; 
b) Eficienţa în valorificarea deşeurilor colectate separat; 
c) Cantitatea şi calitatea deşeurilor tratate biologic; 
d) Eficienţa în gestionarea depozitului şi a serviciului; 
e) Atingerea ţintelor privind depozitarea deşeurilor municipale biodegradabile. 
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ARTICOLUL 15 – MONITORIZAREA CONTRACTULUI 
1) Respectarea şi îndeplinirea de către Concesionar a Indicatorilor de Performanţă şi în 

general a tuturor obligaţiilor stabilite prin prezentul Contract vor fi monitorizate de 
Concedent conform termenilor şi condiţiilor stipulate de prezentul Articol. 

2) Concesionarul va coopera pe deplin cu Concedentul pentru a monitoriza şi controla 
serviciile şi va permite permanent Concedentului să inspecteze toate înregistrările şi 
documentele păstrate de către Concesionar privind Serviciile, şi să inspecteze utilajele, 
echipamentele şi vehiculele. 

3) Concedentul va fi informat despre orice inspecţie programată de alte autorităţi şi va putea 
participa la aceasta. 

4) Concedentul va informa în prealabil Concesionarul asupra intenției de a verifica 
respectarea Indicatorilor de Performanță sau de a efectua o inspecţie pentru verificarea 
îndeplinirii obligaţiilor contractuale şi va stabili data cea mai bună pentru efectuarea 
verificărilor. Aceasta nu va fi totuşi înțeleasă ca o limitare a drepturilor și capacității 
Concedentului de a-și duce la îndeplinire îndatoririle și în particular dreptul său de a 
efectua, din când în când, inspecții aleatorii și/sau inopinate privind orice aspecte legate 
de Serviciu.  

5) La sfârşitul fiecărui trimestru din Perioada de monitorizare, Concedentul va întocmi un 
“Raport de monitorizare” pe care îl va transmite Concesionarului, în termen de 15 zile de 
la încheierea trimestrului. Acest raport va stabili măsurile de conformare pe care 
Concesionarul trebuie să le adopte, într-un termen care  nu poate fi mai mare de  30  de 
zile. Lipsa unui răspuns din partea Concesionarului, după 30 de zile de la data primirii 
Raportului de monitorizare de către Concesionar va însemna asumarea realizării 
măsurilor de conformare în termenul stabilit de Raportul de monitorizare. 

6) După primirea Raportului de monitorizare, Concesionarul poate prezenta Concedentului 
propunerile sale de îmbunătăţire a activității pentru a se conforma Contractului, inclusiv 
Indicatorilor de Performanță, transmiţând aceste propuneri în termen de 15 (cinsprezece) 
Zile de la data primirii Raportului de monitorizare. Propunerile de îmbunătățire a 
activității vor:  

  a) explica măsurile pe care Concesionarul intenţionează să le ia pentru a-şi 
îmbunătăţi activitatea în scopul conformării cu Contractul, inclusiv cu nivelul Indicatorilor de 
Performanţă; 
  b) prevedea o dată până la care nivelul Indicatorului de Performanţă va fi atins, 
atunci când obiectul măsurilor este un anumit Indicator de Performanţă 
7) Concesionarul va ţine şi va păstra în bună stare toate înregistrările rezultatelor, 

evenimentelor şi incidentelor, în detaliu, care au legătură sau sunt necesare a fi colectate 
pentru Indicatorii de Performanţă. 

8) Toate bazele de date şi tabelele centralizatoare trebuie păstrate în format electronic şi 
actualizate periodic. Copii în format electronic trebuie furnizate către Concedent la 
cerere. 

9) Concesionarul va depune un raport lunar, nu mai târziu de o săptămână de la  încheierea 
lunii calendaristice, conform structurii prezentate în Caietul de sarcini. 

10) Concesionarul va depune un raport trimestrial, nu mai târziu de sfârşitul primei luni de la 
încheierea trimestrului, care va cuprinde performanţa realizată în ceea ce priveşte 
respectarea Indicatorilor de Performanţă stabiliţi pe o bază trimestrială.   

11)  Concesionarul va depune un raport anual, nu mai târziu de o lună de la încheierea anului 
calendaristic  conform structurii prezentate în Caietul de sarcini.  

12) Concesionarul va raporta date şi informaţii Autorităţii Competente de protecție a 
mediului (datele şi informaţiile specifice activităţii, inclusiv chestionarele din anchetele 
statistice naționale) şi va raporta Autorităţii de Reglementare cantitatea de Deșeuri 
predată altor operatori care desfăşoară activităţi de tratare a Deșeurilor, după caz, şi la 
Depozit, pe fiecare tip de Deșeuri.   

13) De asemenea, Concesionarul va prezenta, la începutul fiecărui An Contractual, 
Concedentului dovezi: 
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  i.de plata a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor, precum şi a primelor de asigurări;  
  ii. de înmatriculare a vehiculelor, precum şi de control tehnic şi de încadrare în 
normele de control al emisiilor pentru vehiculele folosite pentru transportul Deșeurilor; 
  iii. de deţinere a tuturor Autorizaţiilor/licentei valabile; 
  iv. de posesie a permiselor/avizelor care condiţionează desfăşurarea Serviciului; 
  v. cu privire la suma cheltuită cu investiţiile care cad în sarcina Concesionarului în 
baza prezentului Contract 

14) Concesionarul va participa la şedinţele de management organizate de către concedent 
care vor avea loc: Lunar, în perioada mobilizării şi în primele şase luni de la data de 
începere, Trimestrial, după şase luni de la data de începere, Ad-hoc, la cererea 
Concedentului sau a Concesionarului. 

15) Concesionarul va transmite rezultatele Analizei sistemului de calitate Concedentului. 
16) Criterii de neconformitate. 

 (16.1.) Următoarele deficienţe sunt considerate criterii de neconformitate şi vor avea ca 
rezultat Avize de Rectificare din partea Concedentului în conformitate cu Condiţiile 
Contractului. Fiecare element al deficienţilor, dacă este identificat, va fi numărat separat: 
Staţiile de transfer (fiecare în parte) 
a) Nepăstrarea curățeniei în obiective – pentru fiecare constatare; 
b) Angajații nu poartă uniformă în obiective – pentru fiecare constatare; 
c) Practici de lucru periculoase – pentru fiecare caz; 
d) Nerespectarea cerințelor privind zgomotul – pentru fiecare caz și zi; 
e) Eșec în limitarea mirosurilor- pentru fiecare caz și zi; 
f) Descărcarea de levigat sau ape poluate în emisari – la fiecare constatare; 
g) Stagnări de levigat sau apă poluată pe amplasament - pentru fiecare eveniment; 
h) Neînregistrarea datelor corecte ale tuturor vehiculelor de transport al deșeurilor – pentru 
fiecare caz; 
i) Neasigurarea unui flux adecvat de intrare și de ieșire a deșeurilor pe amplasament - pentru 
fiecare caz; 
j) Nerespectarea traseelor stabilite pentru transferul deșeurilor de la stațiile de transfer la CMID 
Galda de Jos – pentru fiecare caz; 
k) Comportament necorespunzător al personalului Concesionarului – pentru fiecare caz; 
l) Încălcări ale legii de către personalul Concesionarului – pentru fiecare caz; 
m) Orice altă nerespectare a acestui Contract, referitor la operarea stațiilor de transfer –pentru 
fiecare caz 
Stația de sortare  
a) Nepăstrarea curățeniei în obiective – pentru fiecare constatare; 
b) Angajații nu poartă uniformă în obiective – pentru fiecare constatare; 
c) Practici de lucru periculoase – pentru fiecare caz; 
d) Nerespectarea cerințelor privind zgomotul – pentru fiecare caz și zi; 
e) Eșec în limitarea mirosurilor – pentru fiecare caz și zi; 
f) Descărcarea de ape insuficient epurate – la fiecare constatare; 
g) Scurgeri de levigat sau apă contaminată din amplasament – pentru fiecare eveniment; 
h) Neînregistrarea datelor corecte ale tuturor vehiculelor de transport al deșeurilor – pentru 
fiecare caz; 
i) Comportament necorespunzător al personalului Concesionarului – pentru fiecare caz; 
j) Încălcări ale legii de către personalul Concesionarului – pentru fiecare caz; 
k) Orice altă nerespectare a acestui Contract, referitor la operarea Stației de Sortare – pentru 
fiecare caz. 
Stația de tratare mecano – biologică 
a) Nepăstrarea curățeniei în obiective – pentru fiecare constatare; 
b) Angajații nu poartă uniformă în obiective – pentru fiecare constatare; 
c) Practici de lucru periculoase – pentru fiecare caz; 
d) Nerespectarea cerințelor privind zgomotul – pentru fiecare caz și zi; 
e) Eșec în limitarea mirosurilor – pentru fiecare caz și zi; 
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f) Descărcarea de levigat sau ape insuficient epurate – la fiecare constatare; 
g) Scurgeri de levigat sau apă contaminată din amplasament – pentru fiecare eveniment; 
h) Neînregistrarea datelor corecte ale tuturor vehiculelor de transport al deșeurilor – pentru 
fiecare caz; 
i) Comportament necorespunzător al personalului Concesionarului – pentru fiecare caz; 
j) Încălcări ale legii de către personalul Concesionarului – pentru fiecare caz; 
k) Orice altă nerespectare a acestui Contract, referitor la Stația TMB. 
Depozitul de deșeuri 
a) Nepăstrarea curățeniei în obiective – pentru fiecare constatare; 
b) angajații nu poartă uniformă în obiective – pentru fiecare constatare; 
c) Practici de lucru periculoase – pentru fiecare caz; 
d) Nerespectarea cerințelor privind zgomotul – pentru fiecare caz și zi; 
e) Eșec în limitarea mirosurilor – pentru fiecare caz și zi; 
f) Descărcarea de levigat sau ape insuficient epurate – la fiecare constatare; 
g) Scurgeri de levigat sau apă contaminată din amplasament – pentru fiecare eveniment; 
h) Neînregistrarea datelor corecte ale tuturor vehiculelor de transport al deșeurilor – pentru 
fiecare caz; 
i) Comportament necorespunzător al personalului Concesionarului– pentru fiecare caz; 
j) Încălcări ale legii de către personalul Concesionarului – pentru fiecare caz; 
k) Orice altă nerespectare a acestui Contract, referitor la operarea Depozitului – Celula 1. 
 (16.2.) Următoarele deficiente serioase în prestarea Serviciilor vor avea ca rezultat Avize 
de Rectificare Majoră: 
 
 
Stațiile de transfer (fiecare în parte) 
1. Defectarea instalațiilor sau echipamentelor din cauza nerespectării cerințelor de întreținere 
stabilite în documentele puse la dispoziție de furnizor prin intermediul Concedentului înaintea 
predării – pentru fiecare caz. 
2. Nefuncționarea, din vina Concesionarului, a instalațiilor sau echipamentelor mai mult decât 
timpul rezonabil necesar, cum ar fi lipsa de personal, managementul incorect al pieselor de 
schimb/rezervă, etc. – pentru fiecare caz. Timpul de întrerupere sau nefuncționare este considerat 
nerezonabil dacă depășește următoarele limite: 
 - pentru stocarea deșeurilor biodegradabile și reziduale: 24 ore 
 - pentru echipamentul de cântărire și înregistrare a deșeurilor: 24 ore 
3. Sistarea Utilităților (ex. alimentarea cu apă sau energie electrică, dar fără a se limita la 
acestea), pentru o perioadă care împiedică desfășurarea normală a Serviciilor, din vina 
Concesionarului, cum ar fi: lipsa de personal, administrarea neadecvată a instalațiilor și rețelelor, 
lipsa pieselor de schimb, etc. – pentru fiecare zi de lucru; 
4. Refuzul acceptării în stația de transfer a următoarelor categorii de deșeuri: 
 - deșeuri de hârtie/carton colectate separat; 
 - deșeurile de plastic și metal colectate separat; 
 - deșeurile  de sticlă colectate separat; 
- deșeurile voluminoase colectate separat; 
- deșeurile reziduale (de la populație, agenți economici, instituții, piețe); 
- deșeuri stradale; 
- deșeuri vegetale din parcuri și grădini; 
-  deșeuri periculoase menajere; 
- DEEE-uri. 
5. Amestecarea categoriilor diferite de deșeuri în același container – pentru fiecare caz; 
6. Acceptarea în stația de transfer a unor deșeuri care nu se găsesc în Autorizația de mediu – 
pentru fiecare caz; 
7. Permiterea intrării în stația de transfer a unor mașini de transport deșeuri cu care nu există 
încheiat contract de servicii – pentru fiecare caz; 
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8. Stocarea temporară a deșeurilor în stația de transfer în alte locuri decât în containerele de mare 
capacitate – pentru fiecare caz; 
9. Arderea deșeurilor în stația de transfer – pentru fiecare caz; 
10. Livrarea către CMID Galda de Jos a altor categorii de deșeuri decât cele permise – pentru 
fiecare caz; 
11. Livrarea deșeurilor stocate în stația de transfer către alte destinații decât cele prevăzute în 
Contract - pentru fiecare caz; 
12. Netrimiterea în termenul stabilit a rapoartelor prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini – pentru 
fiecare caz; 
13. Neutilizarea adecvată a vehiculelor și echipamentului în conformitate cu Contract - pentru 
fiecare caz; 
14. Condiții de muncă nesigure pentru personalul care operează facilitățiile, inclusiv condiții 
neigienice, atmosferă sau temperatură necorespunzătoare, lipsa echipamentului de protecție – 
pentru fiecare caz și zi; 
15. Întreținerea echipamentului şi bunurilor Concedentului nu se realizează conform cerințelor 
producătorului – pentru fiecare constatare; 
16. Apariția repetată a deficiențelor de serviciu, care au fost deja rectificate după un Aviz de 
Rectificare – pentru fiecare repetiție. 
Stația de sortare   
1. Defectarea instalațiilor sau echipamentelor din cauza nerespectării cerințelor de întreținere 
stabilite în documentele puse la dispoziție de furnizor prin intermediul Concedentului înaintea 
predării – pentru fiecare caz. 
2. Nefuncționarea, din vina Concesionarului, a instalațiilor sau echipamentelor mai mult decât 
timpul rezonabil necesar, cum ar fi lipsa de personal, managementul incorect al pieselor de 
schimb/rezervă, etc. – pentru fiecare caz. Timpul de întrerupere sau nefuncționare este considerat 
nerezonabil dacă depășește 48 ore; 
3. Sistarea Utilităților (ex. alimentarea cu apă sau energie electrică, dar fără a se limita la 
acestea), pentru o perioadă care împiedică desfășurarea normală a Serviciilor, din vina 
Concesionarului, cum ar fi: lipsa de personal, administrarea neadecvată a instalațiilor și rețelelor, 
lipsa pieselor de schimb, etc. – pentru fiecare zi de lucru; 
4. Sortarea insuficientă sau ineficientă și incompletă a deșeurilor reciclabile ducând la obținerea 
de refuz de sortare cu conținut de material reciclabil sau perioade anormale de lungi de 
depozitare a materialelor reciclabile ce ar trebui predate (vândute) către valorificatori; 
5. Livrarea către CMID Galda de Jos a altor categorii de deșeuri decât cele permise – pentru 
fiecare caz; 
6. Livrarea materialelor sortate către alte destinații decât cele prevăzute în Contract  - pentru 
fiecare caz; 
7. Netrimiterea în termenul stabilit a rapoartelor prevăzute în Caietul de Sarcini – pentru fiecare 
caz; 
8. Neutilizarea adecvată a vehiculelor și echipamentului în conformitate cu Contractul - pentru 
fiecare caz; 
9. Condiții de muncă nesigure pentru personalul care operează facilitățiile, inclusiv condiții 
neigienice, atmosferă sau temperatură necorespunzătoare, lipsa echipamentului de protecție – 
pentru fiecare caz și zi; 
10. Întreținerea echipamentului și bunurilor Concedentului nu se realizează conform cerințelor 
producătorului – pentru fiecare constatare; 
11. Apariția repetată a deficiențelor de serviciu, care au fost deja rectificate după un Aviz de 
Rectificare – pentru fiecare repetiție. 
Stația de tratare mecano-biologică 
1. Defectarea instalațiilor sau echipamentelor din cauza nerespectării cerințelor de întreținere 
stabilite în documentele puse la dispoziție de furnizor prin intermediul Concedentului înaintea 
predării – pentru fiecare caz. 
2. Nefuncționarea, din vina Concesionarului, a instalațiilor sau echipamentelor mai mult decât 
timpul rezonabil necesar, cum ar fi lipsa de personal, managementul incorect al pieselor de 



 

96 

schimb/rezervă, etc. – pentru fiecare caz. Timpul de întrerupere sau nefuncționare este considerat 
nerezonabil dacă depășește 48 ore; 
3. Sistarea Utilităților (ex. alimentarea cu apă sau energie electrică, dar fără a se limita la 
acestea), pentru o perioadă care împiedică desfășurarea normală a Serviciilor, din vina 
Concesionarului, cum ar fi: lipsa de personal, administrarea neadecvată a instalațiilor și rețelelor, 
lipsa pieselor de schimb, etc. – pentru fiecare zi de lucru; 
4. Tratarea insuficientă, ineficientă și incompletă a deșeurilor reziduale şi biodegradabile, 
conducând la depozitarea unui material nestabilizat, care continuă degradarea pe depozit, cu 
creșterea emisiilor – pentru fiecare 5 tone de material depozitat; 
5. Netrimiterea în termenul stabilit a rapoartelor prevăzute în Caietul de Sarcini – pentru fiecare 
caz; 
6. Neutilizarea adecvată a vehiculelor și echipamentului în conformitate cu Contractul - pentru 
fiecare caz; 
7.  Condiții de muncă nesigure pentru personalul care operează facilitățiile, inclusiv condiții 
neigienice, atmosferă sau temperatură necorespunzătoare, lipsa echipamentului de protecție – 
pentru fiecare caz și zi; 
8. Întreținerea echipamentului și bunurilor Concedentului nu se realizează conform cerințelor 
producătorului – pentru fiecare constatare; 
9. Apariția repetată a deficiențelor de serviciu, care au fost deja rectificate după un Aviz de 
Rectificare – pentru fiecare repetiție. 
 
 
 
Depozitul de deșeuri 
1. Defectarea instalațiilor sau echipamentelor din cauza nerespectării cerințelor de întreținere 
stabilite în documentele puse la dispoziție de furnizor prin intermediul Concedentului înaintea 
predării – pentru fiecare caz. 
2. Nefuncționarea, din vina Concesionarului, a instalațiilor sau echipamentelor mai mult decât 
timpul rezonabil necesar, cum ar fi lipsa de personal, managementul incorect al pieselor de 
schimb/rezervă, etc. – pentru fiecare caz. Timpul de întrerupere sau nefuncționare este considerat 
nerezonabil dacă depășește următoarele limite: 
 - pentru depozitarea deșeurilor: 24 ore 
 - pentru echipamentul de cântărire și înregistrare a deșeurilor: 24 ore 
3. Sistarea Utilităților (ex. alimentarea cu apă sau energie electrică, dar fără a se limita la 
acestea), pentru o perioadă care împiedică desfășurarea normală a Serviciilor, din vina 
Concesionarului, cum ar fi: lipsa de personal, administrarea neadecvată a instalațiilor și rețelelor, 
lipsa pieselor de schimb, etc. – pentru fiecare zi de lucru; 
4. Depozitarea unor deșeuri ce nu îndeplinesc criteriile de acceptare la depozitare – pentru fiecare 
caz; 
5. Acceptarea pe depozit a unor deșeuri care nu se găsesc în Autorizația integrată de mediu – 
pentru fiecare caz; 
6. Arderea deșeurilor în Depozit – pentru fiecare caz; 
7. Netrimiterea în termenul stabilit a rapoartelor prevăzute în Caietul de Sarcini – pentru fiecare 
caz; 
8. Neutilizarea adecvată a vehiculelor și echipamentului în conformitate cu Contractul - pentru 
fiecare caz; 
9.  Condiții de muncă nesigure pentru personalul care operează facilitățiile, inclusiv condiții 
neigienice, atmosferă sau temperatură necorespunzătoare, lipsa echipamentului de protecție – 
pentru fiecare caz și zi; 
10. Întreținerea echipamentului și bunurilor Concedentului nu se realizează conform cerințelor 
producătorului – pentru fiecare constatare; 
11. Apariția repetată a deficiențelor de serviciu, care au fost deja rectificate după un Aviz de 
Rectificare – pentru fiecare repetiție. 



 

97 

 (16.3.) Sunt considerate de asemenea ca fiind neconformităţi nerespectarea obiectivelor şi 
ţintelor obligatorii ale judeţului Alba referitoare la valorificarea şi reciclarea deşeurilor, potrivit 
reglementărilor legale în vigoare în perioada de derulare a Contractului. 
 (16.4.) Concesionarul se obligă să remedieze toate deficienţele semnalate prin Avizul de 
rectificare în termen de 24 de ore şi Avizul de rectificare majoră în termen de 48 de ore.  
ARTICOLUL 16 - FLUXUL DEȘEURILOR ŞI RELAŢIA CU OPERATORII DE 
SALUBRIZARE/ GENERATORII 
(1) Concesionarul va presta Serviciul în întreaga Arie a Delegării, desfășurând activitățile de 
sortare, transfer, tratare mecano-biologică, depozitare, stocare temporară şi eliminarea/ 
valorificarea fluxurilor speciale de deşeuri, pentru întreaga cantitate de Deșeuri care pot fi 
acceptate la Instalațiile de Deșeuri conform Autorizațiilor aferente de mediu și care sunt predate 
de Operatorii de Salubrizare/Generatori. 
(2) Concesionarul va accepta la Instalațiile de Deșeuri pe care le administrează numai Deșeuri 
generate în Aria Delegării care sunt predate de Operatorii de Salubrizare/Generatori, care sunt 
conforme cu toate Autorizațiile emise pentru respectiva Instalație de Deșeuri, în special 
autorizația de mediu. Este interzisă acceptarea la sortare, transfer, tratare, depozitare a oricăror 
Deșeuri generate în afara Ariei Delegării sau a oricăror Deșeuri cu nerespectarea obligațiilor 
stipulate de prezentul Articol, încălcarea acestor obligații constituind o încălcare gravă care dă 
dreptul la rezilierea Contractului conform procedurii prevăzute la Articolul 38. 
(3) Fluxul deșeurilor care va fi respectat în executarea prezentului contract este cel descris în 
Regulamentul de salubrizarea al Județului Alba. 
(4) Concesionarul va asigura depozitarea reziduurilor rezultate de la Instalaţiile de Deșeuri pe 
care le administrează.  
(5) Este interzis Concesionarului să depoziteze fracția valorificabilă de Deșeuri. 
(6) În cazul stațiilor de transfer operate de Concesionar, Deșeurile reziduale nu vor fi stocate 
temporar în stație pentru mai mult de 48 de ore, cu excepția cazului când se specifică altfel în 
documentele care reglementeză această activitate. 
(7) Concesionarul va fi familiarizat cu criteriile de acceptare a Deșeurilor la Depozit sau, după 
caz la alte instalații de tratare unde trebuie să predea Deșeurile rezultate sau materialele reciclate 
recuperate și se va asigura că Deșeurile primite de el corespund acestor criterii. 
(8) Materialele reciclabile rezultate în urma procesului de sortare din stațiile de sortare și din 
punctele de colectare a fluxurilor speciale de deșeuri (din cadrul stațiilor de transfer Tărtăria și 
Blaj, precum și din CMID Galda de Jos) vor fi valorificate prin grija Concesionarului. 
 
ARTICOLUL 17  - PROCEDURILE DE ACCEPTARE A DEȘEURILOR 

a) Concesionarul va asigura implementarea procedurilor corespunzătoare de acceptare a Deșeurilor, 
inclusiv următoarele:  

a. Operatorii de Salubrizare/Generatorii care aduc Deșeuri pentru transfer/ sortare/ 
tratare/depozitare trebuie să fie în prealabil înregistraţi; 

b. Toate Deșeurile care ajung la orice Instalaţie de Deșeuri trebuie să facă obiectul unei 
inspecţii vizuale; 

c. Toate Deșeurile primite la Depozit trebuie să îndeplinească criteriile de acceptare la 
depozit şi trebuie să fie incluse pe lista de deşeuri ce pot fi acceptate la depozitare prevăzute în 
Autorizaţii (în special autorizaţia de mediu); 

d. Toate Deșeurile care nu îndeplinesc criteriile de acceptare şi sunt considerate ca 
necorespunzătoare pentru sortare, respectiv tratare vor fi respinse, întocmindu-se în acest sens un 
proces – verbal de respingere, care va cuprinde cel puţin următoarele: greutate, caracteristici şi 
sursa, data şi producătorul/deţinătorul, datele de identificare ale vehiculului care efectuează 
transportul şi şoferul său;   

e. Toate Deșeurile care nu îndeplinesc criteriile de acceptare şi sunt considerate ca 
necorespunzătoare pentru depozitare vor fi respinse, întocmindu-se în acest sens un proces – 
verbal de respingere, care va cuprinde cel puţin următoarele: greutate, caracteristici şi sursa, data 
şi producătorul/deţinătorul, datele de identificare ale vehiculului care efectuează transportul şi 
şoferul său;   
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f. În cazul unei respingeri Concesionarul va notifica imediat (respectiv cel mai târziu în 
cursul următoarei zile lucrătoare) operatorul de salubrizare/generatorul care a adus respectivele 
deşeuri la depozitare şi concedentul despre respingerea acestor deşeuri şi motivele care au dus la 
această măsură; 

g. Fiecare transport de Deșeuri acceptat la sortare/transfer/tratare/depozitare va fi înregistrat 
(greutate, caracteristici şi sursa, data şi producătorul/deţinătorul, datele de identificare ale 
vehiculului care efectuează transportul şi şoferul său). 

 
ARTICOLUL 18 – PRESTAREA SERVICIULUI, GRAFICUL DE OPERARE ŞI 
ÎNTREŢINEREA BUNURILOR   
 (1) Concesionarul se obligă să execute Serviciul de transfer/sortare/prelucrare/tratare a 
Deșeurilor în conformitate cu prevederile din Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la prezentul 
Contract), Caietul de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la prezentul Contract) şi din 
Documenteţiile tehnice (Anexele nr. 11 -13 la prezentul Contract). 
(2) Concesionarul va asigura capacitatea suficientă pentru Instalaţiile de Deșeuri pe care le 
administrează şi operează, pe întreaga Durată a Contractului, pe baza estimărilor de Deșeuri 
generate, care îi este pusă la dispoziţie de Concedent. 
(3) Concesionarul se obligă să supravegheze prestarea Serviciului, să asigure resursele umane, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi alte resurse, fie de natură provizorie, fie definitivă, 
cerute pentru îndeplinirea Contractului, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzută în Contract, în Caietul de Sarcini al Serviciului sau se poate deduce în mod rezonabil 
din acestea.  
(4) Concedentul are dreptul de a verifica modul de prestare a Serviciului pentru a stabili 
conformitatea acestuia cu prevederile din propunerea tehnică inclusă în Oferta, în raport cu 
cerințele din Documentaţia de Atribuire, Caietul de Sarcini şi  Regulamentul Serviciului.  
(5) Verificările vor fi efectuate de către Concedent prin reprezentanţii săi împuterniciţi. 
Concedentul are obligaţia de a notifica în scris Concesionarului identitatea persoanelor 
împuternicite pentru acest scop. 
(6) Programul de Operare care constă în graficul pentru primirea Deșeurilor (orele de 
funcţionare) la fiecare Instalaţie de Deșeuri va fi corelat cu graficul de colectare pentru Deșeurile 
care sunt aduse la respectiva Instalaţie.   
(7) Concesionarul va menţine în bună stare de funcţionare toate utilajele, echipamentele, 
construcţiile şi vehiculele aferente Instalaţiilor de Deșeuri pe care le administrează şi operează. 
Concesionarul va  pune la dispoziție o dovadă a sumei anuale cheltuite cu lucrările de întreținere, 
reparații, renovări şi înlocuiri.  
(8) Concesionarul va avea toate utilajele, echipamentele şi vehiculele corespunzătoare, într-o 
stare tehnică bună, pentru sortarea/tratarea/transferul Deșeurilor şi transportul lor ulterior, după 
caz, precum şi personal cu calificarea corespunzătoare pentru operarea acestora, conform 
Caietului de Sarcini, anexat la prezentul Contract. 
(9) În cazul unei defecțiuni la un utilaj, un echipament sau un vehicul, Concesionarul va asigura 
imediat reparaţia/înlocuirea acestuia. 
(10) Concesionarul va menține permanent în stare bună de funcționare fiecare pod-basculă 
(Cântar) pentru recepţia Deșeurilor, care va fi calibrat anual de un prestator autorizat. 
(11) La transportul Deşeurilor Concesionarul va folosi traseele cele mai scurte şi/sau cu cel mai 
redus risc pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu. Concesionarul va elabora un plan detaliat 
privind rutele de transport, care va fi aprobat de către Concedent şi rutele aprobate nu vor putea 
fi modificate decât cu acceptul scris prealabil al Concedentului. 
(12) Concesionarul va elabora şi va implementa planuri anuale (respectiv pentru fiecare An 
Contractual) de revizii şi reparaţii pentru clădiri, utilaje, echipamente şi vehicule, executate cu 
forţe proprii şi cu terţi. 
(13) Concesionarul va ţine evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor, echipamentelor şi 
vehiculelor. 
(14) Concesionarul va deţine toate documentele necesare de însoţire a Deșeurilor transportate, 
din care să rezulte sursa Deșeurilor, respectiv de la care Instalaţie de Deșeuri a fost generat, 
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destinaţia Deșeurilor respective, tipul de Deșeuri, cantitatea de Deșeuri şi codificarea acestora 
conform normelor aplicabile. 
(15) Concesionarul nu va abandona deşeuri pe traseu. 
 
ARTICOLUL 19 – BUNURILE UTILIZATE ÎN DERULAREA CONTRACTULUI 
Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de către Concesionar în derularea Contractului sunt 
următoarele: 
 19.1. Bunurile de Retur  
19.1.1. Acestea sunt bunurile Concedentului puse la dispoziţia Concesionarului, prin 
concesionare, pe întreaga Durată a Contractului, în scopul prestării Serviciului. Acestea sunt şi 
rămân în proprietatea Concedentului pe întreaga Durată a Contractului. Concesionarul primeşte 
posesia şi dreptul de folosinţă asupra acestor bunuri, pe întreaga durată a Contractului. 
19.1.2. Inventarul Bunurilor de Retur existente la Data Semnării Contractului este prevăzut în 
Anexa nr. 4 la prezentul Contract. Pentru Bunurile de Retur prevăzute la art. 19.1.1. se încheie un 
proces-verbal de predare-preluare între Concesionar şi Concedent care constituie Anexa nr. 5 la 
prezentul Contract. În situaţia în care pe parcursul executării Contractului Concedentul investeşte 
în Bunuri de Retur noi de natura celor prevăzute la art. 19.1.1., acestea vor fi concesionate 
Concesionarului, iar Anexele nr. 4 şi nr. 5 vor fi actualizate corespunzător. Bunurile de Retur, 
proprietate publică sunt supuse inventarierii anuale şi se evidenţiază distinct în patrimoniul 
Concesionarului. Concesionarul va transmite anual situaţia patrimoniului public la 31 decembrie 
şi modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea Concedentului. 
19.1.3. Toate Bunurile de Retur revin de drept Concedentului la încetarea Contractului din orice 
cauză, libere de orice sarcini şi gratuit. Excepţie de la regula transferului cu titlu gratuit fac doar 
acele bunuri realizate prin investiţii prevăzute în prezentul Contract în sarcina Concesionarului.  
 La returnarea bunurilor se va întocmi un Raport de Returnare întocmit de Concendent.  

 Raportul de Returnare va conţine: 

   Inventarul bunurilor, incluzând toate instalaţiile, vehiculele şi echipamentele 
conexe, cu precizarea gradului de uzură; 

   Informaţii privind starea fizică şi performanţă; 

   Informaţii privind cheltuielile istorice/proiectate, implicate/bugetate pentru 
funcţionarea şi întreţinerea obiectivelor; 

   Setul complet de documente de proiectare, construcţie şi funcţionare; 

   Asigurarea că obiectivele sunt în bună stare de funcţionare, conform obligaţiilor 
din Contract; 

   Istoricul obligaţiilor de mediu cu menţionarea evenimentelor şi a consecinţelor 
acestora. 

19.1.4. Concesionarul are obligaţia de a efectua lucrări de întreţinere, modernizare, reparare 
şi/sau înlocuire a Bunurilor de Retur pe Durata Contractului, conform Caietului de Sarcini al 
Serviciului (Anexa nr. 2 la prezentul Contract). Concesionarul se va asigura că toate Bunurile de 
Retur sunt exploatate, întreţinute şi asigurate în conformitate cu instrucţiunile de fabricaţie şi că 
sunt folosite conform normelor de siguranţă.  
19.1.5. – Investiţiile făcute pentru înlocuirea Bunurilor de Retur deteriorate sau furate si care sunt  
realizate din fonduri proprii ale Concesionarului, rămân în proprietatea sa pe toată Durata 
Contractului şi revin de drept, la Data Încetării Contractului, gratuit şi libere de orice sarcini, 
Concedentului, fiind integrate domeniului public.  
19.1.6. – Investiţiile realizate de Concesionar din fonduri proprii pentru reabilitarea, 
modernizarea şi dezvoltarea Bunurilor de Retur, se vor amortiza de către acesta pe Durata 
Contractului.  



 

100 

19.1.7. Concesionarul nu va folosi nicio parte a unui bun sau a  spaţiilor de lucru pentru care a 
fost acordat dreptul de concesiune, în alt scop decât prestarea Serviciului, fără aprobarea scrisă şi 
prealabilă a Concedentului care este proprietarul respectivului bun/spaţiu. 
19.1.8. Concesionarului îi este interzis să constituie garanţii reale asupra oricărui element aferent 
Bunurilor Concedentului. 
19.1.9. Concesionarul nu poate închiria sau ceda, sub nicio formă juridică, folosinţa Bunurilor de 
Retur şi elementelor lor componente.  
19.1.10. Concesionarul este obligat să exploateze şi să întreţină Bunurile Concedentului, cu 
diligenţa unui bun proprietar. 
 19.1.11. Concesionarul va permite accesul reprezentanţilor Concedentului în spaţiile/clădirile 
utilizate în executarea prezentului Contract, pentru a-şi putea exercita drepturile de monitorizare 
în conformitate cu prevederile Contractului.  
 19.2. Bunuri de Preluare, a căror listă indicativă (generică) este prevăzută în 
Anexa nr. 6 la prezentul Contract. 
19.2.1. La încetarea prezentului Contract din orice cauză, Concedentul are dreptul de a dobândi 
Bunurile de Preluare, cu plata de către acesta a valorii neamortizate a respectivelor bunuri.  
19.2.2. Inainte cu 15 zile de la data încetării Contractului,  Concedentul va notifica 
Concesionarului care sunt bunurile de preluare pe care doreşte să le dobândească. 
19.2.3. Concesionarul va transfera proprietatea şi posesia asupra Bunurilor de preluare către 
Concedent după primirea plăţii valorii acestora stabilită conform art. 19.2.1. 

19.3. Bunuri Proprii care aparţin Concesionarului şi nu vor fi transferate 
Concedentului la încetarea Contractului. Concesionarul are drepturi depline de a dobândi, 
înstrăina, greva cu sarcini sau de a dispune în orice alt mod de Bunurile Proprii. 
 
ARTICOLUL 20– MĂSURILE DE  SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ 
(1) Concesionarul are obligaţia ca anterior începerii activităţii să întocmească planul intern de 
sănătate şi securitate în muncă şi să ia toate măsurile necesare respectării întocmai a legislaţiei 
specifice sănătăţii şi securităţii în muncă, fiind pe deplin şi singur responsabil pentru îndeplinirea 
cerinţelor legale. 
(2) Concesionarul va revizui planul său intern de sănătate şi securitate în muncă, ori de câte ori 
va fi necesar şi ori de câte ori se vor face schimbări ale practicilor de exploatare, se vor introduce 
utilaje şi echipamente noi, etc. şi va prezenta Concedentului documentul revizuit.  
(3) Concesionarul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, 
evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirii profesionale generate sau produse de 
echipamentele tehnice, procedeele tehnologice utilizate de către lucrătorii săi şi cei aparţinând 
societăţilor care desfăşoară activitate pentru acesta (subcontractanţi/terţi/furnizori), în 
conformitate cu dispoziţiile legale. 
(4) În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în 
activitatea desfăşurată de Concesionar, acesta va comunica şi va cerceta accidentul de 
muncă/evenimentul conform prevederilor legale, înregistrându-l la Inspectoratul Teritorial de 
Muncă pe raza căruia s-a produs şi va informa în scris Concedentul, în termen de 3 zile, despre 
producerea accidentului/incidentului sau evenimentului periculos. 
(5) Concesionarul va avea în vedere sănătatea şi securitatea în muncă pentru toate persoanele 
implicate în prestarea Serviciului şi va menţine toate amplasamentele, clădirile, instalaţiile, 
vehiculele şi utilajele (în măsura în care acestea se află sub controlul său) într-o stare de 
funcţionare corespunzătoare pentru evitarea pericolului, va întreţine, pe cheltuială proprie, 
instalaţia de iluminare, elementele de protecţie, semnele de avertizare şi va urmări amplasarea şi 
instalarea acestora ori de câte ori va fi necesar, sau la solicitarea Concedentului sau la solicitarea 
oricărei Autorităţi Competente, în domeniul protecţiei, securităţii şi sănătăţii populaţiei. 
(6) Concesionarul va fi responsabil de securitatea permanentă a sitului, în perimetrul Instalaţiilor 
de Deșeuri şi va lua toate măsurile corespunzătoare în acest sens. Concesionarul va interzice 
accesul persoanelor neautorizate în sit şi se va asigura că niciun fel de Deșeuri nu sunt extrase de 
la Instalaţiile de Deșeuri pe care le gestionează de către persoane neautorizate sau prin proceduri 
neînregistrate.  
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ARTICOLUL 21 – ASPECTE DE PROTECŢIA MEDIULUI, ÎMPĂRŢIREA 
RESPONSABILITĂŢILOR DE MEDIU ÎNTRE PĂRŢI  
(1) De la Data de Începere a Contractului, Concesionarul va fi răspunzător de orice încălcare a 
prevederilor oricărei Legi referitoare la mediul înconjurător, care apare sau a avut loc după 
această dată.  
(2) Concesionarul nu va putea fi ţinut responsabil de nici un act, omisiune, fapt sau activitate a 
Concedentului, ale căror cauze sunt anterioare Datei de Începere a Contractului şi au avut ca 
rezultat o încălcare sau nerespectare a prevederilor oricărei Legi privind mediul înconjurător. 
Concedentul se obligă să-l despăgubească pe Concesionar pentru orice astfel de răspundere 
legată de mediul înconjurător. 
(3) Concesionarul va monitoriza factorii de mediu şi activitatea la Depozit conform obligaţiilor 
prevăzute de Autorizaţii, în special de autorizaţiile de mediu. 
(4) Concesionarul este pe deplin răspunzător de toate situaţiile care cad sub incidenţa Directivei 
2004/35/CE transpusă prin OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la 
prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu toate modificările şi completările 
ulterioare, situaţii survenite în activităţile pe care le desfăşoară în cadrul contractului de 
concesiune. 
 
ARTICOLUL 22 – GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE 
(1) Concesionarul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului la nivelul 
redevenţei totale prevăzută la Articolul 12 alin. 1, respectiv 3.000.000 lei. Dovada constituirii 
garanţiei de bună execuţie se va prezenta Concedentului în termen de 30 de zile de la semnarea 
prezentului contract. 
(2) Concesionarul se obligă să constituie și să mențină garanția de bună execuție la nivelul 
prevăzut la alin. 1, prin  una dintre formele: prin virament bancar sau printr-un instrument de 
garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de 
asigurări, în condiţiile legii, care devine Anexa nr. 9 („Garanţia de Bună Execuţie”) la prezentul 
Contract. 
(3) Indiferent dacă instrumentul de garantare este emis  de o societate bancară, sau de o 
societate de asigurări şi indiferent de forma în care sunt prezentate scrisorile de garanţie, acestea 
nu pot conţine prevederi privind proceduri, condiţii, termene sau orice alte obligaţii în sarcina 
Concedentului faţă de orice alte persoane fizice sau juridice române şi străine care au calitatea de 
terţi  faţă de prezentul contract. 
(4) Pentru evitarea oricărui dubiu, constituirea Garanției de Bună Execuție nu reduce şi nu 
limitează în niciun fel responsabilitatea Concesionarului în legătură cu obligațiile care-i revin 
conform Contractului și nu împiedică Concedentul în exercitarea atribuţiilor sale de monitorizare 
a executării Contractului şi aplicare a penalităţilor sau luarea altor măsuri permise de Legea în 
vigoare sau de clauzele Contractului, în legătură cu încălcarea de către Concesionar a obligațiilor 
sale. 
(5) Garanția de Bună Execuție se constituie pe toată Durata Contractului. Garanția de bună 
execuție este fermă și irevocabilă și se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a 
Concedentului pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. 
Garanția de Bună Execuție poate fi executată de către Concedent în limita prejudiciului creat ca 
urmare a neîndeplinirii de către Concesionar a obligaţiilor asumate prin prezentul Contract, 
precum şi pentru plata oricăror penalităţi care se pot înregistra în favoarea Concedentului. 
Garanția de Bună Execuție poate fi executată numai după notificarea Concesionarului şi a 
emitentului instrumentului de garantare în acest sens, cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte, precizând 
obligaţiile care nu au fost respectate şi modul de calcul al prejudiciului. Dacă Concesionarul nu 
remediază prejudiciul în termenul acordat, Concedentul va executa Garanţia de Bună Execuţie, 
fără nici o altă notificare. 
(6)  În cazul în care Concesionarul întârzie plata redevenţei  peste termenele de plată 
prevăzute la Articolul 12, alin. 2,  cu mai mult de 30 zile, concedentul are dreptul să execute 
Garanția de Bună Execuție în limita redeventei neîncasate.  
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(7) În cazul stingerii, expirării, anulării sau încetării valabilităţii, executării totale sau parțiale 
din orice motiv, a Garanției de Bună Execuție, Concesionarul o va reface sau va constitui o altă 
Garanţie de Bună Execuţie, în cel puțin 15 (cincisprezece) zile  de la asemenea stingere, expirare, 
anulare sau încetare a valabilităţii şi pentru o perioadă cel puţin egală cu perioada de valabilitate 
a Garanţiei de Bună Execuţie anterioare.  
(8) Nerespectarea de către Concesionar a obligaţiilor prevăzute de prezentul articol reprezintă 
o încălcare semnificativă de către Concesionar a obligaţiilor contractuale şi duce la rezilierea 
Contractului conform Articolului 38 (“Rezilierea Contractului”) de mai jos. 
(9) Concedentul va returna Operatorului Garanţia de Bună Execuție în termen de cel mult 14 
(paisprezece) zile de la data semnării procesului-verbal de predare-primire a Bunurilor de Retur 
care sunt restituite Concedentului odată cu încetarea Contractului, dacă Concedentul nu a ridicat 
până la acea dată pretenții asupra ei ca urmare a nerespectării de către Concesionar a unor 
obligaţii contractuale. 
 
ARTICOLUL 23 - ASIGURĂRI 
(1)  Fără a aduce atingere altor sarcini, obligaţii şi/sau răspunderi ale Concesionarului asumate în 
baza acestui Contract, în Perioada de Mobilizare, Concesionarul se obligă, pe proprie răspundere 
şi cheltuială, că va obţine şi va menţine pe întreaga durata a Contractului de concesiune, asigurări 
ce vor acoperi toate riscurile, asigurări emise corespunzător de societăţi de asigurare recunoscute 
pe piaţa europeană a asigurărilor, asigurări care vor fi cuprinse în Anexa nr. 8 la prezentul 
Contract, respectiv: 

a. Asigurarea Bunurilor de Retur, puse la dispoziţie de Concedent  
b. Asigurări pentru poluare care să acopere riscul in caz de accident/prejudiciu de 

mediu. Cu acordul autorității de reglementare, asigurarea de răspundere pentru poluare poate fi 
utilizată ca dovada a garanției financiare solicitată conform prevederilor HG 349/2005. 
(2) Concesionarul va fi obligat să încheie orice alte asigurări prevăzute de Legea în vigoare la un 
moment dat pe Durata prezentului Contract. 
(3) Concesionarul se va asigura că fiecare poliţă de asigurare cerută prin prezentul articol 
prevede că orice acţiune de revendicare a Concedentului împotriva asigurătorului, formulată în 
mod justificat, va fi acceptată de asigurător ca îndeplinind criteriile de revendicare. 
(4) Concesionarul se obligă ca în termen de 30 (treizeci) de zile să adreseze o notificare 
Concedentului înainte de orice anulare sau modificare semnificativă a poliţei în cauză. Primirea 
de către Concedent a acestor notificări nu va exonera Concesionarul de nicio obligaţie, 
responsabilitate sau răspundere contractuală sau legală. 
(5) Concesionarul va informa Concedentul în legătură cu orice situaţie ce ar putea avea ca efect 
formularea unei solicitări de plata sau a unei cereri de despăgubiri oricărei poliţe de asigurare de 
îndată ce este posibil şi în termen de cel mult 10 (zece) zile de la producerea evenimentului 
asigurat. În continuare, Concesionarul va soluţiona cererea direct cu asiguratorii respectivi, va 
acţiona în interesul ambelor Părţi şi va informa Concedentul despre toate etapele privind 
soluţionarea unor astfel de cereri.  
(6) Concesionarul va utiliza toate sumele primite din asigurări pentru daunele sau pagubele 
bunurilor Contractului pentru a repara, reconstrui sau înlocui bunurile respective în scopul 
prestării fără întrerupere a Serviciului conform prevederilor prezentului Contract. 
(7) Concesionarul va furniza dovezi ale plăţilor periodice ale primelor de asigurare fără 
întârziere, la cererea Concedentului.  
 
ARTICOLUL 24 – REGISTRE, EVIDENŢE CONTABILE ŞI AUDIT 
(1) Concesionarul va respecta standardele şi principiile contabile şi va menţine registrele şi 
înregistrările contabile necesare conform Legii aplicabile. 
(2) Concesionarul va evidenţia în contabilitate în mod separat, clar şi distinct toate intrările şi 
ieşirile contabile în legătură cu prezentul Contract, în conformitate cu dispoziţiile legale. 
Concesionarul are obligaţia de a permite Concedentului şi altor persoane autorizate să verifice şi 
să auditeze aceste documente, inclusiv să obţină copii de pe acestea, în orice moment pe Durata 
Contractului.  
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(3) Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a desfășura periodic, un audit al evidenţelor şi 
registrelor contabile şi al altor documente relevante pentru Contract ţinute în condiţiile 
prezentului Articol, inclusiv asupra evidenţelor şi registrelor lucrărilor şi echipamentelor şi a 
oricăror informaţii, înregistrări şi documente contabile care pot fi solicitate de Concedent. 
Concesionarul are obligaţia de a permite Concedentului şi altor persoane autorizate să verifice şi 
să auditeze aceste documente, inclusiv să obţină copii de pe acestea, în orice moment pe Durata 
Contractului. 

(4) Toate registrele, evidenţele, înregistrările şi documente contabile la care se face referire în 
prezentul Articol vor fi păstrate de Concesionar pe o perioadă de timp cerută de Lege. La 
expirarea acestei perioade, Concesionarul nu va arunca sau distruge registrele, evidenţele, 
înregistrările şi documentele contabile fără a cere aprobarea Concedentului care poate prelua 
registrele, evidenţele, înregistrările şi documente contabile, notificând intenţia sa printr-o adresă 
trimisă Concesionarului.   
 
ARTICOLUL 25 – SUBCONTRACTAREA 
(1) Concesionarul se obligă să precizeze atât la încheierea, cât și pe parcursul contractului 
denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din contract care 
urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile respective, 
precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste aspectepartea/părţile din contract pe care 
urmează să le subcontracteze. Subcontractanţii sunt ţinuţi de respectarea aceloraşi obligaţii în 
domeniul mediului, social şi al relaţiilor de muncă, întocmai ca şi ofertanţii. Concesionarul are 
obligaţia de a notifica orice modificări ale informaţiilor prevăzute mai sus pe durata contractului 
de concesiune. Subcontractarea nu diminuează răspunderea concesionarului în ceea ce priveşte 
modul de îndeplinire a prezentului contract de concesiune.  
(2) Concedentul are obligaţia de a verifica existenţa unei situaţii de excludere prevăzute la art. 
79-81 din Legea nr. 100/2016, în legătură cu subcontractanţii propuşi. În cazul în care este 
identificată o situaţie de excludere, Concedentul solicită Concesionarului să înlocuiască 
subcontractantul în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că se află în această situaţie. În 
scopul verificării prevăzute la alin.(1), subcontractantul completează declaraţia pe propria 
răspundere, precizând că nu se află în niciuna dintre situaţiile ce atrag excluderea din procedura 
de atribuire. 
(3) Concedentul are obligaţia să efectueze plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract 
îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, atunci când natura 
contractului permite acest lucru, şi dacă subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest 
sens. Modalitatea de efectuare a plăţilor este cea aplicabilă concesionarului. Aceste dispoziţii nu 
diminuează răspunderea concesionarului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului 
de concesiune. 
(4) Concesionarul are dreptul pe durata executării contractului de concesiune de a implica noi 
subcontractanţi, cu condiţia ca respectivul concesionar să transmită concedentului informaţiile 
prevăzute la alin.(1) şi să obţină acordul acestuia privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi 
ulterior în executarea contractului. 
(5) Concesionarul are dreptul de a extinde aplicarea obligaţiilor prevăzute la alin.(1): 
  a) cu privire la furnizorii implicaţi în contractele de concesiune de servicii; 
  b) cu privire la subcontractanţii subcontractanţilor concesionarului sau subcontractanţii 
aflaţi pe niveluri inferioare ale lanţului de subcontractare. 
 
ARTICOLUL 26 – CONTRACTELE ÎNCHEIATE DE CONCESIONAR 
(1) Concedentul va fi notificat de către Concesionar despre toate contractele încheiate în vederea 
executării obligațiilor care rezultă din prezentul contract şi va furniza copii certificate pentru 
conformitate cu originalul ale acestor contracte, imediat după semnarea acestora de către 
Concesionar.  
 

CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ  
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ARTICOLUL 27 – RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
(1) Nerespectarea dovedită de către oricare dintre Părţile contractante a obligaţiilor contractuale 
ce-i incumbă în temeiul prezentului Contract atrage răspunderea contractuală (penalităţi, 
executarea garantiei de bună executie, etc) a Părţii în culpă.  
(2) Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul 
Contract, Partea în culpă va datora, potrivit prezentului contract, a Codului civil, după caz, 
precum și a altor acte normative incidente, în vigoare la data neîndeplinirii obligațiilor, 
despăgubiri celeilalte Părţi, în cuantumul stabilit, fie de Părţi, fie de un expert independent, 
desemnat de acestea sau, fie de către instanţa judecătorească competentă. 
(3) Părţile rămân răspunzătoare pentru orice fapte/acte întreprinse de către o parte pe perioada 
desfăşurării contractului ale căror rezultate care s-ar ivi după încetarea efectelor contractului şi 
care ar avea efecte prejudiciabile pentru cealaltă parte. Încetarea prezentului contract nu va avea 
ca efect degrevarea de obligaţii a Părţilor în cazul în care, prin natura lor, obligaţiile respective 
rămân în vigoare şi după Data Încetării Contractului. 
 
 
ARTICOLUL 28 – MODUL DE DISTRIBUIRE A RISCURILOR, PENALITĂŢI ȘI 
DESPĂGUBIRI IN SARCINA CONCESIONARULUI 
(1) Concesionarul declară şi garantează ca acceptă şi încheie prezentul Contract pe propriul său 
risc tehnic, economic şi financiar şi că este răspunzător atât în fața Concedentului cât şi, în unele 
situaţii, faţă de Autorităţile Competente pentru obligaţiile asumate, prestarea Serviciului şi 
exploatarea Bunurilor de Retur conform prevederilor prezentului Contract. Nici Concedentul, 
nici Autorităţile Competente nu vor fi răspunzători în niciun fel faţă de terți pentru îndeplinirea 
de către Concesionar a obligaţiilor asumate în baza prezentului Contract şi pentru prestarea de 
către acesta a Serviciului. Concesionarul confirmă în special că a luat în considerație, în 
conformitate cu şi bazându-se pe termenii şi condiţiile prezentului Contract, înaintea încheierii 
prezentului Contract, de obligaţiile, riscurile şi/sau pericolele de orice fel care pot exista sau pot 
apărea în legătură cu prestarea Serviciului, operarea Bunurilor de Retur şi, în general, în legătură 
cu obligaţiile asumate prin prezentul Contract.   
(2) Nerespectarea de către Concesionar a Indicatorilor de Performanţă, stabiliţi conform 
Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) şi preluați în Anexa nr. 7 (“Indicatorii de 
Performanţă”) la prezentul Contract, precum si a oricărei obligaţii asumate prin prezentul 
Contract va atrage răspunderea contractuală (penalităţi, executarea garantiei de bună executie, 
etc) a Părţii în culpă. 
(3) Nu sunt acceptate cazuri de nerespectare a obligaţiilor contractuale sau a Indicatorilor de 
Performanţă, în afara celor expres stipulate în Contract. 
(4) Nerespectarea gravă şi repetată a Indicatorilor de Performanţă poate determina rezilierea 
Contractului de către Concedent, conform Articolului 38 (“Rezilierea Contractului”). 
(5) Nerespectarea de către Concesionar a obligaţiilor sale de realizare a Investiţiilor la care s-a 
angajat prin prezentul Contract va atrage dreptul Concedentului de a percepe penalităţi în 
cuantum de 0,05% pe zi din valoarea investiţiei nerealizate în termenul prevăzut la Articolul 3, 
alin. (4), lit. f).   
(6) În plus față de orice alte despăgubiri, penalităţi sau sancțiuni prevăzute în acest Contract, 
Concesionarul va despăgubi Concedentul în legătura cu orice pretenții sau prejudicii invocate de 
orice altă persoană decât Concedentul şi dovedite ca atare, care pot fi generate de, sau în cursul, 
sau în legătură cu neîndeplinirea de către Concesionar a oricăror obligații în baza prezentului 
Contract. 
  
ARTICOLUL 29 – RĂSPUNDEREA CONCEDENTULUI 
(1) Concedentul declară că înainte de atribuirea prezentului Contract a depus toate eforturile 
pentru a se asigura că informaţiile furnizate conţin toate datele cunoscute lui şi pe care le 
consideră relevante sau importante în prestarea Serviciului, că a analizat şi verificat toate 
informaţiile furnizate şi condiţiile privind prestarea adecvată a Serviciului. 
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(2) Concedentul nu poate exercita vreun drept de dispoziție asupra Bunurilor de Retur 
concesionate pe parcursul Duratei Contractului, fără ca acordul scris al Concesionarului sa fie 
obținut anterior, acord care nu va fi întârziat în mod nejustificat. 
(3) Concedentul nu îl va tulbura pe Concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul 
Contract.   
(4) În niciun caz Concedentul nu va fi răspunzător faţă de Concesionar de vreo Daună ori Daună 
indirectă sau cheltuială de orice natură pe care Concesionarul le-ar putea suporta sau înregistra 
datorită:  
 (i) producerii unui eveniment de Forţă Majoră  
 (ii) stării Bunurilor concesionate sau a amplasamentelor aferente acestora sau 
 (iii) oricărei nereuşite a Concesionarului de a realiza veniturile previzionate în baza 
prezentului Contract. 
 
ARTICOLUL 30 – EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A CONCESIONARULUI 
(1) Fără a aduce atingere prevederilor Articolului 28 (“Modul de distribuire a riscurilor, 
penalităţi şi despăgubiri în sarcina Concesionarului”) de mai sus privind răspunderea 
Concesionarului, acesta nu va putea fi ţinut răspunzător pentru neîndeplinirea vreunei obligaţii 
ce-i revine în baza prezentului Contract dacă neîndeplinirea respectivei obligaţii este o 
consecinţă directă a situaţiilor prevăzute la alineatele de mai jos din prezentul Articol. 
(2) Concesionarul nu va fi obligat să îndeplinească obligaţiile sale contractuale, inclusiv 
Indicatorii de Performanţă, în măsura în care acesta nu poate, în mod rezonabil și justificat, fie: 
 (i) să respecte termenele de îndeplinire a obligaţiilor contractuale în perioadele de timp 
prevăzute, fie 
 (ii) să continue să îndeplinească obligaţiile contractuale, ca o consecinţă directă a: 
  a) apariţiei unui Eveniment de Forţă Majoră; 
  b) nerespectării de către Concedent a propriilor sale obligaţii asumate prin 
prezentul Contract sau de către alt Operator de Salubrizare sau Generator  a obligaţiilor acestuia 
(acestora) asumate prin contractul încheiat cu Concesionarul;  iar Concesionarul va informa 
Concedentul despre această nerespectare în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare în vederea 
îndeplinirii corecte a rolului Concedentului de mediere şi de interfaţă cu Concedentul, precum şi 
de monitorizare a modului în care sunt prestate serviciile de salubrizare în ansamblu în Aria 
Delegării. Nerespectarea de către Concesionar a acestei obligaţii de informare a Concedentului 
va duce la neaplicarea exonerării sale de răspundere prevăzută în prezentul alineat; 
  c) acţiunii, inacţiunii sau faptelor unor terţe persoane pentru care Concesionarul 
nu este responsabil. 
(3) În cazul în care Concesionarul se află în imposibilitatea de a presta Serviciul, total sau parţial, 
din motive ce țin de apariția unor circumstanțe imprevizibile, atunci Concesionarul va notifica 
de-îndată Concedentul, în condițiile prevăzute de prezentul Contract oferind în scris detalii 
cuprinzătoare asupra circumstanţelor și motivelor pe care le consideră ca fiind imprevizibile, 
durata posibilă a întreruperii şi acţiunile avute în vedere pentru remedierea situaţiei, precum şi 
orice alte detalii pe care Concedentul le solicită în mod justificat. 
În termen de maxim 3 zile, Concedentul împreună cu Concesionarul vor încheia un Proces-
verbal de constatare a circumstanţelor și motivelor relevante, care au determinat imposibilitatea 
prestării Serviciului, urmând a se stabili modul de soluționare a situației semnalate. 
Invocarea oricărui motiv care ar putea împiedica în mod justificat prestarea Serviciului nu va 
atrage nicio modificare a vreunei clauze a acestui Contract şi nu va elibera sau exonera în niciun 
fel Concesionarul de obligaţia de a presta Serviciul, în perioada până la petrecerea evenimentului 
notificat, în condițiile mai sus arătate. 
 
ARTICOLUL 31 – ÎNTINDEREA DESPĂGUBIRILOR 
(1) Despăgubirile datorate de oricare dintre Părţi conform prezentului Contract vor fi limitate la 
acoperirea integrală a daunelor/prejudiciilor suferite de Partea sau terţul prejudiciat. În înţelesul 
prezentului Contract şi articol în despăgubiri nu sunt incluse penalităţile ce pot fi datorate de o 
Parte conform prezentului Contract.   
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ARTICOLUL 32 - RECUPERAREA DEBITELOR 
a) Concedentul este îndreptăţit să recupereze de la Concesionar orice prejudicii suferite din vina 
Concesionarului, care sunt descoperite după data încetării Contractului, în conformitate cu legea 
aplicabilă. 
b) Comisioanele bancare şi alte sume similare rezultate din operaţiunile legate de plata sumelor 
datorate de Concesionar Concedentului cad în integralitate în sarcina Concesionarului. 
c) Părtile pot conveni prin acord scris, numai potrivit prevederilor legale în vigoare, 
compensarea între sumele astfel datorate de Concesionar si orice sume datorate de către 
Concedent Concesionarului precum şi asupra metodei de plată chiar şi în mai multe tranşe. 

 
CAPITOLUL VI. EVENIMENTE NEPREVĂZUTE 

 
ARTICOLUL 33 – FORŢA MAJORĂ 
(1)  „Forţa Majoră” înseamnă un eveniment mai presus de voinţa Părţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, imprevizibil şi care face imposibilă executarea şi respectiv 
îndeplinirea Contractului. Evenimentele de forţă majoră vor include următoarele, fără a se limita 
la acestea: 
 a ) Evenimente naturale de forţă majoră cum ar fi: 
  i) trăsnete, cutremure, uragane şi alte condiţii climaterice extraordinare ca de 
exemplu temperaturi anormal de scăzute; 
  ii) explozii, foc sau inundaţii (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau orice 
altă persoană pentru care aceasta este responsabilă); 
  iii) contaminări nucleare, chimice sau biologice (dacă nu sunt cauzate de Partea 
respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă); 
  iv) bombe sau alte muniţii neexplodate sau descoperiri de fosile sau relicve 
arheologice. 
 b) Evenimente politice de forţă majoră cum ar fi: 
  i) război sau război civil (declarat sau nu) sau conflict armat, invazii sau acte ale 
inamicilor externi, blocade şi embargouri; 
  ii) acţiuni violente de stradă sau rebeliuni civile;  
  iii) orice act sau ameninţare de terorism credibilă în mod rezonabil la adresa Părţii 
respective sau privind bunurile de infrastructură aferente Serviciului; 
  iv) greve sau alte mişcări revendicative la scara naţională şi motivate predominant 
politic. 
 c) Evenimente nefavorabile de forţă majoră cum ar fi: 
  i) refuzul, fără un motiv justificat, oricărei Autorităţi Competente de a elibera 
orice aviz, permis, licenţă sau a oricăror autorizaţii necesare executării obligaţiilor contractuale, 
retragerea acestora sau refuzul de a reînnoi aceste avize, permise, licenţe sau autorizaţii sau orice 
acte sau omisiuni ale oricărei Autorităţi Competente având efecte similare; 
  ii) orice acţiune reglementară neîntemeiată sau nerezonabilă dispusă de oricare 
Autoritate Competentă împotriva Concesionarului (care poate include orice anulare sau revocare 
a oricăror permise, licenţe sau autorizaţii existente,); 
  iii) orice rechiziţionare, expropriere, naţionalizare sau confiscare de facto a 
oricărui bun sau drept semnificativ al Concesionarului de către Guvernul României sau de către 
oricare Autoritate Competentă (alta decât ca rezultat al încălcării de către Concesionar a 
permiselor, licenţelor, autorizaţiilor sau a Legii); 
  iv) orice acte ilegale din partea unor terţi inclusiv poluarea ilegală, în mod 
intenţionat sau accidental.  
Forţa Majoră nu va include: probleme financiare ale Părţilor, livrarea cu întârziere a materialelor 
sau executare cu întârziere/neexecutarea de către contractanţii acestora a obligaţiilor lor 
contractuale, condiţii meteorologice posibile în condiţiile climatice din Aria Delegării, 
insuficienţa forţei de muncă sau a echipamentelor sau a materialelor (dacă nu se datorează Forţei 
Majore).  
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(2) În situaţia în care un eveniment de Forţă Majoră (condiţie care va include consecinţele 
acestuia) împiedică una dintre Părţi să îşi respecte sau întârzie respectarea obligaţiilor decurgând 
din prezentul Contract, se vor aplica următoarele măsuri: 
 a) Partea va fi scutită de respectarea şi de răspunderea pentru nerespectarea acelor 
obligaţii pe care nu le poate îndeplini ca o consecinţă a unui eveniment de Forţă Majoră, fără a 
aduce prejudicii obligaţiilor de încheiere a asigurărilor corespunzătoare, astfel cum este prevăzut 
în prezentul Contract. 
 b) Orice perioadă de timp acordată sau permisă în baza prezentului Contract pentru 
îndeplinirea oricărei obligaţii (inclusiv obligaţiile legate de Indicatorii de Performanţă şi durata 
Contractului dacă Forţa Majoră a afectat integral executarea acestuia) va fi prelungită cu 
perioada de timp cât durează evenimentul de Forţă Majoră; cu condiţia, totuşi, ca Partea afectată 
să-şi fi respectat obligaţiile ce-i revin în baza alin. (4) şi (5) ale prezentului articol. 
(3) O Parte afectată de un eveniment de Forţă Majoră va informa cealaltă Parte, cât mai curând 
posibil, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare după ce ia cunoştinţă de apariţia unui 
eveniment de Forţă Majoră, furnizând detalii complete despre durata şi efectele estimate ale 
acestuia.  Dacă evenimentul de Forţă Majoră durează mai mult de o săptămână, Partea afectată 
va informa periodic cealaltă Parte, dar nu mai rar de o dată la două săptămâni despre derularea 
evenimentelor.  
(4) O Parte afectată de un eveniment de Forţă Majoră va depune toate eforturile pentru a-şi relua 
îndeplinirea obligaţiilor cât mai curând posibil, iar intre timp să diminueze efectele acestui 
eveniment, pentru a-şi îndeplini obligaţiile contractuale neafectate de Forţa Majoră şi va informa 
complet cealaltă Parte în legătură cu măsurile luate în acest sens, cu condiţia ca acest lucru să nu 
presupună costuri nerezonabile pentru Partea afectată de evenimentul de Forţă Majoră.   
(5) Dacă la expirarea unei perioade de cel puţin 30 (treizeci) de zile de la apariţia unui eveniment 
de Forţă Majoră, acest eveniment de Forţă Majoră (sau consecinţele acestuia) continuă şi 
afectează în mod semnificativ furnizarea Serviciului sau executarea obligaţiilor contractuale, 
astfel încât majoritatea Indicatorilor de Performanţă încă de atins nu poate fi îndeplinită şi/sau 
majoritatea acelor Indicatori de Performanţă atunci când respectarea acestora a fost deja 
îndeplinită nu poate fi menţinută ca urmare a acelui eveniment de Forţă Majoră, atunci oricare 
dintre Părţi va avea dreptul să notifice celeilalte Părţi încetarea prezentul Contract, fără ca vreuna 
dintre ele să pretindă daune-interese, în orice moment după expirarea acestei perioade, cu 
condiţia ca evenimentul de Forţă Majoră să continue încă în momentul acestei notificări şi cu un 
preaviz de 10 (zece) zile.  
 
 ARTICOLUL 34 – MENŢINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL 
(1) Părţile vor urmări în permanenţă menţinerea echilibrului contractual/financiar al Contractului. 
(2) Concesionarul nu va fi obligat să suporte creşterea sarcinilor legate de execuţia obligaţiilor 
sale, dacă această creştere rezultă în urma unui eveniment de Forţă Majoră, astfel cum este 
descris la Articolul 33 (“Forţa Majoră”). 
(3) În situaţia în care, independent de Concesionar şi de voinţa sa, Modificări Legislative, 
constrângeri tehnice, economice, financiare sau, în general, evenimente neprevăzute care nu 
constituie evenimente de Forţă Majoră astfel cum sunt acestea definite de prezentul Contract și 
care nu constituie riscuri de cerere asumate integral de Concedent, datorate sau nu 
Concedentului, alterează echilibrul economico-financiar al prezentului Contract, dezechilibrul 
rezultat va fi remediat, după caz, prin modificări ale clauzelor în măsura în care nu contravin 
legii şi prezentului Contract, în scopul restabilirii echilibrul economico-financiar al Contractului.  
(4) Dacă, la expirarea unei perioade de cel puţin 60 (şaizeci) de zile de la începerea negocierilor 
prevăzute la alineatul precedent, acestea eşuează, atunci oricare dintre Părţi va avea dreptul să 
notifice celeilalte Părţi încetarea prezentului Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă 
daune-interese.  
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CAPITOLUL VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI 
 
ARTICOLUL 35 – MODIFICAREA CONTRACTULUI  PRIN ACORDUL PĂRŢILOR 

(1) Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adiţional încheiat în scris între Părţile 
contractante. 

(2) Contractul nu poate fi modificat în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activităţi 
care nu a făcut obiectul delegării gestiunii, conform Legii.  

 (3) Tarifele pot fi supuse ajustării/modificării doar cu aprobarea Autorității Contractante în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare, fără să varieze semnificativ față de tarifele maxime 
aprobate atât prin Studiul de Fundamentare cât și prin Contractul de Finanțare 
nr.129035/02.05.2012 și fără să contravină prevederilor Contractului de Finanțare 
nr.28/14.02.2017. 

(4) Cuantumul și regimul tarifelor se stabilesc, se ajustează sau se modifică potrivit prevederilor 
Ordinului ANRSC nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare 
sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, cu 
modificările și completările ulterioare. 

(5) Tarifele aprobate pot fi modificate în condițiile art.15 din Ordinul   ANRSC nr.109/2007. 
Pentru modificarea tarifelor se va aplica formula stipulată la art.16 din actul normativ menționat 
anterior.        

(7) Preţul Contractului de concesiune poate  fi modificat fără organizarea unei noi proceduri de 
atribuire, atunci când sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiţii: 
  a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care Concedentul care 
acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le prevadă; 

  b) modificarea nu afectează caracterul general al concesiunii de lucrări sau al concesiunii de 
servicii; 

d) în limitele Contractului de finanţare. 

(8) Contractul de concesiune poate fi modificat fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, 
în limitele Contractului de finanţare, atunci când un nou Concesionar îl înlocuieşte pe cel căruia 
Concedentul i-a atribuit iniţial concesiunea de servicii dacă: drepturile şi obligaţiile 
Concesionarului iniţial rezultate din contractul de concesiune sunt preluate ca urmare a unei 
succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin 
fuziune ori divizare de către un alt operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi 
de selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări 
substanţiale ale contractului de concesiune şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea 
procedurilor de atribuire prevăzute de legislaţia în vigoare; 

 
ARTICOLUL  36 – MODIFICAREA UNILATERALĂ A PĂRŢII REGLEMENTARE A 
CONTRACTULUI DE CĂTRE CONCEDENT 
(1) Concedentul poate modifica unilateral cerinţele legate de modul de gestiune şi de prestare a 
Serviciului care sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului sau Caietul de Sarcini al Serviciului, 
ataşate ca Anexele nr. 1 şi nr. 2 la prezentul Contract, numai în limitele Modificărilor 
Legislative, prin modificarea acestor documente şi înlocuirea respectivelor anexe, prin act 
adiţional la Contract, cu noul Regulament al Serviciului şi/sau noul Caiet de Sarcini al 
Serviciului, după caz.  
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CAPITOLUL VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
 
ARTICOLUL 37 – CAUZELE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI 
(1) Prezentul Contract încetează în următoarele situaţii, în măsura în care părțile nu convin, în 
scris, prelungirea acestuia prin act adițional:   

a) la expirarea duratei stabilite conform angajamentelor din oferta prezentată de 
concesionar şi a clauzelor contractuale specifice; 

b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de 
către Concedent, dar numai cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina Concedentului; 

c) în cazul constatării unor abateri grave ale Concesionarului de la îndeplinirea obligaţiilor 
contractuale, prin rezilierea unilaterală de către concedent şi cu plata unei despăgubiri în sarcina 
Concesionarului, în condițiile Articolului 38 (“Rezilierea Contractului”); 

d) în cazul constatării unor abateri grave ale Concedentului de la îndeplinirea obligaţiilor 
contractuale, prin rezilierea unilaterală de către Concesionar şi cu plata unei despăgubiri în 
sarcina Concedentului, în condițiile  Articolului 38 (“Rezilierea Contractului”); 

e) în cazul imposibilităţii obiective a Concesionarului de a presta Serviciul, ca urmare a 
intervenţiei unui caz fortuit sau a unui eveniment de Forţă Majoră, în condiţiile prevăzute la 
Articolul 33 (“Forţa Majoră”), fără plata unei despăgubiri; 

f) în situaţia în care, în urma parcurgerii procedurilor speciale prevăzute la Articolul 34 
(“Menţinerea echilibrului contractual”), este permisă încetarea Contractului; 

g) în cazul falimentului Concesionarului; 
h) dacă Părţile convin încetarea Contractului, prin act adiţional la acesta, respectând legea 

aplicabilă, în vigoare la acea dată; 
i) în cazul lipsei, retragerii sau încetării valabilităţii licenţei de operare a Concesionarului; 
j) în alte situaţii de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere clauzelor şi 

condiţiilor reglementate de lege; 
 (2) În cazul încetării Contractului înainte de termen, se va acorda un preaviz de 60 (şaizeci) de 
zile, cu excepţia cazurilor în care sunt prevăzute în mod expres în cuprinsul Contractului, alte 
termene pentru preaviz. 
(3) Concesionarul va coopera deplin pentru preluarea gestiunii Serviciului cu noul operator 
căruia i se va delega gestiunea Serviciului sau cu Concedentul, după caz, în sensul următoarelor: 
 a) să menţină legătura cu Concedentul şi /sau noul operator, să furnizeze asistenţă şi 
sprijin privind Serviciul şi transferul lor către Concedent sau noul operator; 
 b) să furnizeze Concedentului şi noului operator toate informaţiile privind Bunurile de 
Retur, inclusiv amplasamentele aferente, precum şi serviciile necesare funcţionării şi prestării 
acestora; 
 c) în timpul Contractului sau după încetarea acestuia, să nu acţioneze în niciun fel,  direct 
sau indirect, care să prejudicieze, să împiedice sau să facă dificil transferul Serviciului. 
(4) La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile care au fost utilizate de Concesionar în 
derularea Contractului vor fi repartizate după cum urmează: 
 a) Bunurile de Retur vor reveni Concedentului de plin drept, gratuit şi libere de orice 
sarcini. 
 b) Bunurile Proprii, cu excepţia Bunurilor de preluare care pot fi solicitate de către 
Concedent după caz, vor rămâne proprietatea Concesionarului. 
(5) La data încetării Contractului sau la data convenită pentru predare („Data de Predare”), 
Concesionarul va transfera, fără niciun drept de retenţie, fără costuri şi cheltuieli pentru 
Concedent, toate drepturile, titlurile de proprietate şi garanţiile legate de Bunurile de Retur, 
incluzând, cu condiţia să facă parte sau să fie utilizate în prestarea Serviciului, toate drepturile, 
titlurile şi garanţiile Concesionarului privind Bunurile de Preluare pentru care Concedentul şi-a 
exprimat intenţia de preluare şi a plătit contravaloarea lor până la acea dată.    
(6) La data de predare, Concesionarul va informa Concedentul despre starea activelor, inclusiv o 
listă completă a tuturor defecţiunilor ce afectează sau ar putea afecta funcţionarea în condiţii de 
siguranţă a acestora. Părţile vor încheia un proces-verbal de predare-primire a tuturor Bunurilor 
de Retur şi a acelor Bunuri de Preluare pe care Concedentul le preia.  
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(7) Concedentul are dreptul de a denunţa unilateral contractul de concesiune, în perioada de 
valabilitate a acestuia, în una dintre următoarele situaţii: 
a) concesionarul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile prevăzute la 
art. 79-81, care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire; 
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit concesionarului respectiv, având în vedere o încălcare 
gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o 
decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 
 

ARTICOLUL 38 – REZILIEREA CONTRACTULUI 
38.1. Rezilierea Contractului din culpa Concesionarului 
38.1.1 Concedentul are dreptul să rezilieze prezentul Contract, fără a fi nevoie de nicio 

altă formalitate sau de intervenția unei instanțe judecătorești în situația neachitării a două tranşe 
trimestriale consecutive din Redevenţă de către Concesionar în termen de 30 (treizeci) de zile de 
la data scadenței celei de-a doua tranşă; 
 38.1.2. Concedentul va avea dreptul (dar nu şi obligaţia) să rezilieze prezentul Contract, 
în momentul survenirii oricăruia dintre următoarele situații („Obligaţii Încălcate”): 
 a) în cazul constatării unor abateri grave ale concesionarului de la îndeplinirea obligaţiilor 
contractuale asumate în baza prezentului Contract, care au un efect negativ asupra drepturilor sau 
obligaţiilor Concedentului sau asupra capacităţii Concedentului de a respecta orice prevedere 
legală în vigoare şi a cărei încălcare nu a fost remediată de către Concesionar, în conformitate cu 
Art. 38.1.3; 
 b) nerespectarea repetată şi nejustificată a Indicatorilor de Performanţă; 
 c) nerealizarea corespunzătoare a Investiţiilor; 
 d) renunţarea la/sau abandonarea culpabilă a prestării Serviciului, de către Concesionar; 
 e) nerespectarea Articolului 25 (“Subcontractarea”) din prezentul Contract sau 
subconcesionarea bunurilor Concedentului aferente Serviciului, de către Concesionar; 
 f) nefurnizarea sau ascunderea de informaţii semnificative, ce trebuie furnizate 
Concedentului sau împiedicarea Concedentului de a-şi exercita drepturile de monitorizare în 
legătură cu executarea prezentului Contract, astfel cum sunt acestea stabilite de clauzele 
contractuale; 
 g) orice gajare sau grevare cu sarcini a unuia sau mai multor Bunuri de Retur; 
 h) Concesionarul nu a încheiat sau nu a menţinut în vigoare asigurările prevăzute de 
prezentul Contract şi Anexa nr.8 (“Asigurări”) la Contract; 
 i) practici corupte ale Concesionarului; 
 j) în cazul în care Concesionarul nu deține autorizațiile legale, sau când acestea ori licența 
de operare lipsesc, sunt retrase sau le încetează valabilitatea; 
 38.1.3. În cazul în care Concedentul devine îndreptăţit să rezilieze prezentul Contract în 
baza Art. 38.1.2: 
 a ) Concedentul are obligația de a trimite Concesionarului, în scris, o notificare, 
menţionând felul şi întinderea neîndepliniri obligaţiilor contractuale ("Notificare de Încălcare"). 
Dacă o astfel de notificare este transmisă, Concesionarul va fi obligat să remedieze încălcarea 
sesizată în termen de 60 (nouăzeci) de zile de la data primirii de către Concesionar a acestei 
notificări - "Perioada de Remediere".  
 b) În cazul în care Concedentul a transmis notificarea de încălcare şi dacă încălcarea nu 
este remediată în Perioada de Remediere, Concedentul poate rezilia prezentul Contract, în 
conformitate cu prevederile literei (d) a prezentului articol.  
 c) Atunci când o obligaţie încălcată nu poate fi remediată în mod rezonabil în Perioada de 
Remediere menţionată, Concesionarul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea încălcării 
respective în cea mai mare măsură posibilă în timpul Perioadei de Remediere şi va face 
propuneri Concedentului anterior expirării respectivei perioade, privind finalizarea remedierii 
respectivei obligaţii încălcate. 
 d) În cazul în care Concedentul nu acceptă propunerile rezonabile de remediere ale 
Concesionarului sau dacă, după acceptarea propunerilor respective, Concesionarul nu remediază 
obligaţia încălcată, în conformitate cu aceste propuneri, Concedentul poate, printr-o notificare 
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scrisă, adresată Concesionarului, să rezilieze Contractul, iar Contractul va înceta începând cu 
data prevăzută în această notificare, cu plata de daune interese în cuantumul stabilit, fie de Părţi, 
fie de un expert independent, desemnat de acestea sau, fie de către instanţa judecătorească 
competentă. 
 e) Concedentul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare 
scrisă adresată Concesionarului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu 
condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau 
despăgubire pentru Concedent. În acest caz, Concesionarul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 
contractului. 
  38.2 Rezilierea Contractului din culpa Concedentului 
38.2.1. Concesionarul va avea dreptul să rezilieze prezentul Contract în cazul constatării unor 
abateri grave ale concedentului de la îndeplinirea obligaţiilor contractuale ale prezentului 
Contract, care au un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligaţiilor 
Concesionarului, în baza prezentului Contract. 
38.2.2. În cazul în care Concesionarul are dreptul să rezilieze prezentul Contract în baza Art. 
38.2.1, se va aplica mutatis mutandis procedura prevăzută la Art. 38.1.3.  
   

CAPITOLUL IX ALTE CLAUZE 
 
ARTICOLUL 39 – POLITICA PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ   
(1) Concesionarul va asigura forţa de muncă necesară pentru furnizarea Serviciului, precum şi 
formarea profesională a salariaţilor. Concesionarul este răspunzător de angajarea în prestarea 
Serviciului a unui număr suficient de persoane cu abilităţile, îndemânările, cunoştinţele, 
instruirea, calificările şi experienţa necesare şi adecvate unei bune desfăşurări a Serviciului şi se 
va asigura că are suficient personal de rezervă pentru prestarea în bune condiţii a Serviciului, pe 
toată Durata Contractului.  
(2) Concesionarul se va asigura că toţi angajaţii săi implicaţi în prestarea Serviciului vor fi 
instruiţi corespunzător cu: 

a) sarcina sau sarcinile pe care angajatul le va executa; 
b) toate prevederile importante ale Contractului, inclusiv Regulamentul Serviciului şi 

Caietul de Sarcini al Serviciului, anexe la prezentul Contract; 
c) toate procedurile şi standardele convenite între Părţi la anumite interval de timp; 
d) toate procedurile, regulile, regulamentele şi legile aplicabile pentru prestarea 

Serviciului, inclusiv regulile de sănătate şi securitate în muncă, riscul de incendiu şi prevederile 
în caz de incendiu; 
(3) Concesionarul va furniza mijloace de identificare a personalului angajat, în condiţiile stabilite 
cu Concedentul în cadrul misiunii acesteia de monitorizare a executării prezentului Contract şi va 
solicita personalului să poarte şi să aibă la vedere însemnele de identificare pe toată durata 
furnizării/prestării Serviciului. 
(4) Concesionarul se va asigura ca personalul propriu este permanent supervizat şi îşi 
îndeplineşte îndatoririle în conformitate cu prezentul Contract.  
(5) Pe perioada executării prezentului Contract, Concesionarul se va conforma politicilor 
referitoare la conduita personalului (inclusiv cele referitoare la măsurile de siguranţă) existente în 
Regulamentul său intern. Concedentul  va avea dreptul să solicite Concesionarului comunicarea 
Regulamentului intern şi modificarea Regulamentului intern în măsura în care solicitarea de 
modificare este rezonabilă, în legătură cu dispoziţiile Regulamentului care afectează modul de 
prestare a Serviciului şi în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile. După aprobarea 
Regulamentului intern, Concesionarul îl va afişa la loc vizibil şi îl va aduce la cunoştinţă tuturor 
angajaţilor, făcând dovada acestei formalităţi către Concedent prin prezentarea semnăturilor de 
luare la cunoştinţă. Concesionarul va lua măsuri disciplinare corespunzătoare împotriva oricărei 
persoane angajate de acesta care nu respectă prevederile Regulamentului intern.  
(6) Concesionarul este răspunzător în întregime de angajarea şi de condiţiile de lucru ale 
angajaţilor săi. 
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(7) Concesionarul este răspunzător şi va suporta toate costurile şi cheltuielile legate cu personalul 
angajat. 
 (8) Personalul angajat al Concesionarului beneficiază de toate drepturile prevăzute în contractul 
colectiv sau individual de muncă.  
(9) Numărul angajaţilor Concesionarului va fi stabilit de acesta, în funcţie de politicile proprii, 
dar să fie suficient pentru prestarea Serviciului.  
(11) Concesionarul va lua toate măsurile necesare privind igiena, sănătatea, securitatea la locul 
de muncă şi normele de protecţie a muncii, în conformitate cu dispozițiile legale incidente. 
Concesionarul va aplica metode sigure de lucru pentru toate activităţile prestate în sensul 
Contractului sau orice alte activităţi care au legătură cu acesta, pentru a asigura securitatea şi 
sănătatea propriilor angajaţi, precum şi a reprezentanţilor Concedentului şi a oricărei alte 
persoane care intra în incintele Concesionarului. Principiile şi metodele privind sănătatea şi 
securitatea în muncă aplicate de Concesionar vor fi în conformitate cu legislația în materie. 
 
ARTICOLUL 40 - CONFIDENŢIALITATE 
(1) Părţile convin că prevederile prezentului Contract nu vor fi tratate ca Informaţii Confidenţiale 
şi pot fi dezvăluite fără restricţii. 
(2) Fiecare Parte va păstra confidenţialitatea tuturor Informaţiilor indicate de către Părţi ca fiind 
Confidenţiale, inclusiv secretele tehnice sau comerciale ori alte elemente care au fost indicate ca 
fiind confidenţiale,  primite de la cealaltă Parte în legătură cu prezentul Contract şi va face toate 
eforturile pentru a împiedica salariaţii şi alte persoane aflate în relaţii de subordonare să 
dezvăluie astfel de Informaţii Confidenţiale vreunei persoane. 
(3) Alineatul (2) de mai sus nu se va aplica: 
 a) Niciunei dezvăluiri de informaţii care este solicitată de către orice persoană care îşi 
îndeplineşte obligaţiile conform prezentului Contract, în scopul îndeplinirii acelor obligaţii; 
 b) Oricărei informaţii cu privire la care o Parte poate demonstra că este deja sau devine 
general disponibilă şi în domeniul public, altfel decât în urma încălcării prezentului Articol; 
 c) Oricărei dezvăluiri cu scopul de a permite luarea unei decizii de către o Autoritate 
Competentă sau de către o instanţă judecătorească ori tribunal arbitral; 
 d) Oricărei dezvăluiri care este solicitată în temeiul cerinţele prevăzute de legea Părţii care 
face dezvăluirea sau al regulilor oricărei burse de valori sau Autorităţi Competente, care are forţă 
juridică obligatorie sau, dacă nu are forţă juridică obligatorie, conformarea faţă de aceasta 
constituie o practică generală a persoanelor supuse reglementărilor bursei de valori sau ale 
Autorităţii Competente respective; 
 e) Oricărei dezvăluiri de informaţii care sunt deja în mod legal în posesia Părţii ca 
destinatar, înainte de dezvăluirea acestora de către Partea care face dezvăluirea; 
 f) Oricărei furnizări de informaţii către consultanţii profesionali ai Părţilor; 
 g) Oricărei dezvăluiri de către Concedent a unor informaţii legate de Serviciu şi oricărei 
alte informaţii care pot fi solicitate în scopul efectuării unui proces de audit, către un concesionar 
ulterior cu privire la Serviciu, inclusiv către consultanţii săi, în cazul în care Concedentul decide 
organizarea unei noi proceduri pentru atribuirea gestiunii Serviciului; 
 h) Oricărei înregistrări sau evidenţe a Autorizaţiilor şi înregistrări de proprietate necesare; 
sau 
 i) Oricărei dezvăluiri făcute în scopul examinării şi certificării conturilor uneia dintre Părţi. 
(4) Când dezvăluirea este permisă în baza alineatului de mai sus, altfel decât conform literelor b), 
d), e), g) şi h) de mai sus, Partea care furnizează informaţiile se va asigura că destinatarul 
informaţiilor este supus aceloraşi obligaţii de confidenţialitate ca şi cele cuprinse în prezentul 
Contract. 
(5) Concesionarul nu va utiliza prezentul Contract sau orice informaţii emise sau furnizate de sau 
în numele Concedentului în legătură cu prezentul Contract altfel decât pentru scopurile 
prezentului Contract, decât cu acordul scris al Concedentului. 
(6) La sau înainte de Data Încetării, Concesionarul se va asigura că toate documentele sau 
evidenţele computerizate aflate în posesia, detenţia sau sub controlul său, care conţin informaţii 
referitoare la Serviciu sunt transmise Concedentului. 
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ARTICOLUL 41 – PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI DREPTURI DE AUTOR 
(1) Desenele, planurile, specificaţiile, instrucţiunile, manualele şi alte documente create, produse 
sau comandate de către Concesionar şi care se raportează la furnizarea/prestarea Serviciului şi 
drepturile de autor care sunt legate de acesta, precum şi toate drepturile de proprietate 
intelectuală ale Concesionarului sunt şi vor rămâne proprietatea acestuia. Cu toate acestea, 
Concesionarul se obligă ca, la solicitarea Concedentului, să acorde Concedentului drepturi de 
utilizare asupra acestora corespunzătoare scopului solicitării, pe baza unui acord scris în acest 
sens, precizând toate condiţiile tehnice, economice, juridice şi durata folosirii lor. 
(2) De asemenea, metodele şi know-how-ul dezvoltate de Concesionar sunt şi vor rămâne 
proprietatea exclusivă a Concesionarului. Concedentul se angajează expres să nu divulge acest 
know-how, în totalitate sau în parte, către terţi, oricine ar fi aceştia. 
 
ARTICOLUL 42 – TAXE 
(1) Toate obligaţiile fiscale (taxe, impozite etc.) decurgând din prestarea Serviciului sau din 
activitatea proprie vor fi suportate de către Partea căreia, în conformitate cu Legea, îi incumbă 
respectiva obligaţie fiscală. 
 
ARTICOLUL 43- CHELTUIELI 
(1) Doar dacă nu este altfel stipulat în mod expres în acest Contract, fiecare Parte îşi va plăti 
propriile costuri şi cheltuieli (inclusiv onorariile şi cheltuielile agenţilor săi, reprezentanţilor, 
consilierilor şi contabililor) necesare pentru pregătirea, semnarea, îndeplinirea şi respectarea 
termenilor acestui Contract.  
 
ARTICOLUL 44 – CONFLICTUL DE INTERESE 
a) Concesionarul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situaţie 
care are sau poate avea ca efect compromiterea executării prezentului Contract în mod obiectiv şi 
imparţial. Astfel de situaţii pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice 
sau naţionale, legăturilor de familie sau emoţionale ori al altor legături sau interese comune. 
Oricare ar fi situaţia, apariţia unui conflict de interese trebuie notificată de către Concesionar 
imediat Concedentului, în scris. 
b) Concesionarul va garanta că personalul său, nu se află într-o situaţie care poate da naştere 
unui conflict de interese. Concesionarul va înlocui, imediat şi fără nici un fel de compensaţie din 
partea Concedentului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situaţie. 
c) Concedentul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de Conmcesionar în 
conformitate cu prevederile prezentului Articol sunt adecvate şi de a solicita luarea de măsuri 
suplimentare dacă va considera acest lucru ca fiind necesar. 
(4) Concesionarul se va abţine de la orice legături şi relaţii, comerciale sau de altă natură, care au 
sau pot avea ca efect compromiterea independenţei sale sau a personalului său. În cazul în care 
Concesionarul nu poate menţine această independenţă, Concedentul are dreptul de a rezilia 
Contractul, conform procedurii prevăzute de Articolul 38 (“Rezilierea Contractului”) fără a 
aduce atingere dreptului Concedentului de a solicita despăgubiri pentru orice daune suferite ca 
urmare a acestei situaţii. 
 
ARTICOLUL 45 – REPREZENTANŢII PĂRŢILOR 
(1) Pentru executarea prezentului Contract, în relaţia sa cu Concedentul, Concesionarul va numi 
o persoană ca „Manager de Contract”, care va asigura comunicarea corespunzătoare cu partenerii 
contractuali.  
(2) Concedentul va numi de asemenea reprezentanţii săi care vor asigura comunicarea cu 
Concesionarul.  
(3) Fiecare Parte este îndreptățită să înlocuiască persoanele de contact, coordonatele şi adresele 
menţionate în prezentul Contract, cu condiţia de a notifica în prealabil cealaltă Parte. Notificarea 
se va face în scris şi va fi comunicată cu cel puţin   3 (trei) zile lucrătoare înainte ca modificarea 
să devină efectivă. Orice comunicare trimisă la vechile adrese, coordonate sau persoane de 
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contact va fi considerată valabil efectuată dacă Partea care a modificat aceste elemente nu a 
comunicat corespunzător notificarea prevăzută în prezentul alineat.    
 

ARTICOLUL 46 -  COMUNICĂRI 
(1) Orice comunicare între Părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie 
transmisă în limba română, în scris prin fax, e-mail sub condiţia confirmării de primire, sau 
înmânată direct, sub semnătură, la următoarele adrese şi în atenţia următoarelor persoane:  
a) Pentru Concesionar 
În atenţia: Manager de Contract, Dl./D-na ……………………… 
Adresa: ………………… 
Fax: …………………………… 
E-mail: ……………… 
b) Pentru Concedent 
În atenţia: Dl./D-na. …………………… 
Adresa: …………………………. 
Fax: ………………………… 
E-mail: ………………………… 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 
primirii. 
(3) Dacă notificarea este transmisă prin poştă, aceasta se va face prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire şi este considerată ca fiind primită de destinatar la data menţionată de 
oficiul poştal de destinaţie pe confirmarea de primire.  
(4)  Dacă notificarea este transmisă prin fax sau e-mail, ea va considerată primită în prima zi 
lucrătoare după data transmiterii.  
(5) Notificările orale nu vor fi luate în considerare drept comunicări de vreuna dintre Părţi dacă 
nu sunt confirmate prin una dintre metodele prevăzute în alineatele de mai sus.   
 
ARTICOLUL 47 – DREPTURILE TERŢILOR 
(1) Nici un element din prezentul Contract, fie expres, fie implicit, nu va conferi drepturi sau 
compensaţii conform sau în temeiul prezentului Contract vreunei alte persoane, alta decât Părţile 
şi succesorii lor respectivi, nici nu va elibera sau exonera de obligaţii sau răspundere vreo altă 
persoană, terţă faţă de vreuna dintre Părţi, nici nu va conferi vreun drept de subrogare sau vreun 
drept de acţiune împotriva vreunei Părţi din prezentul Contract.  
 
ARTICOLUL 48 – NULITATEA CONTRACTULUI ŞI DIVIZIBILITATEA 
PREVEDERILOR SALE  
(1) Dacă în orice moment ulterior datei semnării, orice articol sau prevedere a prezentului  
Contract sunt declarate de orice instanţă de judecată competentă ca fiind nelegale, nule sau că 
inaplicabile, conform Legii, respectivul articol sau prevedere nu va avea forţă juridică şi efect 
juridic, dar nelegalitatea sau inaplicabilitatea lor nu va avea vreun efect asupra validităţii şi 
aplicabilităţii oricăror alte prevederi ale prezentului Contract, care vor rămâne în continuare 
valide şi aplicabile în măsura permisă de Lege. 
(2) Nulitatea sau inaplicabilitate oricărui articol sau oricărei prevederi din prezentul Contract va 
fi stabilită în conformitate cu Articolul 50 („Legea aplicabilă şi soluţionarea litigiilor”) din 
prezentul Contract. Părţile convin să depună toate eforturile pentru a negocia o modificare 
echitabilă a articolelor sau prevederilor acestui Contract care sunt anulate sau inaplicabile, iar 
validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate prin aceasta.  
 
ARTICOLUL 49 - DECLARAŢII ŞI GARANŢII 
(1) Fără a aduce atingere oricăror garanţii sau condiţii prevăzute de lege și în plus faţă de orice 
alte declaraţii și garanţii acordate prin clauzele prezentului Contract, Concesionarul declară şi 
garantează Concedentului că cele stipulate în prezentul articol sunt declaraţii corecte şi complete 
la data semnării şi că vor fi corecte şi complete la data începerii Contractului, precum şi pe toată 
durata Contractului şi vor rămâne astfel după data încetării:      
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a) Concesionarul este o societate legal constituită, conform prevederilor legale din 
România. 

b) Concesionarul are puteri depline, autoritatea şi capacitatea necesare să semneze şi să 
ducă la îndeplinire prezentul Contract, precum şi fiecare dintre celelalte documente care urmează 
să fie furnizate de către Concesionar ulterior datei semnării.  
Prezentul Contract a fost legal autorizat conform tuturor procedurilor interne societare din cadrul 
Concesionarului. 
Prezentul Contract este, iar celelalte documente şi acte ce vor fi furnizate de către Concesionar 
ulterior datei semnării vor fi legal şi valabil semnate şi executate de către Concesionar, 
constituind convenţii valide şi opozabile Concesionarului, ce pot face obiectul executării 
integrale de către Concesionar, conform termenilor acestora.    

c) Pe Durata Contractului actul constitutiv al Concesionarului nu va fi modificat sau 
completat în vreun mod care ar face executarea prezentului Contract nelegală sau în contradicţie 
cu actul constitutiv sau alt document statutar al Concesionarului. 

d) Concesionarul are capacitatea organizaţională şi financiară pentru a executa Contractul, 
pentru a gestiona Serviciul şi pentru a-şi îndeplini obligaţiile sale contractuale şi va avea deplina 
autoritate pentru efectuarea plăţilor şi va plăti toate sumele datorate în baza prezentului Contract, 
conform prevederilor acestuia. 

e) Prezentul Contract instituie obligaţii care pot face obiectul executării, acceptate în 
totalitate de către Concesionar. 

f) Nu există nicio acţiune în justiţie, in arbitraj,  nicio procedură sau proces sau investigaţie 
fie judiciară, fie extra-judiciară, pe rol sau iminentă împotriva Concesionarului, nici sentinţe 
judecătoreşti, hotărâri arbitrale nefavorabile, nici alte proceduri care ar putea avea ca efect 
împiedicarea Concesionarului de a executa obligaţiile sale asumate prin prezentul Contract sau 
care ar putea afecta executarea Contractului, conform obiectivelor stabilite de către Concedent. 

g) Încheierea de către Concesionar a prezentului Contract şi executarea obligaţiilor 
rezultate din prezentul Contract de către Concesionar nu contravin, nu vor duce la o încălcare sau 
neîndeplinire a obligaţiilor sale conform: 

i.  vreunei legi aplicabile Concesionarului; 
ii.  actului constitutiv sau oricărui document statutar al Concesionarului; 

iii. vreunui contract sau alt document la care Concesionarul este parte sau la care 
Concesionarul este obligat sau al cărui obiect sunt orice active, venituri sau garanţii ale 
Concesionarului. 

h) Toate garanţiile, declaraţiile, recunoaşterile Concesionarului privind obligaţiile şi 
responsabilitatea lui în baza prezentului  Contract au efect cumulativ şi niciuna nu va fi 
interpretată în mod separat de celelalte. 
(2) Fără a aduce atingere oricăror garanţii sau condiţii prevăzute de lege și în plus faţă de orice 
alte declaraţii și garanţii acordate prin clauzele prezentului Contract, Concedentul declară şi 
garantează Concesionarului că cele stipulate în prezentul articol sunt declaraţii corecte şi 
complete la data semnării şi că vor fi corecte şi complete la data începerii Contractului, precum şi 
pe toată durata Contractului şi vor rămâne astfel după data încetării: 
  a) Concedentul are puteri depline, autoritatea şi capacitatea necesare să semneze şi să 
ducă la îndeplinire prezentul Contract, precum şi fiecare dintre celelalte documente care urmează 
să fie furnizate de către Concedent ulterior datei semnării. 
  b) Concedentul are dreptul de a concesiona Concesionarului Bunurile de Retur care sunt 
în proprietatea sa şi formează infrastructura Serviciului, precum şi să delege Concesionarului 
gestiunea Serviciului pe baze de exclusivitate pentru întreaga arie a delegării.   c) 
Încheierea de către Concedent a prezentului Contract şi executarea obligaţiilor rezultate din 
prezentul Contract de către Concedent nu contravin, nu vor duce la o încălcare sau neîndeplinire 
a obligaţiilor sale din partea Concedentului conform: 

 i. vreunei legi aplicabile Concedentului; 
 ii. vreunui act administrativ sau decizii judecătoreşti aplicabile Concedentului; 
  iii. vreunui contract sau alt document la care Concedentul/orice unitate 
administrativ-teritorială ce constituie Concedentul este parte sau la care este obligat sau al cărui 



 

116 

obiect sunt orice active, venituri sau garanţii ale Concedentului/vreunei unităţi administrativ-
teritoriale ce constituie Concedentul. 
  d) Obligaţiile asumate de către Concedent prin Contract sunt obligaţii asumate în 
conformitate cu prevederile legale, valabile, având caracter obligatoriu în baza legii. 
 
ARTICOLUL 50 – LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
(1) Părţile convin că acest Contract va fi interpretat şi executat conform legilor din România. 
(2) În cazul unei dispute sau neînţelegeri privind interpretarea sau executarea Contractului, 
Părţile vor face toate eforturile necesare pentru a soluţiona pe cale amiabilă orice dispută în 
termen de 30 (treizeci) de zile din momentul în care una dintre Părţi a comunicat în scris 
celeilalte Părţii existenţa unei dispute şi obiectul acesteia. Dacă disputa nu poate fi soluţionată pe 
cale amiabilă, atunci oricare dintre Părţi poate notifica în scris despre imposibilitatea ajungerii la 
o soluţie şi în urma acestei notificări fie Partea care a trimis notificarea, fie Partea notificată 
poate  supune spre soluţionare disputa în faţa instanţelor judecătoreşti competente.  
 
ARTICOLUL 51 – MENŢINEREA UNOR PREVEDERI DUPĂ DATA ÎNCETĂRII 
CONTRACTULUI  
Părţile convin ca la încetarea din orice cauză a Contractului, Concesionarul va menţine  
continuitatea Serviciului pentru o perioadă de minim 90 (nouăzeci) de Zile, în condiţiile 
contractuale existente la Data Încetării Contractului. 
 
Prezentul Contract s-a încheiat și semnat azi data de ……………….. în………. exemplare 
originale, câte unul pentru fiecare Parte. 
 
 
            CONCEDENT                             CONCESIONAR 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Caietului de sarcini aferent procedurii de atribuire a Contractului 

având ca obiect delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor 
municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în 

Județul Alba (Faza1 + Faza2)  
 
 
 

         Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în 
data de 10 aprilie 2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini aferent procedurii de 
atribuire a Contractului având ca obiect delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de 
gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat 
al Deșeurilor în Județul Alba (Faza1 + Faza2); 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini 
aferent procedurii de atribuire a Contractului având ca obiect delegarea prin concesiune a 
operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem 
de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza1 + Faza2); 

- raportul de specialitate nr. 8833/9 aprilie 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; 

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 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, cu completările ulterioare 
- 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 completarile 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; 
 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, cu completările ulterioare, adoptă următoarea  
 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1. Se aprobă Caietul de sarcini aferent procedurii de atribuire a Contractului 
având ca obiect delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor 
municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în 
Județul Alba, (Faza1 + Faza) conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
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Art. 2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Alba să aprobe în numele şi 
pe seama Consiliului Judeţean Alba, modificarea Caietului de sarcini aferent procedurii de 
atribuire a contractului având ca obiect „Delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de 
gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management 
Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza1 + Faza2)” ca urmare a măsurilor de remediere 
confirmate prin decizii ale Consiliului Naţional de soluţionare a Contestaţiilor, de instanţele 
judecătoreşti sau a altor măsuri justificate care se impun pe parcursul procedurii de concesiune – 
licitaţie deschisă.  

Art. 3. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 76/20 martie 2020 privind aprobarea 
Caietului de sarcini aferent procedurii de atribuire a Contractului având ca obiect delegarea 
prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul 
Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza1 + Faza2), îşi 
încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 
          Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcției juridică și 
administraţie publică, Direcției dezvoltare și bugete și 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, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
SALUBRIS Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Administratorului public al Judeţului 
Alba, Direcției juridică și administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei 
amenajarea teritoriului şi urbanism, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Serviciului mediu din 
cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
 
 
 
                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 87 
Alba Iulia, 10 aprilie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. d, 
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 
 

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 87/10 aprilie 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 ordinii de zi  
a ședinței „ordinară” din data de 30 aprilie 2020 

 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în data 
de 30 aprilie 2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 228/23 aprilie 2020 privind 
convocarea Consiliului Județean Alba în ședință „ordinară”, în ziua de 30 aprilie 2020; 
 - propunerea Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 9871/29 aprilie 2020 privind 
completarea ordinii de zi a ședinței „ordinarăˮ a Consiliului Judeţean Alba din data de 30 aprilie 
2020; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 71/20 martie 2020 privind 
aprobarea completării Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 178 alin. 2, art. 179 alin. 2 lit. b, art. 243 alin. 1 lit. a, art. 179 alin. 6 coroborat cu 

art. 134 alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 
- O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- Decretului Preşedintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării 

de urgenţă pe teritoriul României; 
În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completările ulterioare, emit următoarea  
 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1.  Se aprobă ordinea de zi pentru şedinţa „ordinară”, din ziua de 30 aprilie 2020, ora 
1000, ședință care are loc în regim de videoconferință, și care cuprinde:  

1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a Consiliului 
Județean Alba din data de 10 aprilie 2020 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretar general al Județului Alba 
2. Proiect de hotărâre nr. 74/2 aprilie 2020 privind aprobarea modificării Organigramei 

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

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
3. Proiect de hotărâre nr. 79/7 aprilie 2020 privind aprobarea modificării Organigramei 

şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia  
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
4. Proiect de hotărâre nr. 80/7 aprilie 2020 privind aprobarea Acordului de cooperare 

pentru implementarea proiectului de interes public judeţean „Creşterea capacităţii operaţionale 
la solicitările cetăţenilor precum şi a capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de 
Poliție Județean Alba” încheiat între UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
5. Proiect de hotărâre nr. 86/13 aprilie 2020 privind exprimarea acordului cu privire la 

aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I - 
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proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ în comuna Bucium, sat 
Bucium, judeţul Alba, înscris în CF 71276 Bucium sub nr. topo. 2797/1, 2803/1 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
6. Proiect de hotărâre nr. 87/15 aprilie 2020 privind aprobarea modificării Statului de 

funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
7. Proiect de hotărâre nr. 88/15 aprilie 2020 privind prelungirea perioadei de închiriere 

pentru spaţiul în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul 
Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a UAT - Judeţul Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
8. Proiect de hotărâre nr. 89/15 aprilie 2020 privind prelungirea perioadei de închiriere 

pentru două bunuri - spaţii, în suprafaţă utilă totală de 29  mp, situate la subsolul imobilului din 
municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a UAT - Judeţul 
Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
9. Proiect de hotărâre nr. 90/21 aprilie 2020 cu privire la modificarea valorii de inventar 

a unor bunuri imobile, proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, aflate în administrarea 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor de lucrări de reparaţii 
capitale 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
10. Proiect de hotărâre nr. 91/21 aprilie 2020 privind aprobarea conturilor de execuţie 

ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor 
instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru 
trimestrul I al anului 2020 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
11. Proiect de hotărâre nr. 92/22 aprilie 2020 privind aprobarea instituirii unei restricții 

temporară parțială de circulație cu excepția riveranilor, pe un sector al drumului județean: DJ 
705B: DN 7 (Tărtăria) - Sibișeni (DJ107A) - Vințu de Jos (DN7) - Vurpăr (DJ107A) 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
12. Proiect de hotărâre nr. 93/28 aprilie 2020 privind încuviințarea cererii adresate 

Consiliului Local al Comunei Galda de Jos, pentru prelungirea transmiterii imobilului - teren, 
categoria de folosinţă „drum”, din administrarea Consiliului Local al Comunei Galda de Jos  în 
administrarea Consiliului Județean Alba până la finalizarea lucrărilor de reabilitare și 
modernizare 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
13. Proiect de hotărâre nr. 94/29 aprilie 2020 pentru modificarea și completarea 

articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 43/14 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 

14. Proiect de hotărâre nr. 95/29 aprilie 2020 pentru modificarea și completarea 
articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 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, cu 
modificările şi completările ulterioare 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
15. Proiect de hotărâre nr. 96/29 aprilie 2020 privind rectificarea bugetului general al 

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

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
16.  Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 
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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. 88 
Alba Iulia, 30 aprilie 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. c 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 „extraordinară”  
a Consiliului Județean Alba din data de 10 aprilie 2020 

 
 
 

        Consiliul Județean Alba întrunit în ședință „ordinarăˮ, în sistem videoconferință, în data 
de 30 aprilie 2020; 
 Luând în dezbatere Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a 
Consiliului Județean Alba din data de 10 aprilie 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, cu completările ulterioare; 

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

 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1.  Se aprobă Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a 
Consiliului Județean Alba din data de 10 aprilie 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. 89 
Alba Iulia, 30 aprilie 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. c şi art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 
ulterioare, 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, 10 aprilie 2020,  

cu ocazia şedinţei „extraordinară” a Consiliului Judeţean Alba 
 
 
 

Consiliul Judeţean Alba a fost convocat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Alba nr. 223/6 aprilie 2020 pentru a se întruni în ședință „extraordinară”, în data de 10 
aprilie 2020, ora 1000, ședință care a avut loc în regim de videoconferință. 

La lucrările şedinţei au participat Preşedintele Consiliului Judeţean Alba - domnul Ion 
DUMITREL, vicepreşedinții Consiliului Județean Alba - domnul Marius Nicolae HAŢEGAN și 
domnul Dumitru FULEA, secretarul general al Judeţului Alba - domnul Vasile BUMBU,  
precum și un număr de 30 consilieri judeţeni. 

Au fost prezenţi de asemenea on-line şi domnul DAN MIHAI POPESCU - administrator 
public al Judeţului Alba, domnişoara Elena OPRUŢA - director executiv adjunct, Direcţia 
dezvoltare şi bugete, domnul Paul Marius HAŢEGAN - şef serviciu, Serviciul administrativ, 
domnul Virgil Ştefan CĂRPINIŞAN - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - 
Serviciul administrarea domeniul public şi privat, informatică şi domnul Viorel LUCULESCU –
consilier superior, Direcţia juridică şi administraţie publică, din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Alba. 

La ora 1000 domnul Vasile Bumbu - secretar general al Judeţului Alba, a facut prezenţa 
consilierilor judeţeni aflaţi on-line. 
 

Ședința a început la ora 1000. 
 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Putem începe 
Sunt prezenţi 33 consilieri judeţeni astăzi. 
Şedinţa se desfăşoară în sistem de videoconferinţă. 
Dmnule Preşedinte, vă rog! 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Bună ziua dragi colegi! 
Mă bucur să vă aud sănătoşi! 
Am ajuns să facem şi o astfel de şedinţă, poate că ajungem cândva, fără să fim constrânşi 

de astfel de situaţii. 
Ne adaptăm la astfel de condiţii. 
Domnule secretar suntem în regim de videoconferinţă, vă rog să comunicaţi prezenţa! 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Sunt prezenţi on-line un număr de 33 de consilieri judeţeni. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Deci, toţi colegii noştri consilieri judeţeni sunt prezenţi. 
Rog consilierii judeţeni ca, în procesul de votare să respecte prevederile legale în ceea ce 

priveşte regimul juridic al incompabilităţilor şi conflictului de interese. 
Atenţie să nu votaţi în situaţia în care aţi putea fi în conflict de interese sau 

incompabilitate.  
 

Președintele Consiliului Județean Alba - domnul Ion DUMITREL propune și solicită 
aprobarea suplimentării ordinii de zi inițială cu 5 proiecte de hotărâri, respectiv: 
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1. Proiect de hotărâre nr. 81/7 aprilie 2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul „Consolidare pod peste Râul Mureș, pe DJ 107E: Aiud (DN1) - 
Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ107D)” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
2. Proiect de hotărâre nr. 82/7 aprilie 2020 cu privire la aprobarea la nivelul Județului 

Alba a listei produselor ce se vor distribui în cadrul  Programului pentru școli al României, 
precum și stabilirea măsurilor educative aferente, pentru anii școlari 2020-2021, 2021-2022 și 
2022-2023Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

3. Proiect de hotărâre nr. 83/8 aprilie 2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
„Reabilitare drum județean DJ 705: limită Județul Hunedoara - Almașu de Mijloc - Almașu Mare 
- Zlatna (DN 74)” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
4. Proiect de hotărâre nr. 84/9 aprilie 2020 privind aprobarea proiectului de contract 

având ca obiect delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor 
municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în 
Județul Alba (Faza1 + Faza2)  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
5. Proiect de hotărâre nr. 85/9 aprilie 2020 privind aprobarea Caietului de sarcini 

aferent procedurii de atribuire a Contractului având ca obiect delegarea prin concesiune a 
operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem 
de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza1 + Faza2) 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Am rugămintea de a aproba suplimentarea Ordinii de zi cu încă 5 proiecte pe care 

dumneavoastră le-aţi primit. 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Vă rog să spuneţi numai numărul proiectului. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Proiectul de hotărâre nr. 81/7 aprilie 2020, Proiectul de hotărâre nr. 82/7 aprilie 2020, 

Proiectul de hotărâre nr. 83/8 aprilie 2020, Proiectul de hotărâre nr. 84/9 aprilie 2020 şi 
Proiectul de hotărâre nr. 85/8 aprilie 2020.  
 

 Se supune la vot aprobarea suplimentării ordinii de zi cu încă 5 proiecte de hotărâri 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?     
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Am o rugăminte 
Pentru celeritate, interveniţi doar dacă sunt voturi împotrivă sau abţineri.  
Spuneţi dumneavoastră!  
Nu sunt  voturi împotrivă sau abţineri  
Mulţumesc, 33 de voturi pentru. 

 
Propunerea a fost aprobată cu un număr de 33 voturi „pentru”: domnul președinte 

DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum 
și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius 
Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 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 
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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 proiectele de hotărâri pentru 

care a fost aprobată suplimentarea ordinii de zi 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Aprobarea Ordinea de zi în ansamblul ei,  
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Sunt voturi împotrivă sau abţineri?  
Mulţumesc! 
33 de voturi pentru.  
 
Propunerea a fost aprobată cu un număr de 33 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 78/10 aprilie 2020 
  Propunerea a fost aprobată cu un număr de 33 voturi „pentru”: domnul președinte 

DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum 
și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius 
Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 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: 
Ordinea de zi iniţială:  
1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 20 martie 2020, redactat de Secretarul general al Județului Alba, 
Vasile Bumbu 
 

Se trece la votul asupra Procesului verbal al şedinţei din data de 20 martie 2020 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Sunt voturi împotrivă sau abţineri, vă rog să comunicaţi!  
Mulţumesc. 
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Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului Județean Alba din 
data de 20 martie 2020 a fost aprobat cu un număr de 33 voturi „pentru”, fiind adoptată 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 79/10 aprilie 2020 

33 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
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. 75/6 aprilie 2020 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții ,,REABILITARE ENERGETICĂ SPITAL 
PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD”, faza Proiect Tehnic, a Devizului general şi a Actului adiţional 
nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 9718/1523/25.05.2017 încheiat între Spitalul de 
Pneumoftiziologie Aiud şi UAT Judeţul Alba în vederea implementării proiectului 

 
Nu au participat la dezbateri domnii consilieri județeni CREŢU Simion şi PRODAN 

Gheorghe Lucian. 
 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 
 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean 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: 
Domnii consilieri județeni Creţu Simion şi Prodan Gheorghe Lucian nu participă la vot. 
Nominalizaţi voturi împotrivă! 
Nu sunt.  
Abţineri? 
Nu sunt. 
31 de voturi pentru. 
 
Proiectul de hotărâre nr. 75/6 aprilie 2020 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții ,,REABILITARE ENERGETICĂ SPITAL 
PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD”, faza Proiect Tehnic, a Devizului general şi a Actului adiţional 
nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 9718/1523/25.05.2017 încheiat între Spitalul de 
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Pneumoftiziologie Aiud şi UAT Judeţul Alba în vederea implementării proiectului a fost aprobat 
cu un număr de 31 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 
80/10 aprilie 2020 

31 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, 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 au participat la vot domnii consilieri județeni CREŢU Simion şi PRODAN Gheorghe 

Lucian. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
3. Proiect de hotărâre nr. 76/6 aprilie 2020 pentru modificarea și completarea articolului 

2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 februarie 2020 privind constituirea şi 
utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare 

 
Nu au participat la dezbateri domnii consilieri județeni PRODAN Gheorghe Lucian, 

RADU Călin şi TĂTAR Virgil. 
 

Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
Am avut un Amendament care a primit Aviz negativ în Comisie şi proiectul are Aviz 

favorabil... 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Nu dezbatem proiectul de hotărâre care are obiect bugetul. 
Este în dezbatere proiectul de hotărâre cu excedentul! 

 
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. 

 
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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Domnii consilieri județeni Prodan Gheorghe Lucian şi Radu Călin nu participă la vot. 
Domnul consilier judeţean Virgil TĂTAR: 
Nu particip. 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Nominalizaţi voturi împotrivă! 
Nu sunt. 
Abţineri? 
Nu sunt. 
30 de voturi pentru. 

 
Proiectul de hotărâre nr. 76/6 aprilie 2020 pentru modificarea și completarea articolului 

2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 februarie 2020  privind constituirea şi 
utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare 
a fost aprobat cu un număr de 30 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului 
Judeţean Alba nr. 81/10 aprilie 2020 

30 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
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, SANDEA 
Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TRÎMBIŢAŞ 
Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 
Nu au participat la vot domnii consilieri județeni PRODAN Gheorghe Lucian, RADU 

Călin şi TĂTAR Virgil. 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
4. Proiect de hotărâre nr. 77/6 aprilie 2020 privind rectificarea bugetului general al 

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

 
Nu au participat la dezbateri domnii consilieri județeni CREŢU Simion, FULEA Ioan, 

MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, PRODAN Gheorghe Lucian, RADU Călin şi 
TĂTAR Virgil. 

 
A fost propus un Amendament din partea domnului consilier judeţean LUCA Nicolae. 

 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Este un Amendament din partea domnului consilier judeţean Luca Nicolae. 
Va fi supus la vot acest Amendament, după Avizele comisiilor. 
Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
Da, am avut un Amendament 

 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
 Comisia nr. 1, pentru proiect Aviz favorabil, pentru Amendament – nu, a fost respins. 
 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 
 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 



 

129 

 Avizul Comisiei 3 este favorabil, pe Amendament – respingere. 
Domnul consilier județean Ioan FULEA: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 
Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 

 Comisia nr. 5, Aviz favorabil, pe Amendament a fost Aviz negativ. 
Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 

 Comisia nr. 6, Aviz favorabil pe proiect, pe Amendament – respins. 
 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Va fi supus la vot Amendamentul! 
Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
Domnule Preşedinte, aici vreau să iau eu un pic legătura! 
Am văzut că în comisiile de specialitate în care s-a discutat Amendamentul, s-a primit o 

respingere. 
Am şi discutat ieri, situaţia, de ce am depus acest Amendament.  
Acum presupun că până la urmă a fost pus la dispoziţia fiecărei comisii, a putut fi citit şi 

până la urmă cred că aţi observat că sumele propuse de mine pentru a fi retrase sunt în general de 
la Proiecte care nu afectează funcţionarea nici a Consiliul Judeţean, nici a instituţiilor din 
subordinea acestuia.  

De asemenea, sunt convins că sumele propuse pentru retragere, nu vor afecta funcţionarea 
sau desfăşurarea Proiectelor în măsura în care acestea vor fi ţinute.  

De ce spun acest lucru? Pentru că dacă e sa ne uităm punctual la...vă dau două exemple: 
la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, avem din Anexa 25, iau Proiectul nr. 15 – Conferinţa 
Naţională „Viva Transilvania”, aici iniţial am avut suma de 57 de mii de lei alocată, ulterior 
dumneavoastră aţi...  

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Am tăiat din bani da, da. 
Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
Redus la 50 de mii, condiţie în care ca şi indicatori de performanţă aveţi estimarea 

participării a unui număr de 30 de specialişti.  
Practic, în ambele proiecte, aici avem acelaşi număr de specialişti, cu o sumă mai mică. 
Sunt convins că aici s-a discutat şi se poate duce până la...    
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Am înţeles, am înţeles idea dumneavoastră… 
Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
Vă mai dau un exemplu... 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Dar mai scurt, să nu ieşim din timpul alocat, vă rog! 
Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
Nu e nicio problemă, că le repornim din nou... 
Vă mai dau un exemplu: la Conferinţa de Pace de la Paris, unde e un Simpozion 

internaţional, punctul 17 din aceeaşi Anexă, sumă iniţială 150 de mii, suma rectificată 54 de mii. 
Deci vorbim de bani retraşi de la diverse Proiecte făra a schimba indicatorii de 

performanţă aprobaţi.  
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Am înţeles, hai să vă spun… 
Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
Periind acest buget, am găsit la fel 
Avem cheltuieli pentru servicii recreative, sport pe anul 2020, bun – Sala Polivalentă de 

la Blaj, unde se alocă o sumă foarte mare...  
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Acolo e din excedent… 
Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
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Eu sunt de acord, acolo se plăteşte din excedent. Banii din excedent pot fi folosiţi pentru 
cheltuieli, de exemplu cumpărarea de mijloace fixe fără nicio problemă, dar ceea ce am propus 
eu, banii din excedent de aici, să fie mutaţi către Spitalul Judeţean, către Spitalul de la Aiud, 
exact pe motivul ăsta, pentru că toată lumea zice „ne trebuie”. 

În situaţia de acolo le trebuie măşti, ş.a.m.d., e evident că banii ăstia nu pot fi investiţi în 
achiziţii de măşti, dar pot fi investiţi pentru achiziţii de aparatură.  

Ieri cu domnul secretar discutam, mi-a transmis ieri, că suma care o dăm noi astăzi la 
Spital, la cel de la Alba Iulia, la cel de la Aiud, sunt sumele exact ceea ce au cerut ei. 

Trebuie să fim de acord că sunt nişte sume discutate, atât de Spital cât şi de 
dumneavoastră, aţi căzut de acord pe o anumită sumă şi cererea pentru ceea ce ei au nevoie este 
ceea ce aţi căzut de acord.  

Mă gândesc că nu avem vreun manager care să zică că are bani de ajuns încât nu mai are 
nevoie de alţii pentru aparate sau pentru alte lucruri din Spital.  

Drept urmare, în afară de art. 11 din Amendament, care susţin scoaterea lui, că acele două 
proiecte au fost retrase din desfăşurare, deci nu mai există cele două proiecte din art. 11, celelalte 
le susţin şi chiar aş dori să le votăm din simplul motiv că sunt bani care nu merg nicăieri, nici în 
salarii, nicăieri, merg strict acolo unde avem nevoie astăzi.  

Vă mulţumesc.    
  Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Vă mulţumesc mult domnule Luca.  
Acum să ştiţi că nu e în glumă ce spunem. 
Vreau să vă spun că, în ceea ce priveşte banii pentru dotări aparate, avem o sumă mare pe 

care am dat-o la începutul anului, am suplimentat după cum ştiţi la şedinţa trecută, e vorba aici 
de cumpărare de ventilatoare. 

Vreau să vă spun că este o problemă care o are toată ţara, multe firme şi multe asociaţii 
vor să ne ajute să cumpărăm astfel de aparate, dar nu se găsesc aşa cum aţi văzut, dar căutăm în 
continuare.  

În ceea ce priveşte echipamentele de protecţie, la momentul ăsta la Spitalul Judeţean 
avem combinezoane de protecţie sigură, avem undeva la 7 mii şi ceva de măşti, astăzi se mai 
comandă la UNIFARM un număr de cel puţin 10 mii.  

Deci necesarul care l-a făcut Spitalul acoperă nevoile pentru o lună jumate - două.  
În ceea ce priveşte banii pentru aparate, sunt suficienţi. Singura problemă pe care o avem, 

e greutatea de a identifica şi a aduce aceste aparate. După cum ştiţi, ţările din care importăm au 
oprit exportul din punctul lor de vedere de astfel de aparate către toate ţările inclusiv România.  

Acum, la nivel de stat s-au rezolvat problemele, am trecut perioada critică în ceea ce ne 
priveşte pe noi, am reuşit cu ajutorul prietenilor din China să avem acele 2 mii de echipamente 
pe care le avem şi asigură Spitalul Judeţean, Spitalul suport şi Spitalul de la Aiud. 

În ceea ce priveşte aparatura, PCR-ul cu care se fac testele COVID, astăzi s-au făcut la 
Spitalul Judeţean primele probe. De mâine vor începe testele cu PCR-ul pe care l-am obţinut cu 
sprijinul TRANSAVIA. 

Suntem prinşi, după cum aţi văzut, în Programul Naţional de testare, de repartizare a 
medicamentelor specific. 

Deci cu toţii am făcut un efort şi mă bucur, vă mulţumesc pentru propunerea 
dumneavoastră, iar atunci când va fi nevoie, la momentul oportun, propunerile dumneavoastră le 
vom lua în seamă şi împreună noi cei 33 de consilieri judeţeni, împreună cu colegii din aparatul 
propriu, cu colegii de la spitele, vom face ceea ce trebuie ca să rezolvăm această problemă 
importantă.  

Propunerea mea este să rămână aşa cum a propus Spitalul împreună cu colegii. 
Referitor la propunerea cu acea Conferinţă, vreau să vă spun că se referă la un proiect 

foarte important în 2020 pentru România. Se împlinesc 100 de ani de la Tratatul de la Trianon, s-
a renunţat la multe, însă va trebui ca, cei care vor veni, să trimită lucrări sau o lucrare despre care 
să se discute de România la 100 de ani de la Tratatul de la Trianon.  

Vă mulţumesc mult dragi consilieri judeţeni şi o să sune urât dacă o să vă rog să 
respingeţi Amendamentul propus de colegul Luca. 
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Nu-l acceptăm, dar îl vom lua în considerare în viitor când vom avea rectificare de Buget. 
Deci, domnule Luca, îmi cer scuze că o să rog să-l respingă. 
Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
Eu consider că trebuia până la urmă să fi văzut Amendamentul în totalitatea lui. 
Vă dau un exemplu, avem la Teatrul de Păpuşi la Titlul 1 – sporuri, alte cheltuieli de 

personal, pe trimestrul doi, nu e normal să dăm alte sporuri... 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Dar nici nu se pune problema!  
Domnule Luca, o să vedeţi că din păcate, după ce trece criza asta, va trebui să refacem tot 

bugetul. 
Doamna consilier județean Monica FLOREA: 
Domnule Preşedinte, o scurtă intervenţie vă rog, dacă se poate! 
Dacă tot suntem la subiectul echipamente medicale şi de protecţie, oare nu am putea 

extinde puţin beneficiarii_ 
Pentru că mă gândesc că noi în judeţ nu avem doar cele două spitale pe care le dotăm. 
Şi aţi spus că staţi destul de bine cu achiziţiile. 
Oare medicii de familie care vin în contact cu atâtea persoane, fac deplasări la domiciliul 

celor izolaţi, nu au nimic, absolut nimic…  
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Doamn Monica, îmi cer scuze că vă întrerup, în legătură cu medicii de familie, dacă vreţi, 

vă trimit un e-mail, din care rezultă că, în cursul zilei de ieri au fost transmise şi către medicii de 
familie, echipamentele necesare.  

Este un ordin al ministrului afacerilor interne. 
Doamna consilier județean Monica FLOREA: 
Bun, atunci e foarte bine, vă mulţumesc.  
Discutam zilele trecute şi nu aveau, se plângeau…  
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
O să vă transmit, acel ordin  
Doamna consilier județean Monica FLOREA: 
Bun, vă mulţumesc, atunci este în regulă.  
La factorii poştali, oare s-a gândit cineva? 
Domnul consilier județean Cosmin ARION: 
Dacă-mi permiteţi, o scurtă intervenţie! 
Domnule preşedinte, aţi spus că de mâine va funcţiona şi celălalt aparat la Spital? 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Da, domnule Arion, vom avea două. 
Domnul consilier județean Cosmin ARION: 
Mai mult decât îmbucurător, pot spune. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Vă mulţumim.  
Domnul consilier judeţean Corneliu MUREŞAN: 
Domnule preşedinte, Mureşan Corneliu sunt! 
Se vorbea de o chestie despre care am discutat ieri cu domnul secretar şi foarte scurt o să 

intervin. 
Există posibilitatea de a mări capacitatea persoanelor testate, adică să existe şi alte centre 

de testare a persoanelor pentru COVID, pentru că în momentul de faţă avem 1500 de persoane 
carantinate cu care statul, primăriile cheltuie foarte mulţi bani. Dacă ar fi tesate, n-ar mai cheltui 
acei bani timp de 14 zile.  

Există posibilitatea ca să facem nişte centre zonale? La Câmpeni, la Blaj?     
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Haideţi să vă răspund cum funcţionează. 
Vreau să spun acum de Alex Sinea, directorul de la DSP care a lucrat extraordinar, şi 

Spitalul Judeţean sunt cei care au dus greul.  
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În ceea ce priveşte testările, putem spune că avem două aparate. Mai avem unul de la 
DSV care îl cumpără şi sperăm să ajungă cât mai repede. Ieri am vorbit cu o instituţie care vor şi 
ei să-şi aducă un apparat. Nu ştiu, deocamdată ne bazăm pe cele două aparate.  

În ceea ce priveşte testele, testele sunt preluate de la toate spitalele din judeţ, se aduc aici 
la Alba Iulia şi se face prelucrarea lor, asta fac medicii în spitale.  

DSP-ul vine la cei care au intrat în contact cu personae infectate, deci testele se fac pe 
întreg teritoriul judeţului Alba. 

Ne dorim să facem cât mai multe, cu siguranţă numărul celor infectaţi va fi din ce în ce 
mai mare, cel descoperit să fie scos din rândul celor pe care îi poate infecta.  

E foarte bine ce spuneţi şi asta e preocuparea noastră, a DSP care coordonează activitatea 
tuturor spitalelor din judeţ şi părerea mea este că o face foarte bine, şi noi Spitalul Judeţean.  

De asemenea, celelate instituţii ale statului care şi-au făcut din punctul meu de vedere 
foarte bine datoria.  

Oricum, vă mulţumesc pentru solicitare şi rugămintea mea este către toţi consilierii 
judeţeni, acolo unde se observă lucruri care necesită îmbunătaţire să putem să rezolvăm 
problemele.  

Cum spunea şi domnul Arion, avem făcut un pas făcut înainte, a fost foarte greu, în sfârşit 
am reuşit. 

Vorbeam şi cu domnul deputat Roman aseară, că ne-a ajutat foarte mult, în sfârşit am 
reuşit să punem PCR-ul la punct.  
 

Se trece la votul asupra Amendamentului propus de domnul consilier judeţean Nicolae 
LUCA asupra proiectului de hotărâre iniţial 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Să votăm.  
Legat de Amendament, propun să fie respins, dar vă întreb,  
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Pentru Amendament, cine este pentru? 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Colegii de la PSD.  
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
La adoptarea bugetului sunt 7 consilieri judeţeni care nu participă la vot: Creţu Simion, 

Fulea Ioan, Morar Mihai Lucian, Mureşan Corneliu, Prodan Gheorghe Lucian, Radu Călin şi 
Tătar Virgil.  

O întrebare scurtă ca să nu ne expire timpul: în afara consilierilor judeţeni ai Partidului 
Social Democrat, mai există cineva care votează pentru Amendament?  

Domnul consilier județean Cosmin ARION: 
Arion – abţinere! 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Doar 8 voturi pentru. 
Deci, Amendamentul este respins întrucât nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Amendamentul este respins... 

 
Amendamentul propus de domnul consilier judeţean LUCA Nicolae a fost respins nefiind 

întrunit numărul necesar de voturi 
8 voturi „pentru”: domnii consilieri judeţeni ARION Cosmin, DUMITRU Bogdan 

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

 1 abținere: domnul consilier judeţean FENEŞER Gheorghe 
 

Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
Domnule secretar, o rugăminte, o întrebare la dumneavoastră! 
Banii din excedent pot fi cheltuiţi pe asistenţă socială?  
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Da. 
Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
La Direcţia noastră? 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Da, pentru protecţia copilului... 
Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
Exact. Pot fi mutaţi pe Spital? 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Nu. 
Da, comisiile au dat avizele. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Şi acum avem nevoie, aşa că o să vezi când o să discutăm problemele.  

 
Se trece la votul proiectului de hotărâre iniţial 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Bine, mulţumim mult.  
Acum, Proiectul de hotărâre iniţial, în ansamblul său. 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
În afară de cei 7 consilieri judeţeni care nu participă la dezbateri şi la vot, sunt consilieri 

care votează împotriva Proiectului de hotărâre, iniţial? 
Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
Şi colegii de la PSD votează pentru. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Mulţumim mult, mulţumim tuturor. 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Deci 26 de voturi pentru. 

 
Proiectul de hotărâre în forma iniţială a fost aprobat cu un număr de 26 voturi „pentru”, 

fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 82/10 aprilie 2020 
26 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

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

0 voturi „împotrivă”  
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0 abțineri 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Dragi colegi de la PSD şi tuturor, sperăm să nu fie nevoie să mai convocăm şedinţă 

extraordinară, sperăm să fie suficient, dar dacă vom reveni, repet, vom discuta împreună de unde 
o luăm, şi o vom lua pas cu pas şi în momentul în care vom încheia cu bine aceste perioade, vom 
relua şi vom gândi tot bugetul până la sfârşitul anului, bine?  

Vă mulţumesc mult. 
 
Continuă şedinţa cu proiectele de hotărâri înscrise suplimentar pe ordinea de zi 

 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Ordinea de zi suplimentară. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
1. Proiectul de hotărâre nr. 81/7 aprilie 2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul „Consolidare pod peste Râul Mureș, pe DJ 107E: Aiud (DN1) - 
Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ107D)” 

 
Nu a participat la dezbateri domnul consilier județean CREŢU Simion. 

 
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: 
Sunt voturi împotrivă la acest Proiect de hotărâre? 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Înţeleg că toată lumea e de acord.  
Mulţumim.  
 
Proiectul de hotărâre nr. 81/7 aprilie 2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul „Consolidare pod peste Râul Mureș, pe DJ 107E: Aiud (DN1) - 
Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ107D)” a fost aprobat cu un 
număr de 32 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 83/10 
aprilie 2020 

32 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, 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, 
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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 CREŢU Simion. 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
2. Proiect de hotărâre nr. 82/7 aprilie 2020 cu privire la aprobarea la nivelul Județului 

Alba a listei produselor ce se vor distribui în cadrul Programului pentru școli al României, 
precum și stabilirea măsurilor educative aferente, pentru anii școlari 2020-2021, 2021-2022 și 
2022-2023 

 
Nu au participat la dezbateri domnii consilieri județeni CHERECHEȘ Ioan Dan, 

SANDEA Dorin-Gheorghe şi ŞARLEA Iuliana. 
 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Nu participă la vot domnii consilieri judeţeni Cherecheş Ioan Dan şi Şarlea Iuliana 
Domnule Sandea, mai sunteţi în activitate? 
Domnul consilier județean Dorin Gheorghe SANDEA: 
Da, tot timpul. 
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Îmi cer scuze! 
Nu participă la vot domnii consilieri judeţeni Cherecheş Ioan Dan, Sandea Dorin 

Gheorghe şi Şarlea Iuliana. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Mai e cineva care are tangenţă cu învăţământul?  
Sau cu laptele şi cornul?  
Doamna consilier județean Monica FLOREA: 
Aş mai fi eu, dar la Şcoala Bucerdea nu se implementează, avem alt Proiect. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Alt sistem. 
Atunci e bine doamna profesoară, puteţi vota!  
 
Avizele comisiilor de specialitate  

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

Domnul consilier județean Ioan FULEA: 
 Comisia nr. 4, 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: 
Domnii consilieri județeni Cherecheş Ioan Dan, Sandea Dorin-Gheorghe şi Şarlea Iuliana 

nu participă la vot. 
Nu sunt voturi împotrivă?  
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Mulţumesc. 
 
Proiectul de hotărâre nr. 82/7 aprilie 2020 cu privire la aprobarea la nivelul Județului 

Alba a listei produselor ce se vor distribui în cadrul  Programului pentru școli al României, 
precum și stabilirea măsurilor educative aferente, pentru anii școlari 2020-2021, 2021-2022 și 
2022-2023 a fost aprobat cu un număr de 30 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 84/10 aprilie 2020 

30 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, 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, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și 
UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 
Nu au participat la vot domnii consilieri județeni CHERECHEȘ Ioan Dan, SANDEA 

Dorin-Gheorghe şi ŞARLEA Iuliana. 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
3. Proiect de hotărâre nr. 83/8 aprilie 2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
„Reabilitare drum județean DJ 705: limită Județul Hunedoara - Almașu de Mijloc - Almașu 
Mare - Zlatna (DN 74)” 

 
Nu a participat la dezbateri domnul consilier județean CREŢU Simion. 
 
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: 
Mulţumim! 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Voturi împotrivă sau abţineri?  
Mulţumesc. 

 
Proiectul de hotărâre nr. 83/8 aprilie 2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
„Reabilitare drum județean DJ 705: limită Județul Hunedoara - Almașu de Mijloc - Almașu 
Mare - Zlatna (DN 74)” a fost aprobat cu un număr de 32 voturi „pentru”, fiind adoptată 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 85/10 aprilie 2020 

32 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, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, 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 
Nu a participat la vot domnul consilier județean CREŢU Simion. 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
4. Proiect de hotărâre nr. 84/9 aprilie 2020 privind aprobarea proiectului de contract 

având ca obiect delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor 
municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în 
Județul Alba (Faza1 + Faza2) 

 
Avizele comisiilor de specialitate  

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

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

(Aici se epuizează durata videoconferinţei de pe Zoom şi este necesară repornirea aplicaţiei) 
 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Așteptăm puţin să se relogheze toţi consilierii judeţeni. 
Un singur consilier mai trebuie să se conecteze.  
Acum e Ok, putem începe. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Deci, putem începe?  
Proiectul de hotărâre nr. 84/9 aprilie 2020 privind aprobarea proiectului de contract 

având ca obiect delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor 
municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în 
Județul Alba (Faza1 + Faza2) 
 

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

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

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
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Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Avem voturi împotrivă sau abţineri?  
Mulţumesc. 
 
Proiectul de hotărâre nr. 84/9 aprilie 2020 privind aprobarea proiectului de contract 

având ca obiect delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor 
municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în 
Județul Alba (Faza1 + Faza2) a fost aprobat cu un număr de 33 voturi „pentru”, fiind adoptată 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 86/10 aprilie 2020 

33 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
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. Proiectul de hotărâre nr. 85/8 aprilie 2020 privind aprobarea Caietului de sarcini 

aferent procedurii de atribuire a Contractului având ca obiect delegarea prin concesiune a 
operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem 
de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza1 + Faza2) 

 
Avizele comisiilor de specialitate  

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

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

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

 
Proiectul de hotărâre nr. 85/9 aprilie 2020 privind aprobarea Caietului de sarcini 

aferent procedurii de atribuire a Contractului având ca obiect delegarea prin concesiune a 
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operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem 
de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza1 + Faza2) a fost aprobat cu un 
număr de 33 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 87/10 
aprilie 2020 

33 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 
HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 
Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
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 Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 
Rugămintea mea este să-mi comunicaţi acele Fişe de vot pe care vi le-am trimis azi 

noapte, cât mai repede posibil, ca să pot să completez şi Minuta şedinţei şi să punem hotărârile 
adoptate pe site. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Dragi colegi, vă mulţumim.  
O să ne auzim şi într-o şedinţă ordinară, că trebuie să facem şi o şedinţă ordinară, undeva 

la sfârşitul lunii, să îndeplinim condiţiile legale de convocare.  
Vă mulţumesc mult, sănătate dumneavostră si familiilor dumneavostră şi tuturor 

locuitorilor din judeţul Alba. 
Domnul consilier județean Gheorghe FENEŞER: 
Domnule Preşedinte, acum vă salut încă o dată, am avut o problemă, sunt pe fir, 

mulţumesc. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Mulţumim, mulţumim! 
La revedere tuturor, o zi bună! 

 
 

Prezentul Proces verbal conține extras din stenograma ședinței „extraordinarăˮ a 
Consiliului Județean Alba din data de 10 aprilie 2020. 

 
 

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

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei şi Regulamentului de organizare  
şi funcţionare ale Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia  

 
 

 
        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în data 
de 30 aprilie 2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi Regulamentului de 
organizare şi funcţionare ale Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării 
Organigramei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Muzeului Naţional al Unirii 
Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 9249/15 aprilie 2020 al Biroului resurse umane din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 1039/12 martie 2020 a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia înregistrată 
la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 6321/12 martie 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. 4 
Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. a, art. 173 alin. 2 lit. c şi art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 
- art. 13 alin. 2 și art. 25 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice,  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 182 şi 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 

 
 

Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, 
urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului 
Naţional al Unirii Alba Iulia, urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte 
integrantă a prezentei hotărâri 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 149 din 28 iunie 2019 își 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 Județean Alba și al Managerului Muzeului 
Naţional al Unirii 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, Muzeului 
Naţional al Unirii Alba Iulia, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Serviciului investiţii, 
dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură şi 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. 91 
Alba Iulia, 30 aprilie 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. c 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 
 



 
 



 
 

Anexa nr. 2 la Hotărârea  
Consiliului Judeţean Alba nr. 91/30 aprilie 2020 

 
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 
 AL MUZEULUI NAŢIONAL AL UNIRII ALBA IULIA 

 
TITLUL I. 

DISPOZIŢII GENERALE 
 
 1. Dispoziții generale privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al Muzeului 
Naţional al Unirii Alba Iulia 
 

Art. 1.  (1) MUZEUL NAŢIONAL AL UNIRII ALBA IULIA, este instituţie de cultură, 
de drept public, de importanţă naţională, cu personalitate juridică, aflată în subordinea 
Consiliului Judeţean Alba. 
  (2) Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al Muzeului Naţional al 
Unirii Alba Iulia este întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi 
colecţiilor publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare, activitatea sa fiind 
finanţată din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul propriu al Județului Alba. 

Art. 2. (1) Sediul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, denumit în continuare Muzeu, 
este în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 12-14, judeţul Alba, cod 510010.  

(2) Toate facturile vor conține denumirea completă a instituției, alături de 
indicarea sediului. Toate actele oficiale, anunțurile, publicațiile etc. vor cuprinde denumirea 
Consiliul Județean Alba - „Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia”, alături de indicarea sediului. 

 
 2. Scopul şi funcţiile principale ale Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia  
 Art. 3. Muzeul este instituţie de cultură, de drept public, aflată în serviciul societăţii, 
având următoarele funcţii principale: 

a.) constituirea ştiinţifică, administrarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului muzeal; 
b.) cercetarea ştiinţifică, evidenţa, documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului 

muzeal; 
c.) punerea în valoare a patrimoniului muzeal în scopul cunoaşterii, educării şi recreării 

prin: 
 organizarea de expoziţii permanente şi temporare, la sediul Muzeului sau în săli 

de expoziţie adecvate, în ţară şi străinătate; 
 organizarea de manifestări ştiinţifice şi culturale, naţionale şi internaţionale; 
 editarea de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare, în domeniul specific de 

activitate; 
 organizarea de servicii de documentare deschise pentru public, pentru folosirea 

informaţiei despre patrimoniul cultural deţinut şi despre instituţie, potrivit legislaţiei în vigoare; 
 oferte educaţionale pentru comunităţi destinate familiarizării cu istoria naţională 

şi locală şi a formării unei atitudini „pro patrimoniu”; 
 valorizarea patrimoniului muzeal prin mijloace clasice şi moderne şi promovarea 

activităţii muzeale prin mass-media. 
Art. 4. Potrivit naturii, competenţelor şi structurii sale organizatorice, Muzeul are 

următoarele atribuţii principale: 
a.) elaborarea de programe şi proiecte culturale proprii în domeniul cercetării, evidenţei 

şi valorificării patrimoniului mobil şi imobil în concordanţă cu strategia culturală promovată la 
nivel naţional şi obiectivele socio-culturale ale judeţului; 

b.) stabilirea de măsuri tehnice, economice, organizatorice pentru aducerea la îndeplinire 
a programelor culturale aprobate; 

c.) cercetarea şi dezvoltarea colecţiilor muzeale şi a patrimoniului muzeal; 
d.) realizarea lucrărilor de protejare, conservare şi restaurare a patrimoniului cultural aflat 
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în administrarea sa; 
e.) colecţionarea de bunuri culturale, în vederea constituirii şi completării  patrimoniului  

muzeal, prin cercetări de teren, achiziţii şi donaţii; 
f.) organizarea evidenţei patrimoniului cultural mobil deţinut în administrare; 
g.) conservarea, restaurarea şi depozitarea patrimoniului mobil deţinut, în administrare, 

în conformitate cu reglementările legale în vigoare şi potrivit standardelor europene generale; 
h.) valorificarea patrimoniului cultural aflat în administrarea sa, prin proiectele culturale, 

ca părţi componente ale Strategiei de dezvoltare a Judeţului Alba, inclusiv a turismului cultural. 
Art. 5. (1) Principalele obiective ale Muzeului constau în: 
a.) cercetarea fundamentală şi aplicată, pe baza programelor anuale şi de perspectivă, a 

patrimoniului aflat în colecţiile sale, în alte colecţii de profil din ţară şi străinătate, sau pe teren 
(cercetări cu profil arheologic, istoric, etnografic şi interdisciplinar), în vederea elaborării de 
studii, achiziţionării de bunuri culturale pentru completarea colecţiilor proprii etc.; 

b.) organizarea, informatizarea şi actualizarea evidenţei patrimoniului cultural şi a 
fondurilor documentare deţinute, conform normelor legale în vigoare; 

c.) cercetarea şi folosirea celor mai eficiente metode de conservare şi restaurare a 
patrimoniului cultural, aflat în administrarea sa, potrivit normelor legale în vigoare; 

d.) expunerea pentru public a patrimoniului cultural mobil aflat în colecţiile Muzeului, în 
expoziţii permanente sau temporare, organizate la sediu, în ţară şi în străinătate; 

e.) organizarea de manifestări culturale de profil, naţionale şi internaţionale; 
f.) organizarea de manifestări ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, mese rotunde, dezbateri 

pe  aria sa de interes, singur sau în colaborare cu alte instituţii; 
g.) editarea de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare, în domeniul specific de activitate şi 

valorificarea lor prin vânzare sau schimb; 
h.) realizarea de venituri proprii prin contracte de cercetare arheologică de salvare sau  

preventive şi de conservare-restaurare a patrimoniului mobil, prin expertizarea de bunuri 
culturale mobile, producerea şi vânzarea de replici, obiecte de artizanat, tipărituri şi alte 
suporturi de popularizare, din taxe de vizitare, ghidaj, fotografiere, filmare sau alte mijloace; 

i.) clasarea bunurilor culturale aflate în colecţiile muzeului. 
(2) În vederea dezvoltării, protejării, conservării, restaurării, cercetării şi punerii în valoare 

a patrimoniului muzeal, în interes ştiinţific sau cultural - turistic, muzeul poate coopera, după 
caz, cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat şi organizaţii neguvernamentale, în 
condiţiile legii. 

 
 3. Patrimoniul aflat în administrarea Muzeului  
 Art. 6. (1) Muzeul are în administrare: 
 a.) imobilul situat în Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 12, judeţul Alba („Sala Unirii”), 
aparţinând domeniului public al statului, în care se află expoziţia permanentă din Sala Unirii, 
standul cu vânzare de produse artizanale şi replici, secția Centrul Naţional de Conservare-
Restaurare Carte Veche, Săli de expoziții temporare şi conferințe; 
 b.) imobilul situat în Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 14, judeţul Alba (clădirea 
„Babilon”), aparţinând domeniului public al statului în care se află expoziţia permanentă de 
arheologie şi istorie, lapidarium-ul, săli pentru expoziţii temporare, biblioteca, birourile, 
depozite pentru patrimoniul muzeal, centrala termică; 
 c.) imobilul situat în Alba Iulia, str. Unirii, nr. 1-3, judeţul Alba (clădirea „Museikon”), 
aparținând domeniului public a Județului Alba în care se află expoziția permanenta de icoane şi 
carte veche, standul cu vânzare de produse artizanale și replici, birouri, laboratorul de restaurare 
pictura-tempera, depozite de carte şi de icoane, centrala termică, săli pentru expoziții temporare, 
spaţiul de lucru cu publicul, spațiul de expunere în aer liber, cafetăria; 
 d.) bunuri culturale mobile, constituite în următoarele colecţii: arheologie, istorie, 
numismatică, etnografie, carte veche, artă plastică, precum şi alte categorii de bunuri culturale: 
documente, fotografii, clişee, hărţi etc.; 
 e.) aparatura, echipamentele, utilaje şi mobilierul expoziţiilor, depozitelor, birourilor, 
bibliotecii, Centrului Naţional de Conservare-Restaurare Carte Veche, Laboratorul de restaurare-
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conservare patrimoniu, mijloc de transport auto etc.; 
 (2) Bunurile culturale mobile şi imobile sunt înscrise în inventare pe baza cărora 
compartimentele cu atribuţii în acest sens ţin evidenţa generală a întregului patrimoniu al 
Muzeului. 
 (3) Patrimoniul poate fi îmbogăţit prin cercetări arheologice, achiziţii, donaţii, 
sponsorizări, precum şi prin preluarea, prin comodat sau transfer, a unor bunuri materiale şi 
culturale de la alte instituţii publice centrale şi locale, persoane juridice de drept privat sau 
persoane fizice din ţară şi străinătate, în condiţiile legii. 
 (4) Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea Muzeului se gestionează potrivit 
dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea Muzeului fiind obligată să aplice măsurile prevăzute 
de lege, în vederea protejării acestora. 
 
 4. Conducerea Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia  
 Art. 7. (1) Conducerea executivă a Muzeului este exercitată de un director general-
manager şi de doi directori generali adjuncţi. 
    (2) Directorul general - manager este angajat prin concurs, organizat în 
conformitate cu prevederile legale privind managementul instituţiilor publice de cultură, iar 
eliberarea din funcţie a acestuia se face prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba, potrivit legii.  
    (3) Angajarea şi eliberarea din funcţie a directorilor generali adjuncţi se face de 
către directorul general - manager, potrivit legii. 
    (4) Directorul general-manager şi cei doi directori generali adjuncţi conduc, 
coordonează şi răspund de activitatea Muzeului în limitele stabilite prin contractul de 
management, reglementările legale în vigoare şi prin prezentul regulament. 
    (5) În cadrul Muzeului se organizează şi funcţionează Consiliul de administraţie 
ca organ deliberativ de conducere. 
 
 5. Componenţa, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea consiliului de administraţie  
 Art. 8. (1) Consiliul de administraţie este compus din 5 membri:  
  Preşedinte: directorul general-manager al Muzeului 
  Membri: contabilul șef, 1 reprezentant al Consiliului Județean Alba, șeful Centrului 
Naţional de Conservare-Restaurare Carte Veche și șeful secției Museikon 
  (2) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea astfel: 
 a.) se întruneşte la sediul Muzeului trimestrial, în ședințe ordinare, sau ori de câte ori este 
necesar, în şedinţe extraordinare, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul 
membrilor săi; 
 b.) este legal întrunit în prezenţa a 2/3 din numărul total al membrilor săi şi ia hotărâri  cu 
majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor prezenţi; 
 c.) şedinţele sunt conduse de preşedintele consiliului de administraţie; 
 d.) dezbaterile au loc potrivit ordinii de zi, comunicată membrilor săi cu cel puţin două 
zile  înainte; 
 e.) la fiecare şedinţă se întocmeşte un proces-verbal de către secretarul consiliului de 
administraţie, care va cuprinde ordinea de zi, problemele supuse la vot, numărul de voturi pro şi 
contra, abţinerile şi opiniile separate; acesta este scris în registrul de şedinţe, numerotat, sigilat şi 
parafat; 
 f.) procesul-verbal al şedinţei se semnează de către toţi participanţii; 
 g.) lucrările de secretariat ale consiliului de administraţie vor fi efectuate de către un 
secretar numit prin Decizia directorului general-manager al Muzeului. 
  (3) În exercitarea atribuţiilor sale consiliul de administraţie adoptă hotărâri, cu 
respectarea prevederilor prezentului regulament, a regulamentului de ordine interioară şi a 
legislaţiei în vigoare. 
 Art. 9. Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale: 
 a.) avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, în vederea aprobării de către 
Consiliul Judeţean Alba; după aprobare avizează defalcarea acestuia pe activităţi specifice; 
 b.) dezbate şi avizează Planul anual de activitate şi Raportul anual de activitate al 
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Muzeului; 
 c.) analizează organigrama şi statul de funcţii şi le supune spre aprobare Consiliului 
Judeţean Alba; 
 d.) dezbate şi propune proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Muzeului, în vederea aprobării, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba, potrivit legii; 
 e.) analizează stadiul de realizare a lucrărilor majore întreprinse în cadrul Muzeului şi 
propune măsuri în consecinţă; 
 f.) analizează şi avizează măsurile de formare şi specializare a personalului; 
 g.) avizează proiectul programului de investiţii şi reparaţii capitale; analizează modul de 
îndeplinire a planului de investiţii, a planului de dotări generale şi a celui de reparaţii capitale, de 
execuţie a bugetului; 
 h.) analizează şi aprobă măsuri de securitate, protecţie contra incendiilor, precum şi orice 
alte măsuri de protejare a publicului vizitator şi a bunurilor instituţiei, avizează Planul de 
protecţie împotriva incendiilor şi alte documente organizatorice specifice activităţii 
administrative a  Muzeului; 
 i.) aprobă programele de activitate curentă şi de perspectivă, programele şi proiectele 
ştiinţifice, muzeale, educative şi culturale ale Muzeului, cu consultarea prealabilă, în cazul 
documentelor cu caracter ştiinţific, a Consiliului ştiinţific; 
 j.) stabileşte planurile de management conţinând strategiile şi măsurile necesare pentru 
punerea în practică a programelor şi proiectelor aferente strategiilor, responsabilităţile nominale, 
mijloacele şi termenele de aplicare a lor; 
 k.) aprobă normativele specifice activităţii Muzeului; 
 l.) aprobă deplasările în străinătate, în interes de serviciu ale personalului Muzeului şi 
rapoartele întocmite în urma efectuării acestora; 
 m.) aprobă scoaterea la concurs a posturilor vacante, avizează fişele posturilor 
personalului de conducere în funcţie de reorganizări, restructurări şi promovări ale unor 
persoane în funcţii de conducere - şefi de secţie; de serviciu, de birou sau de compartimente; 
 n.) analizează şi propune Consiliului Judeţean Alba modificarea prezentului Regulament 
de Organizare şi Funcţionare, a Statului de funcţii, a Organigramei, a altor propuneri care sunt 
de competenţa Consiliului Judeţean Alba; 
 o.) avizează Regulamentul de ordine interioară, în vederea aprobării lui de către 
directorul general-manager; 
 p.) aprobă orarul de funcţionare al instituţiei şi a expoziţiilor pentru public şi avizează 
propunerile de tarife pentru activităţile Muzeului; 
 q.) îndeplineşte şi alte atribuţii, potrivit legii. 
 
 6. Atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile directorului general-manager 
 Art. 10. (1) Directorul general-manager asigură conducerea executivă a Muzeului şi are 
următoarele atribuţii principale: 

a.) asigură gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului 
instituţiei; 

b.) este preşedintele Consiliului de Administraţie al Muzeului; 
c.) numeşte prin decizie, membrii consiliului ştiinţific al Muzeului şi pe cei ai comisiei de 

evaluare şi /sau comisie de achiziţii de bunuri culturale; 
d.) răspunde pentru activitatea Muzeului, în condiţiile contractul de management încheiat 

cu ordonatorul principal de credite şi pentru îndeplinirea planului propriu de management al 
Muzeului; 

 e.) fundamentează propunerile, modificarea obiectivelor şi indicatorilor economici ai 
instituţiei, precum şi a programelor culturale; 

f.) elaborează, iar după aprobare, aplică strategia de dezvoltare a Muzeului, pe termen 
scurt, mediu şi lung, în conformitate cu Strategia sectorială promovată de Ministerului Culturii  
şi  Cultelor şi corelată cu Strategia de dezvoltare a judeţului; 

g.) angajează, promovează, sancţionează personalul şi dispune modificarea sau încetarea 
raporturilor de muncă ale salariaţilor, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare; 
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h.) stabileşte atribuţiile de serviciu, pe compartimente, conform prezentului regulament, 
precum şi obligaţiile individuale de muncă ale personalului de specialitate, în conformitate cu 
fişele de post; 

i.) angajează şi utilizează creditele bugetare în limita prevederilor şi destinaţiilor 
aprobate; 

j.) iniţiază programe pentru dezvoltarea şi diversificarea surselor de venituri 
extrabugetare, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare; 

k.) reprezintă instituţia în raporturile cu terţ; 
l.) încheie acte juridice în numele şi pe seama Muzeului, conform competenţelor sale; 
m.) întocmeşte fişele de evaluare a posturilor pentru şefii structurilor direct subordonate 

şi urmăreşte desfăşurarea activităţii pentru tot personalul Muzeului; 
n.) îndrumă, controlează şi răspunde de ansamblul activităţilor ştiinţifice, culturale, 

educative,  de protejare şi a celor administrative din cadrul Muzeului; 
o.) coordonează şi verifică, la nivelul Muzeului, desfăşurarea activităţilor de audit public 

intern, control financiar preventiv şi juridic; 
p.) aprobă planurile antiefracţie şi antiincendiu; 
q.) aprobă Regulamentul de ordine interioară al Muzeului; 
r.) aprobă planul anual de achiziții publice conform bugetului aprobat; 
s.) conduce activitatea de realizare şi menţinere a legăturilor Muzeului  cu instituţii din 

afara  ţării; 
ş.) ia orice măsuri, în limitele prevederilor legale în vigoare, pe care le consideră 

necesare  pentru buna desfăşurare a activităţilor în Muzeu; 
t.) asigură confidenţialitatea asupra datelor referitoare la activitatea Muzeului, în situaţia 

în care acestea au un astfel de caracter; 
ţ.) îndeplineşte orice alte atribuţii şi îşi asumă orice alte responsabilităţi de natură să 

asigure buna funcţionare a Muzeului şi a fiecărui compartiment în parte; 
u.) evaluează performanţele manageriale ale directorilor generali adjuncţi; 
v.) exercită şi alte atribuţii, potrivit legii. 

(2) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general-manager emite decizii. 
(3) În absenţa directorului general-manager, instituţia este condusă de către un 

director general adjunct, desemnat prin decizie de directorul general-manager. În cazul în care 
unul dintre directorii generali adjuncți sau contabilul șef lipsește, atribuțiile acestora se exercită 
de persoana desemnată prin decizia directorului general-manager. 

(4) Directorul general-manager decide, în funcţie de necesităţi şi cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare, constituirea de comisii permanente sau temporare, pentru 
desfăşurarea unor activităţi specifice. 

 
 7. Atribuţiile directorilor generali adjuncţi  
 Art. 11. (1) Directorul general adjunct - coordonator al proiectelor şi programelor 
culturale de valorificare a patrimoniului cultural naţional, restaurarea și conservarea bunurilor 
culturale proprietate publică şi aflate în administrarea Muzeului, are în subordine Secţia 
arheologie, Secţia istorie, Secția Museikon și Secția relații publice și marketing cultural.  
     (2) Principalele atribuţii sunt: 

a.) coordonarea elaborării proiectelor şi programelor culturale anuale şi de perspectivă 
ale Muzeului, în concordanţă cu Strategia de dezvoltare a Judeţului Alba şi le prezintă spre 
aprobare Directorului general-manager; 

b.) coordonarea elaborării programelor de cercetare a patrimoniului, anual şi de 
perspectivă, ale Muzeului şi le prezintă spre aprobare Directorului general-manager; 

c.) coordonează întocmirea programelor de valorificare a patrimoniului mobil, aflat în 
administrarea Muzeului şi întocmeşte pe baza acestora programul anual de activitate în domeniu, 
şi îl supune spre avizare directorului general-manager şi spre aprobare Consiliului de 
administraţie; 

d.) coordonează proiectele de cercetare inter-instituţionale şi inter-disciplinare; 
e.) urmărește îndeplinirea obiectivelor din proiectele de cercetare ale Muzeului; 
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f.) răspunde de îndeplinirea Programului de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare; 
g.) coordonează și răspunde de activitatea de îmbogăţire a patrimoniului Muzeului prin 

achiziții, donații, transferuri; 
h.) coordonează și răspunde de clasarea eşalonată a patrimoniului cultural mobil;  
i.) controlează și răspunde de realizarea bazei de date informatizate a bibliotecii; 
 j.) colaborează la întocmirea gestiunii informatizate a patrimoniului Muzeului;  
k.) răspunde de întocmirea fișelor analitice ale patrimoniului muzeal; 
l.) răspunde de expertizarea patrimoniului cultural naţional aflat în administrarea 

Muzeului şi coordonează expertizarea patrimoniului cultural naţional la cererea persoanelor 
fizice şi juridice de drept public sau privat; 

m.) coordonează întocmirea rapoartelor de activitate în domeniul cercetării şi valorificării 
patrimoniului mobil, aflat în administrarea Muzeului şi întocmeşte pe baza acestora, raportul 
anual de activitate; 

n.) asigură și răspunde de activitățile de realizare a veniturilor proprii, prin contracte de 
cercetare; 

o.) asigură desfășurarea în bune condiţii a manifestărilor ştiinţifice prevăzute în 
programul anual al Muzeului; 

p.) întocmește proiectul planului de management în domeniul cercetării; 
q.) colaborează cu celălalt director general adjunct pentru îndeplinirea obiectivelor 

Muzeului; 
r.) îndeplinește atribuțiile directorului general-manager, în cazul absenţei acestuia din 

instituţie; 
s.) coordonează activitatea de organizare și funcționarea expozițiilor permanente și 

temporare; 
ş.) coordonează activitatea privind relația cu mass-media, asigurând popularizarea 

patrimoniului și activității Muzeului; 
t.) coordonează realizarea și actualizarea permanentă a paginii Web a Muzeului; 
ţ.) coordonează realizarea unor materiale publicitare (ghiduri, pliante, ilustrate), artizanat, 

realizarea de replici și valorificarea prin standurile proprii; 
u.) coordonează și răspunde de păstrarea şi manipularea corectă a publicaţiilor din fondul 

curent al bibliotecii, în conformitate cu reglementările legale; 
v.) controlează și răspunde de efectuarea ritmică a evidenţei primare a patrimoniului 

cultural mobil; 
w.) răspunde de întocmirea gestiunii informatizate a patrimoniului cultural aflat în 

administrarea Muzeului; 
x.) îndeplinește orice alte atribuții, date în competenţa sa prin decizia directorului general 

- manager. 
Art. 12. Directorul general adjunct - coordonator al activităților privind păstrarea şi 

securitatea bunurilor culturale proprietate publică, precum și a bunurilor mobile și imobile, aflate 
în administrarea Muzeului, are în subordine Centrul Național de Conservare-Restaurare carte 
veche, Compartimentele gestiunea patrimoniului, administrativ și pază, sens în care: 

a.) coordonează aplicarea planului de pază a Muzeului şi luarea măsurilor operative; 
b.) întocmește și prezintă propuneri pentru îmbunătăţirea planurilor de pază; 
c.) coordonează, verifică de activitatea formaţiunii de pază a Muzeului; 
d.) avizează necesarul de materiale pentru programul de aprovizionare cu materiale de 

întreţinere; 
e.) coordonează activitatea privind inventarierea obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe 

şi casarea acestora; 
f.)  coordonează aplicarea Planului de prevenire și a Planului de protecție împotriva 

incendiilor şi luarea măsurilor operative pentru respectarea acestuia; 
g.) controlează și răspunde de asigurarea condiţiilor optime de depozitare şi păstrare a 

fondului de carte şi periodice; 
h.) coordonează activitățile privind asigurarea evidenţei şi integrităţii patrimoniului 

mobil deţinut de Muzeu; 
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i.) coordonează întocmirea programelor de protejare, conservare şi restaurare a 
patrimoniului mobil, aflat în administrarea Muzeului, întocmeşte pe baza acestora programul 
anual de activitate în domeniu şi îl supune spre avizare directorului general-manager şi spre 
aprobare Consiliului de Administraţie; 

j.) răspunde de întocmirea gestiunii informatizate a patrimoniului cultural aflat în 
administrarea Muzeului; 

k.) coordonează întocmirea rapoartelor de activitate în domeniul conservării şi restaurării 
patrimoniului mobil, aflat în administrarea Muzeului; 

l.) coordonează programele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile, 
altele decât cele aflate în administrarea Muzeului, în vederea atragerii de resurse extrabugetare; 

m.) colaborează cu celălalt director general adjunct pentru îndeplinirea obiectivelor 
Muzeului; 

n.) îndeplineşte atribuţiile directorului general-manager, în cazul absenţei acestuia din 
instituţie; 

o.) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului 
general - manager; 

p.) actualizarea codului etic; 
q.) acordarea de consultanță și asistență angajaților Muzeului cu privire la respectarea 

normelor de conduită; 
r.) monitorizarea aplicării prevederilor codului de conduită în cadrul Muzeului; 
s.) organizarea de sesiuni de formare în domeniul eticii pentru angajații Muzeului; 
ş.) aplicarea de chestionare personalului privind respectarea eticii și integrității în cadrul 

instituției; 
t.) întocmirea de rapoarte semestriale și anuale privind respectarea normelor de conduită 

de către angajații din cadrul Muzeului. 
 

 8. Atribuţiile contabilului şef  
 Art. 13. Contabilul şef conduce Compartimentul financiar-contabil și Compartimentul 
achiziții publice și îndeplinește următoarele atribuţii principale: 
 a.) prezintă proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli anual al Muzeului, în condiţiile 
legii, pe baza propunerilor înaintate de șefii de secție, şi îl supune spre avizare Consiliului de 
Administraţie; 
 b.) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii; 
 c.) răspunde de întocmirea balanţelor de verificarea şi a bilanţului contabil la timp şi de 
exactitatea datelor contabile prezentate; 
 d.) identifică şi propune căi şi modalităţi de creştere a veniturilor extrabugetare; 
 e.) ia măsuri pentru executarea inventarierilor periodice, potrivit actelor normative în 
vigoare şi controlează activitatea de inventariere; 
 f.) îşi însuşeşte actele juridice care angajează răspunderea patrimonială a Muzeului; 
 g.) răspunde de executarea calculelor de fundamentare a indicatorilor economico-
financiari şi întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pe an şi defalcat pe trimestre; 
 h.) vizează, în limitele bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, cheltuielile de 
funcţionare şi de capital ale Muzeului, conform reglementărilor legale în vigoare; 
 i.) asigură prin măsuri concrete execuţia bugetară, efectuarea la termen şi cuantumul 
stabilit a vărsămintelor cuvenite bugetului de stat; 
 j.) asigură organizarea evidenţei contabile a investiţiilor instituţiei de la elaborarea 
proiectului de investiţii, la propunerea şefilor de secţii, întocmirea documentaţiei în vederea 
deschiderii finanţării şi exercitarea supravegherii până la finalizarea lucrărilor; 
 k.) răspunde pentru respectarea normelor legale în vigoare cu privire la încadrarea 
gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderile acestora; 
 l.) colaborează cu direcţia de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba, cu 
Trezoreria şi instituţiile bancare, pentru rezolvarea problemelor curente; 
 m.) exercită controlul financiar preventiv propriu prin viza de control financiar preventiv 
pentru proiectele de operaţiuni prevăzute în decizia directorului de organizare a acestei activităţi; 
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 n.) răspunde de legalitatea, regularitatea şi încadrarea în limitele angajamentelor bugetare 
aprobate, în privinţa operaţiunilor pentru care a acordat viza de control financiar preventiv; 
 o.) avizează planul anual de achiziţii publice conform bugetului aprobat; 
 p.) alte atribuţii, potrivit legii. 
 
 9. Organisme colegiale consultative şi comisii de specialitate  
 Art. 14. Activitatea Muzeului este sprijinită de un Consiliu Ştiinţific, organism de 
specialitate cu rol consultativ. Constituirea şi funcţionarea Consiliului Ştiinţific se face prin 
decizia directorului general-manager, după consultarea Consiliului de Administraţie al Muzeului. 
 Art. 15. (1) Consiliul Ştiinţific este alcătuit din 5 membri, membru de drept fiind 
directorul general adjunct care coordonează proiectele şi programele culturale de valorificare a 
patrimoniului cultural naţional, ceilalţi membrii fiind desemnaţi dintre cercetătorii, muzeografii 
şi restauratorii din Muzeu, în funcţie de activitatea ştiinţifică. 
     (2) Preşedintele şi Secretarul ştiinţific sunt aleşi dintre membri. 
     (3) Consiliul ştiinţific se întruneşte trimestrial în şedinţe ordinare, pentru analize 
şi lansarea activităţilor proiectate pentru trimestrul care urmează şi de câte ori este nevoie la 
convocarea preşedintelui sau secretarului ştiinţific. 
 Art. 16. (1) Consiliului Ştiinţific are următoarele atribuţii principale: 
 a.) definitivează şi propune spre aprobare Consiliului de administraţie, proiectele şi 
programele prioritare de cercetare; 
 b.) dezbate şi propune planul de săpături arheologice sistematice şi preventive, de 
cercetări de teren, lucrări de identificare de bunuri de patrimoniu şi autentificare; 
 c.) propune distribuirea fondurilor destinate activităţilor de cercetare; 
 d.) sprijină valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice din Muzeu; 
 e.) propune spre aprobare Consiliului de administraţie, componenţa comitetului de 
redacţie al revistei Apulum; 
 f.) discută si propune planul publicaţiilor, în limita resurselor financiare existente sau 
care pot fi atrase din alte surse; 
 g.) dezbate şi propune tematicile de idei ale expoziţiilor permanente sau temporare, la 
sediul Muzeului sau la care acesta colaborează cu alte instituţii; 
 h.) dezbate şi propune planul manifestărilor ştiinţifice ale instituţiei, respectiv 
participarea reprezentanţilor acesteia la manifestări naţionale şi internaţionale; 
 i.) promovează realizarea unor programe de cercetare naţionale sau internaţionale; 
 j.) propune comisiile pentru concursurile de promovare a cercetătorilor. 
  (2) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Ştiinţific adoptă recomandări. 
  (3) În vederea adoptării recomandărilor, este necesar votul a cel puţin jumătate 
plus unu din numărul membrilor prezenţi. 
  (4) Procesele verbale ale şedinţelor se consemnează într-un registru special şi 
recomandările se comunică Consiliului de administraţie, sub semnătura preşedintelui. 
 Art. 17. (1) În cadrul Muzeului funcţionează comisii de specialitate, permanente sau 
temporare, înfiinţate prin decizie a directorului general-manager. 
     (2) Obiectivele, durata, modul de funcţionare, termenele de realizare a 
atribuţiilor şi competenţelor specifice se stabilesc de către directorul general-manager, cu avizul 
Consiliului de Administraţie. 
     (3) La expirarea termenului pentru care au fost înfiinţate sau la datele stabilite 
prin decizia directorului general-manager, comisiile întocmesc rapoarte sau elaborează 
documentaţiile prevăzute în proiect. 
     (4) Comisiile de specialitate din cadrul Muzeului sunt: 
  Comisia pentru achiziţionarea, recepţia şi evaluarea de bunuri culturale de patrimoniu; 
  Comisia pentru avizarea dosarelor de clasare întocmite, în vederea transmiterii către 
Ministerul Culturii a acestora; 
  Comisia de casare; 
  Comisia de restaurare-conservare bunuri culturale; 
  Comisia de etică şi disciplină; 
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  Comitetul pentru Securitatea și sănătatea în muncă; 
  Comisia pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a 
implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial; 
  Comisia de inventariere a patrimoniului Muzeului. 

 
TITLUL II. 

PERSONALUL ŞI STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 
 

Art. 18. (1) Personalul este încadrat conform organigramei şi statului de funcţii ale 
Muzeului, aprobate de Consiliul Judeţean Alba. 

    (2) Personalul Muzeului este structurat în personal cu funcţii de conducere şi 
personal cu funcţii de execuţie. Personalul cu funcţii de execuţie este compus din personal 
de specialitate şi personal de deservire, funcţionând în structuri - secții, servicii, birouri și 
compartimente, conform organigramei aprobate de Consiliul Judeţean Alba. 

    (3) Personalul cu funcţii de specialitate este compus din cercetători ştiinţifici, 
arheologi, muzeografi, restauratori, conservatori, bibliotecari, programatori, economişti, 
consilier juridic, inspectori de specialitate, sociologi, traducători, desenatori, biolog, chimist si 
alte functii specifice muzeelor ale căror atribuţii sunt cuprinse în fişele de post. Personalul cu 
funcţii de deservire este compus din supraveghetori, paznici, referenți, casieri, secretari, 
muncitori calificați, ale căror atribuţii sunt cuprinse în fişele de post. 

    (4) Ocuparea posturilor, modificarea sau încetarea raporturilor de muncă, se 
realizează în condiţiile legii. 

Art. 19. Pentru realizarea funcţiilor sale specifice, Muzeul are o structură organizatorică 
specifică, în care sunt incluse secții, servicii, birouri și compartimente, care îndeplinesc 
activităţile funcţionale specifice, precum şi activităţile auxiliare funcţiilor sale de bază, după 
cum urmează: 

 Secţia de arheologie care are în subordine Compartimentul arheologie - cercetare și 
Compartimentul cercetarea arheologică preventivă; 

 Secția de istorie care are în subordine Compartimentul muzeologie și 
Compartimentul bibliotecă și documentare; 

 Secția Museikon; 
 Centrul Naţional de Conservare - Restaurare Carte Veche care are în subordine 

Compartimentul restaurare carte, Compartimentul ceramică - metal - textile, Compartimentul 
restaurare piatră, Compartimentul investigații și Compartimentul conservare; 

 Secția relaţii publice şi marketing cultural; 
 Compartimentul gestiunea patrimoniului; 
 Compartimentul administrativ; 
 Compartimentul pază; 
 Compartimentul financiar - contabilitate; 
 Compartimentul achiziții publice; 
 Compartimentul juridic și resurse umane; 
 Compartimentul audit public intern. 
Art. 20. (1) Secţia arheologie este condusă de un şef de secţie, ce conduce activitatea 

din domeniul arheologiei, cercetării, evidenţei şi valorificării patrimoniului arheologic, al 
restaurării şi conservării patrimoniului. 

    (2) Secția are în componenţă următoarele compartimente: 
 Compartimentul arheologie - cercetare; 
 Compartimentul cercetarea arheologică preventivă 

    (3) Compartimentul arheologie - cercetare are următoarele atribuţii: 
a.) realizarea de programe culturale privind patrimoniul arheologic; 
b.) activitate de cercetare în teren, prin efectuarea de cercetări arheologice sistematice și 

preventive, în conformitate cu programul propriu anual, cu solicitările beneficiarilor 
(investitorilor) și cu resursele financiare disponibile; 

c.) efectuarea unor lucrări de cercetare ştiinţifică a materialului rezultat din 



 

152 

investigaţiile arheologice şi a investigaţiilor de laborator în scopul întocmirii şi publicării unor 
studii, comunicări, repertorii, monografii etc.; 

d.) gestionează patrimoniul muzeal din depozitele de arheologie şi numismatică, 
asigurând inventarierea, clasarea şi evidenţa ştiinţifică a acestuia, conform normelor în vigoare; 

e.) participă la ședințele comisiei de achiziții (și dacă este cazul donații) în vederea 
evaluării valorilor pieselor arheologice și numismatice (dacă există) puse în discuție; 

f.) contribuie la elaborarea metodologiilor moderne de cercetare aplicată şi a proiectelor 
de cercetare interdisciplinară, în funcţie de rezultatele proprii şi de cele internaţionale, în scopul 
dezvoltării practicii în domeniu; 

g.) conform programului anual al secţiei, propune şi participă la realizarea unor sesiuni 
de comunicări ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, seri muzeale, urmărind valorificarea 
ştiinţifică şi popularizarea patrimoniului muzeal; 

h.) redactează ghiduri, pliante, ilustrate, casete video, CD-uri etc., în scopul promovării 
patrimoniului muzeal şi a obţinerii de venituri extrabugetare; 

i.) colaborează şi dezvoltă relaţii cu mass-media în vederea mediatizării rezultatelor  
cercetărilor, a patrimoniului muzeal arheologic în colaborare cu Secția relaţii publice și 
marketing cultural; 

j.) propune și contribuie la materializarea unor acorduri de colaborare ştiinţifică cu alte 
instituţii de profil din ţară şi străinătate, în vederea cercetării şi valorificării optime a 
patrimoniului arheologic; 

k.) participă la realizarea şi punerea în practică a programelor educaţionale ale 
Muzeului; 

l.) realizează expoziţii temporare şi colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la 
acţiunile de protejare a patrimoniului propriu de reamenajare şi întreţinere a expoziţiei de bază şi 
de organizare a expoziţiilor temporare; 

m.) utilizarea eficientă a tehnicii şi a materialelor din dotare, în condiţii de perfectă 
securitate; 

n.) colaborează cu alte secţii ale Muzeului la acţiuni şi lucrări de interes general, 
îndeplinind şi orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului general-
manager; 

o.) răspunde de păstrarea tuturor documentelor întocmite în cadrul compartimentului și 
le depune la arhivă, respectând prevederile legale. 

Compartimentul cercetarea arheologică preventivă are următoarele atribuții 
principale: 

a.) realizează săpături arheologice sistematice și de tip contractual, acestea din urmă 
pentru eliberarea de sarcină arheologică a terenurilor destinate unor lucrări edilitare sau de altă 
natură, prilejuite de realizarea unor obiective de investiții private sau publice în zone cu potențial 
arheologic (sit arheologic și zonele sale de protecție), prin efectuarea de studii sau prospecții 
preliminare, săpături de salvare și preventive etc., elaborând raportul de specialitate, în funcție 
de existenţa și importanța vestigiilor istorice identificate în zonele respective; 

b.) efectuarea unor lucrări de cercetare științifică a materialului rezultat din 
investigațiile arheologice și a investigațiilor de laborator în scopul întocmirii și publicării unor 
studii, comunicări, repertorii, monografii etc.; 

c.) colaborează și dezvoltă relații cu mass-media în vederea mediatizării rezultatelor 
cercetărilor, a patrimoniului muzeal arheologic în colaborare cu Secția relații publice și 
marketing cultural; 

d.) propune și contribuie la materializarea unor acorduri de colaborare științifică cu alte 
instituții de profil din țară și străinătate, în vederea cercetării și valorificării optime a 
patrimoniului arheologic; 

e.) utilizarea eficientă a tehnicii și a materialelor din dotare, în condiții de perfectă 
securitate; 

f.) colaborează cu alte secții ale Muzeului la acțiuni și lucrări de interes general, 
îndeplinind și orice alte atribuții, date în competența sa, prin decizii ale directorului general-
manager; 
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g.) răspunde de păstrarea tuturor documentelor întocmite în cadrul compartimentului și 
le depune la arhivă, respectând prevederile legale. 

Art. 21. (1) Secţia istorie este condusă de un şef de secţie, ce conduce activitatea din 
domeniul constituirii, dezvoltării, cercetării, evidenţei şi valorificării patrimoniului istoric (epoca 
medievală, modernă și contemporană) și etnografic. Secția are în componenţă următoarele 
compartimente: 

 Compartimentul muzeologie; 
 Compartimentul bibliotecă și documentare. 

     (2) Compartimentul muzeologie are următoarele atribuții principale: 
a.) realizarea de programe şi proiecte culturale privind patrimoniul istoric, etnografic, 

istoria artei şi bibliofil; 
b.) desfăşoară activitate de cercetare ştiinţifică fundamentală, concretizată prin studii,  

comunicări şi publicaţii; 
c.) realizează tematici şi participă la acţiunile de reorganizare şi îmbogăţirea expoziţiei 

de bază  şi de organizare a unor expoziţii temporare; 
d.) gestionează patrimoniul muzeal din depozitele de istorie și etnografie asigurând 

inventarierea, clasarea şi evidenţa ştiinţifică a acestuia, conform normelor în vigoare; 
e.) conform programului anual al secţiei, propune şi contribuie la realizarea unor sesiuni 

de comunicări ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, seri muzeale, expuneri, urmărind valorificarea 
ştiinţifică şi promovarea patrimoniului muzeal; 

f.) redactează ghiduri, pliante, ilustrate, casete video, CD-uri etc., în scopul promovării 
patrimoniului muzeal şi a obţinerii de venituri extrabugetare; 

g.) organizează cercetări în teren pentru cunoaşterea patrimoniului etnografic şi 
evidenţa acestuia; 

h.) prezintă publicului vizitator produsele artei populare şi a creatorilor, cu garantarea 
calităţii şi autenticităţii obiectelor valorificate în cadrul standurilor cu vânzare; 

i.) actualizarea bazei de date a meşterilor populari şi elaborarea de repertorii tematice 
categoriale, zonale prin colaborarea cu instituțiile de specialitate; 

j.) asigură sporirea patrimoniului muzeal din domeniul istoriei și etnografiei prin 
achiziţii şi donaţii; 

k.) propune şi contribuie la acorduri de colaborare ştiinţifică cu alte instituţii de profil 
din ţară şi străinătate, în vederea cercetării şi valorificării optime a patrimoniului din domeniul 
istoriei și etnografiei; 

l.) dezvoltă în colaborare cu Secția relaţii publice şi marketing cultural relaţii cu mass-
media  în vederea marcării aniversărilor istorice şi promovării patrimoniului muzeal şi a 
acţiunilor organizate de Muzeu; 

m.) elaborează în colaborare cu Secția relaţii publice şi marketing cultural, strategii 
pentru creşterea numărului de vizitatori şi implicarea Muzeului în realizarea activităţilor 
educaţionale; 

n.) colaborează cu celelalte secții ale Muzeului, în vederea realizării unor acţiuni şi 
lucrări de interes general pentru instituţie; 

o.) dezvoltarea relaţiilor cu societatea civilă, fundaţii şi asociaţii şi antrenarea acestora 
în sprijinirea activităţilor Muzeului; 

p.) organizează expoziţii temporare de artă fotografică, artă plastică contemporană, 
arhitectură şi altele, în raport direct cu necesităţile comunităţii, care pot atrage vizitatorii şi creşte 
prestigiul Muzeului; 

q.) organizează manifestări cultural - artistice în spaţiile Muzeului; 
r.) participă la acţiunile Consiliului Judeţean Alba şi a altor instituţii sau organisme 

pentru promovarea turistică a patrimoniului cultural naţional din Judeţul Alba; 
s.) participă prin personalul de specialitate la înfiinţarea sau reorganizarea unor colecţii 

muzeale sau muzee, în condiţiile legii; 
ş.) studiază şi propune introducerea unor noi metode expoziţionale, de ghidaj şi 

coordonează activităţile de ghidaj din Muzeu; 
t.) răspunde de păstrarea tuturor documentelor întocmite în cadrul compartimentului și 
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le depune la arhivă, respectând prevederile legale. 
        (3) Compartimentul bibliotecă și documentare are următoarele atribuții 
principale: 

a.) stabileşte, în colaborare cu Centrul Naţional de Conservare - Restaurare Carte Veche 
şi cu Secţiei arheologie, lista de obiecte de patrimoniu, propuse anual pentru conservare şi 
restaurare, în ordinea priorităţilor impuse de starea de conservare a acestora; 

b.) dezvoltarea, păstrarea și gestionarea fondurilor şi a bibliotecii documentare, potrivit 
reglementărilor legale în vigoare; 

c.) deservirea personalului Muzeului, precum şi a altor categorii de cititori; 
d.) verificarea periodică a fondului bibliotecii şi creşterea acestuia prin achiziţii, donaţii, 

schimb de publicații sau abonamente; 
e.) asigurarea condiţiilor optime de depozitare şi păstrare a fondului de carte şi 

periodice; 
f.) realizează periodic fişe de clasare din fondul de carte românească şi străină a 

Muzeului în funcţie de priorităţi cronologice, raritate, tiraj, etc. şi colaborează anual cu 
Biblioteca Naţională a României Bucureşti la editarea lucrărilor de interes naţional: Repertoriul 
periodicelor străine intrate în bibliotecile din România şi Catalogul cărţilor străine intrate în 
bibliotecile din România; 

g.) derulează pe tot parcursul anului schimbul intern şi extern de publicaţii de profil cu 
muzee, biblioteci, alte instituţii de profil, prin expedierea anuarelor muzeului (Apulum, 
Bibliotheca Musei Apulensis, Memoriale etc); 

h.) colaborează cu celelalte secții ale Muzeului, în vederea realizării unor acţiuni şi 
lucrări de interes general pentru instituţie; 

i.) gestionează patrimoniul muzeal din depozitele de bibliotecă asigurând inventarierea, 
clasarea și evidența științifică a acestuia, conform normelor în vigoare; 

j.) conform programului anual al secției, propune și contribuie la realizarea unor sesiuni 
de comunicări științifice, simpozioane, conferințe, seri muzeale, expuneri, urmărind valorificarea 
științifică și promovarea patrimoniului muzeal; 

k.) propune și contribuie la acorduri de colaborare științifică cu alte instituții de profil 
din țară și străinătate, în vederea cercetării și valorificării optime a patrimoniului din domeniul 
bibliologiei; 

l.) participă la acțiunile Consiliului Județean Alba și a altor instituții sau organisme 
pentru promovarea turistică a patrimoniului cultural național din județ; 

m.) verifică și preia de la compartimente, pe bază de inventare, dosarele constituite; 
n.) asigură evidența tuturor documentelor intrate și ieșite din depozitul de arhivă; 
o.) pune la dispoziție documentele solicitate; 
p.) ține legătura cu Serviciul Județean Alba al Arhivelor Naționale ale României. 
Art. 22. Secţia Museikon este condusă de un şef de secţie, ce conduce activitatea din 

domeniul constituirii, dezvoltării, cercetării, evidenţei şi valorificării patrimoniului de carte 
veche religioasa și artă religioasă (epoca medievală, modernă şi contemporană), având 
următoarele atribuţii principale: 

a.) realizarea de programe şi proiecte culturale privind patrimoniul specific; 
b.) desfăşoară activitate de cercetare ştiinţifică fundamentală, concretizată prin studii, 

comunicări şi publicaţii; 
c.) realizează tematici şi participă la acţiunile de reorganizare şi îmbogăţirea expoziţiei 

de bază  şi de organizare a unor expoziţii temporare; 
d.) gestionează patrimoniul muzeal din depozitele aferente, asigurând inventarierea, 

clasarea şi evidenţa ştiinţifică a acestuia, conform normelor în vigoare; 
e.) conform programului anual al secţiei, propune şi contribuie la realizarea unor sesiuni 

de comunicări ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, seri muzeale, expuneri, urmărind valorificarea 
ştiinţifică şi promovarea patrimoniului specific și a patrimoniului muzeal în general; 

f.) redactează ghiduri, pliante, ilustrate, casete video, CD-uri etc., în scopul promovării 
patrimoniului specific şi a obţinerii de venituri extrabugetare; 

g.) organizează cercetări în teren pentru cunoaşterea patrimoniului specific şi evidenţa 
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acestuia; 
h.) prezintă publicului vizitator produsele artei religioase contemporane, cu garantarea 

calităţii şi autenticităţii obiectelor valorificate în cadrul standurilor cu vânzare; 
i.) realizarea bazei de date a iconarilor contemporani şi elaborarea de repertorii tematice 

categoriale, zonale; 
j.) asigură sporirea patrimoniului muzeal din domeniul specific, prin achiziţii şi donaţii; 
k.) propune şi contribuie la acorduri de colaborare ştiinţifică cu alte instituţii de profil 

din ţară şi străinătate, în vederea cercetării şi valorificării optime a patrimoniului din domeniul 
istoriei artei şi a patrimoniului bibliofil; 

l.) dezvoltă în colaborare cu Secția relaţii publice şi marketing cultural relaţii cu mass-
media  în vederea marcării aniversărilor istorice şi promovării patrimoniului muzeal şi a 
acţiunilor organizate de Muzeu; 

m.) elaborează în colaborare cu Secția relaţii publice şi marketing cultural, strategii 
pentru creşterea numărului de vizitatori şi implicarea Muzeului în realizarea activităţilor 
educaţionale; 

n.) colaborează cu serviciul de specialitate la organizarea activităţii de marketing 
cultural; 

o.) dezvoltarea relaţiilor cu societatea civilă, fundaţii şi asociaţii şi antrenarea acestora 
în sprijinirea activităţilor Muzeului; 

p.) organizează expoziţii temporare în raport direct cu necesităţile comunităţii, care pot 
atrage vizitatorii şi creşte prestigiul Muzeului; 

q.) organizează manifestări cultural - artistice în spaţiile Muzeului; 
r.) participă la acţiunile Consiliului Judeţean Alba şi a altor instituţii sau organisme 

pentru promovarea turistică a patrimoniului cultural naţional din judeţ; 
s.) participă prin personalul de specialitate și know-how la înfiinţarea sau reorganizarea 

unor colecţii muzeale sau muzee în condiţiile legii; 
ş.) studiază şi propune introducerea unor noi metode expoziţionale, de ghidaj şi 

coordonează activităţile de ghidaj din expoziția Museikon; 
t.) stabileşte, în colaborare cu Centrul Naţional de Conservare - Restaurare Carte 

Veche, cu Secţia arheologie și cu Secția istorie, lista de obiecte de patrimoniu, propuse anual 
pentru conservare şi restaurare, în ordinea priorităţilor impuse de starea de conservare a acestora; 

ţ.) dezvoltarea, păstrarea şi gestionarea fondurilor şi a bibliotecii documentare aferente, 
potrivit reglementărilor legale în vigoare; 

u.) deservirea personalului Muzeului, precum şi a altor categorii de cititori; 
v.) asigurarea condiţiilor optime de depozitare şi păstrare a patrimoniului aferent; 
w.) colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului, în vederea realizării unor acţiuni şi 

lucrări de interes general pentru instituţie; 
x.) răspunde de păstrarea tuturor documentelor întocmite în cadrul compartimentului și 

le depune la arhivă, respectând prevederile legale. 
Art. 23. (1) Centrul Național de Conservare-Restaurare Carte Veche este condus de 

către un șef de secție, se ocupă de restaurarea şi conservarea bunurilor culturale, cărți, 
documente, ceramică metal, textile, piatră din patrimoniul Muzeului Naţional al Unirii Alba 
Iulia, a celorlalte muzee, biblioteci şi culte din ţară, precum a altor persoane juridice sau fizice, 
la cererea acestora şi în conformitate cu normele legale. De asemenea există compartimentul de 
investigații. În cadrul Centrului Naţional de Conservare - Restaurare Carte Veche funcționează 
Compartimentul restaurare carte, Compartimentul restaurare ceramică-metal-textile, 
Compartimentul restaurare piatră, Compartimentul conservare şi Compartimentul investigații. 

   (2) Compartimentul restaurare carte are următoarele atribuții principale: 
a.) elaborarea programelor anuale de conservare-restaurare corp-carte veche, legătură-

carte veche şi documente, a tuturor materialelor componente: hârtie, pergament, piele, lemn, 
conform normelor legale în vigoare; 

b.) conservarea, restaurarea și investigarea prin metode şi tehnici științifice a 
patrimoniului bibliofil (corp-carte veche, legătură carte veche, documente pe suport de hârtie, 
pergament, piele, lemn), cuprinse în programele anuale potrivit prevederilor legale în vigoare; 



 

156 

c.) identificarea şi stoparea proceselor de degradare evolutive a bunurilor culturale 
aflate în administrarea Muzeului sau pentru alte instituţii de profil din ţară, prin intervenţiile 
specifice de laborator; 

d.) întocmirea documentaţiei ştiinţifice de specialitate şi a dosarelor de restaurare; 
e.) studierea şi perfecţionarea tehnologiilor de restaurare-conservare, în funcţie de 

rezultatele proprii şi de cele internaţionale, în scopul dezvoltării practicii în domeniu; 
f.) valorificarea ştiinţifică a rezultatelor cercetării structurii, compoziţiei şi tehnicilor de 

restaurare-conservare, prin realizarea şi prezentarea de comunicări şi publicarea unor studii de 
specialitate; 

g.) cercetarea naturii proceselor de degradare, a mecanismului acestora şi a efectului lor 
asupra patrimoniului, asupra patrimoniului mobil, aflat în aria sa de competenţă; 

h.) iniţierea şi derularea unor proiecte de cercetare proprii şi în colaborare cu alte 
instituţii naţionale de profil; 

i.) consultanţă de specialitate şi intervenţii de prim ajutor în colecţii aparţinând altor 
deţinători  de bunuri culturale mobile; 

j.) redactează cataloage de restaurare, pliante, ilustrate, casete video, CD-uri etc., în 
scopul promovării patrimoniului muzeal şi a obţinerii de venituri extrabugetare, şi colaborează 
cu Secția relaţii publice şi marketing cultural; 

k.) organizează şi participă la manifestări ştiinţifice de profil; 
l.) colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de protejare a patrimoniului 

propriu, de reamenajare şi întreţinere a expoziţiei de bază şi de organizare a expoziţiilor 
temporare; 

m.) participă şi colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de identificare, 
datare sau autentificare a obiectelor oferite spre achiziţionare sau din donaţii; 

n.) realizează expoziţii temporare, în vederea valorificării activităţii specifice, a 
educării publicului şi a promovării activităţii de ocrotire, conservare şi restaurare pentru 
formarea unei atitudini „pro patrimoniu”; 

o.) realizează tratamente de dezinfecţie şi dezinsecţie, a bunurilor culturale în limitele 
sale de competenţă; 

p.) utilizarea eficientă a tehnicii şi a materialelor din dotare, în condiţii de perfectă 
securitate; 

q.) identificarea factorilor de degradare şi a mijloacelor de prevenire şi stopare a 
efectului acestora; 

r.) întocmirea şi prezentarea periodică către conducerea Muzeului a necesarului de 
aparatură, substanţe, soluţii etc., pentru buna funcţionare a secţiei, depistarea modalităţilor şi 
surselor de procurare a acestora; 

s.) stabileşte lista de obiecte de patrimoniu, propuse anual pentru conservare şi 
restaurare, în ordinea priorităţilor impuse de starea de conservare a acestora; 

ş.) colaborează şi dezvoltă relaţii cu mass-media în vederea mediatizării  rezultatelor  
cercetărilor, a patrimoniului muzeal şi a activităţii de conservare-restaurare în colaborare cu 
Secția relaţii publice şi marketing cultural, propune şi contribuie la materializarea unor acorduri 
de colaborare ştiinţifică cu alte instituţii de profil din ţară şi străinătate, în vederea cercetării şi 
valorificării optime a patrimoniului arheologic; 

t.) participă la realizarea şi punerea în practică a programelor educaţionale ale 
Muzeului; 

ţ.) identificarea şi stoparea proceselor de degradare prin intervenţii specifice de 
laborator, sau „in situ” - atunci când natura sau starea obiectelor nu permit transportarea 
imediată a acestora în laborator; 

u.) întocmirea fişelor de conservare şi restaurare pentru patrimoniul Muzeului, în 
limitele domeniilor sale de competenţă; 

v.) urmărirea stării de conservare a patrimoniului din expoziţiile şi depozitele Muzeului, 
identifică factorii de degradare şi a mijloacelor de prevenire şi stopare a efectului acestora; 

w.) verificarea calităţii microclimatului din spaţiile muzeale şi adoptarea măsurilor 
specifice de corecţie cu ajutorul aparaturii din dotare; 
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x.) asigură manipularea, ambalarea şi transportul obiectelor de patrimoniu  itinerante  la  
expoziţii temporare în ţară şi/sau străinătate, conform normelor legale de conservare; 

y.) determină condiţiile optime care să prevină deteriorarea bunurilor de patrimoniu în 
cazul filmării/fotografierii cu scop documentar sau comercial pentru persoane juridice, altele 
decât deţinătorul; 

z.) prestarea de servicii de restaurare-conservare pentru beneficiari din afara Muzeului, 
în scopul obţinerii unor venituri extrabugetare; 

aa.) asigură pregătirea practică a studenților în cadrul parteneriatului cu Universitatea 
„1 Decembrie 1918” Alba Iulia, precum și a altor instituții de învățământ superior; 

bb.) răspunde de păstrarea tuturor documentelor întocmite în cadrul secției și le depune 
la arhivă, respectând prevederile legale; 

cc.) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului 
general - manager. 

  (3) Compartimentul restaurare ceramică - metal - textile are următoarele 
atribuții principale: 

a.) elaborarea programelor anuale de conservare-restaurare, ceramică, metal, textile, os 
conform normelor legale în vigoare; 

b.) conservarea, restaurarea și investigarea prin metode şi tehnici ştiinţifice a 
patrimoniului ceramică, metal, textile), cuprinse în programele anuale potrivit prevederilor 
legale în vigoare; 

c.) identificarea şi stoparea proceselor de degradare evolutive a bunurilor culturale 
aflate în administrarea Muzeului sau pentru alte instituţii de profil din ţară, prin intervenţiile 
specifice de laborator; 

d.) întocmirea documentaţiei ştiinţifice de specialitate şi a dosarelor de restaurare; 
e.) studierea şi perfecţionarea tehnologiilor de restaurare-conservare, în funcţie de 

rezultatele proprii şi de cele internaţionale, în scopul dezvoltării practicii în domeniu; 
f.) valorificarea ştiinţifică a rezultatelor cercetării structurii, compoziţiei şi tehnicilor de 

restaurare-conservare, prin realizarea şi prezentarea de comunicări şi publicarea unor studii de 
specialitate; 

g.) cercetarea naturii proceselor de degradare, a mecanismului acestora şi a efectului lor 
asupra patrimoniului, asupra patrimoniului mobil, aflat în aria sa de competenţă; 

h.) iniţierea şi derularea unor proiecte de cercetare proprii şi în colaborare cu alte 
instituţii naţionale de profil; 

i.) consultanţă de specialitate şi intervenţii de prim ajutor în colecţii aparţinând altor 
deţinători  de bunuri culturale mobile; 

j.) redactează cataloage de restaurare, pliante, ilustrate, casete video, CD-uri etc., în 
scopul promovării patrimoniului muzeal şi a obţinerii de venituri extrabugetare, şi colaborează 
cu Secția relaţii publice şi marketing cultural; 

k.) organizează şi participă la manifestări ştiinţifice de profil; 
l.) colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de protejare a patrimoniului 

propriu, de reamenajare şi întreţinere a expoziţiei de bază şi de organizare a expoziţiilor 
temporare; 

m.) participă şi colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de identificare, 
datare sau autentificare a obiectelor oferite spre achiziţionare sau din donaţii; 

n.) realizează expoziţii temporare, în vederea valorificării activităţii specifice, a 
educării publicului şi a promovării activităţii de ocrotire, conservare şi restaurare pentru 
formarea unei atitudini „pro patrimoniu”; 

o.) utilizarea eficientă a tehnicii şi a materialelor din dotare, în condiţii de perfectă 
securitate; 

p.) identificarea factorilor de degradare şi a mijloacelor de prevenire şi stopare a 
efectului acestora; 

q.) întocmirea şi prezentarea periodică către conducerea Muzeului a necesarului de 
aparatură, substanţe, soluţii etc., pentru buna funcţionare a secţiei, depistarea modalităţilor şi 
surselor de procurare a acestora; 
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r.) realizează replici în vederea valorificării acestora prin standurile de vânzare ale 
Muzeului în scopul obţinerii unor venituri extrabugetare; 

s.) stabileşte lista de obiecte de patrimoniu, propuse anual pentru conservare şi 
restaurare, în ordinea priorităţilor impuse de starea de conservare a acestora; 

ş.) colaborează şi dezvoltă relaţii cu mass-media în vederea mediatizării  rezultatelor  
cercetărilor, a patrimoniului muzeal şi a activităţii de conservare-restaurare în colaborare cu 
Secția relaţii publice şi marketing cultural, propune şi contribuie la materializarea unor acorduri 
de colaborare ştiinţifică cu alte instituţii de profil din ţară şi străinătate, în vederea cercetării şi 
valorificării optime a patrimoniului arheologic; 

t.) participă la realizarea şi punerea în practică a programelor educaţionale ale 
Muzeului; 

ţ.) identificarea şi stoparea proceselor de degradare prin intervenţii specifice de 
laborator, sau „in situ” - atunci când natura sau starea obiectelor nu permit transportarea 
imediată a acestora în laborator; 

u.) întocmirea fişelor de conservare şi restaurare pentru patrimoniul Muzeului, în 
limitele domeniilor sale de competenţă; 

v.) urmărirea stării de conservare a patrimoniului din expoziţiile şi depozitele Muzeului, 
identifică factorii de degradare şi a mijloacelor de prevenire şi stopare a efectului acestora; 

w.) asigură manipularea, ambalarea şi transportul obiectelor de patrimoniu  itinerante  la  
expoziţii temporare în ţară şi/sau străinătate, conform normelor legale de conservare; 

x.) determină condiţiile optime care să prevină deteriorarea bunurilor de patrimoniu în 
cazul filmării/fotografierii cu scop documentar sau comercial pentru persoane juridice, altele 
decât deţinătorul; 

y.) prestarea de servicii de restaurare-conservare pentru beneficiari din afara Muzeului, 
în scopul obţinerii unor venituri extrabugetare; 

z.) asigură pregătirea practică a studenților în cadrul parteneriatului cu Universitatea „1 
Decembrie 1918” Alba Iulia precum și a altor instituții de învățământ superior; 

aa.) răspunde de păstrarea tuturor documentelor întocmite în cadrul secției și le depune 
la arhivă, respectând prevederile legale; 

bb.) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului 
general- manager. 

  (4) Compartimentul restaurare piatră are următoarele atribuții principale: 
a.) elaborarea programelor anuale de conservare-restaurare piatră conform normelor 

legale în vigoare; 
b.) conservarea, restaurarea prin metode şi tehnici ştiinţifice a patrimoniului piatră, 

cuprinse în programele anuale potrivit prevederilor legale în vigoare; 
c.) identificarea şi stoparea proceselor de degradare evolutive a bunurilor culturale 

aflate în administrarea Muzeului sau pentru alte instituţii de profil din ţară, prin intervenţiile 
specifice de laborator; 

d.) întocmirea documentaţiei ştiinţifice de specialitate şi a dosarelor de restaurare; 
e.) studierea şi perfecţionarea tehnologiilor de restaurare-conservare, în funcţie de 

rezultatele proprii şi de cele internaţionale, în scopul dezvoltării practicii în domeniu; 
f.) valorificarea ştiinţifică a rezultatelor cercetării structurii, compoziţiei şi tehnicilor de 

restaurare-conservare, prin realizarea şi prezentarea de comunicări şi publicarea unor studii de 
specialitate; 

g.) cercetarea naturii proceselor de degradare, a mecanismului acestora şi a efectului lor 
asupra patrimoniului, asupra patrimoniului mobil, aflat în aria sa de competenţă; 

h.) iniţierea şi derularea unor proiecte de cercetare proprii şi în colaborare cu alte 
instituţii naţionale de profil; 

i.) consultanţă de specialitate şi intervenţii de prim ajutor în colecţii aparţinând altor 
deţinători  de bunuri culturale mobile; 

j.) redactează cataloage de restaurare, pliante, ilustrate, casete video, CD-uri etc., în 
scopul promovării patrimoniului muzeal şi a obţinerii de venituri extrabugetare, şi colaborează 
cu Secția relaţii publice şi marketing cultural; 
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k.) organizează şi participă la manifestări ştiinţifice de profil; 
l.) colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de protejare a patrimoniului 

propriu, de reamenajare şi întreţinere a expoziţiei de bază şi de organizare a expoziţiilor 
temporare; 

m.) participă şi colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de identificare, 
datare sau autentificare a obiectelor oferite spre achiziţionare sau din donaţii; 

n.) realizează expoziţii temporare, în vederea valorificării activităţii specifice, a 
educării publicului şi a promovării activităţii de ocrotire, conservare şi restaurare pentru 
formarea unei atitudini „pro patrimoniu”; 

o.) realizează tratamente de dezinfecţie şi dezinsecţie, a bunurilor culturale în limitele 
sale de competenţă; 

p.) utilizarea eficientă a tehnicii şi a materialelor din dotare, în condiţii de perfectă 
securitate; 

q.) identificarea factorilor de degradare şi a mijloacelor de prevenire şi stopare a 
efectului acestora; 

r.) întocmirea şi prezentarea periodică către conducerea Muzeului a necesarului de 
aparatură, substanţe, soluţii etc., pentru buna funcţionare a secţiei, depistarea modalităţilor şi 
surselor de procurare a acestora; 

s.) stabileşte lista de obiecte de patrimoniu, propuse anual pentru conservare şi 
restaurare, în ordinea priorităţilor impuse de starea de conservare a acestora; 

ş.) colaborează şi dezvoltă relaţii cu mass-media în vederea mediatizării  rezultatelor  
cercetărilor, a patrimoniului muzeal şi a activităţii de conservare-restaurare în colaborare cu 
Secția relaţii publice şi marketing cultural, propune şi contribuie la materializarea unor acorduri 
de colaborare ştiinţifică cu alte instituţii de profil din ţară şi străinătate, în vederea cercetării şi 
valorificării optime a patrimoniului arheologic; 

t.) participă la realizarea şi punerea în practică a programelor educaţionale ale 
Muzeului; 

ţ.) identificarea şi stoparea proceselor de degradare prin intervenţii specifice de 
laborator, sau „in situ” - atunci când natura sau starea obiectelor nu permit transportarea 
imediată a acestora în laborator; 

u.) întocmirea fişelor de conservare şi restaurare pentru patrimoniul Muzeului, în 
limitele domeniilor sale de competenţă; 

v.) urmărirea stării de conservare a patrimoniului din expoziţiile şi depozitele Muzeului, 
identifică factorii de degradare şi a mijloacelor de prevenire şi stopare a efectului acestora; 

w.) asigură manipularea, ambalarea şi transportul obiectelor de patrimoniu  itinerante  la  
expoziţii temporare în ţară şi/sau străinătate, conform normelor legale de conservare; 

x.) determină condiţiile optime care să prevină deteriorarea bunurilor de patrimoniu în 
cazul filmării/fotografierii cu scop documentar sau comercial pentru persoane juridice, altele 
decât deţinătorul; 

y.) prestarea de servicii de restaurare-conservare pentru beneficiari din afara Muzeului, 
în scopul obţinerii unor venituri extrabugetare; 

z.) asigură pregătirea practică a studenților în cadrul parteneriatului cu Universitatea „1 
Decembrie 1918” Alba Iulia precum și a altor instituții de învățământ superior; 

aa.) răspunde de păstrarea tuturor documentelor întocmite în cadrul secției și le depune 
la arhivă, respectând prevederile legale; 

bb.) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului 
general - manager. 

  (5) Compartimentul conservare are următoarele atribuții principale: 
a.) elaborarea programelor anuale de conservare conform normelor legale în vigoare; 
b.) conservarea, prin metode şi tehnici ştiinţifice a patrimoniului bibliofil (corp-carte 

veche, legătură carte veche, documente pe suport de hârtie, pergament, piele, lemn, ceramică, 
metal, textile, piatră), cuprinse în programele anuale potrivit prevederilor legale în vigoare; 

c.) identificarea şi stoparea proceselor de degradare evolutive a bunurilor culturale 
aflate în administrarea Muzeului sau pentru alte instituţii de profil din ţară, prin intervenţiile 
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specifice de laborator; 
d.) întocmirea documentaţiei ştiinţifice de specialitate; 
e.) studierea şi perfecţionarea tehnologiilor de conservare, în funcţie de rezultatele 

proprii şi de cele internaţionale, în scopul dezvoltării practicii în domeniu; 
f.) valorificarea ştiinţifică a rezultatelor cercetării structurii, compoziţiei şi tehnicilor de 

conservare, prin realizarea şi prezentarea de comunicări şi publicarea unor studii de 
specialitate; 

g.) cercetarea naturii proceselor de degradare, a mecanismului acestora şi a efectului lor 
asupra patrimoniului, asupra patrimoniului mobil, aflat în aria sa de competenţă; 

h.)iniţierea şi derularea unor proiecte de cercetare proprii şi în colaborare cu alte 
instituţii naţionale de profil; 

i.) consultanţă de specialitate şi intervenţii de prim ajutor în colecţii aparţinând altor 
deţinători de bunuri culturale mobile; 

j.) redactează cataloage de restaurare, pliante, ilustrate, casete video, CD-uri etc., în 
scopul promovării patrimoniului muzeal şi a obţinerii de venituri extrabugetare, şi colaborează 
cu Secția relaţii publice şi marketing cultural; 

k.) organizează şi participă la manifestări ştiinţifice de profil; 
l.) colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de protejare a patrimoniului 

propriu, de reamenajare şi întreţinere a expoziţiei de bază şi de organizare a expoziţiilor 
temporare; 

m.) participă şi colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de identificare, 
datare sau autentificare a obiectelor oferite spre achiziţionare sau din donaţii; 

n.) realizează expoziţii temporare, în vederea valorificării activităţii specifice, a 
educării publicului şi a promovării activităţii de ocrotire, conservare şi restaurare pentru 
formarea unei atitudini „pro patrimoniu”; 

o.) realizează tratamente de dezinfecţie şi dezinsecţie, a bunurilor culturale în limitele 
sale de competenţă; 

p.) utilizarea eficientă a tehnicii şi a materialelor din dotare, în condiţii de perfectă 
securitate; 

q.) identificarea factorilor de degradare şi a mijloacelor de prevenire şi stopare a 
efectului acestora; 

r.) întocmirea şi prezentarea periodică către conducerea Muzeului a necesarului de 
aparatură, substanţe, soluţii etc., pentru buna funcţionare a secţiei, depistarea modalităţilor şi 
surselor de procurare a acestora; 

s.) stabileşte lista de obiecte de patrimoniu, propuse anual pentru conservare şi 
restaurare, în ordinea priorităţilor impuse de starea de conservare a acestora; 

ş.) colaborează şi dezvoltă relaţii cu mass-media în vederea mediatizării rezultatelor  
cercetărilor, a patrimoniului muzeal şi a activităţii de conservare-restaurare în colaborare cu 
Secția relaţii publice şi marketing cultural, propune şi contribuie la materializarea unor acorduri 
de colaborare ştiinţifică cu alte instituţii de profil din ţară şi străinătate, în vederea cercetării şi 
valorificării optime a patrimoniului arheologic; 

t.) participă la realizarea şi punerea în practică a programelor educaţionale ale 
Muzeului; 

ţ.) identificarea şi stoparea proceselor de degradare prin intervenţii specifice de 
laborator, sau „in situ” - atunci când natura sau starea obiectelor nu permit transportarea 
imediată a acestora în laborator; 

u.) întocmirea fişelor de conservare pentru patrimoniul Muzeului, în limitele domeniilor 
sale de competenţă; 

v.) urmărirea stării de conservare a patrimoniului din expoziţiile şi depozitele Muzeului, 
identifică factorii de degradare şi a mijloacelor de prevenire şi stopare a efectului acestora; 

w.) verificarea calităţii microclimatului din spaţiile muzeale şi adoptarea măsurilor 
specifice de corecţie cu ajutorul aparaturii din dotare; 

x.) asigură manipularea, ambalarea şi transportul obiectelor de patrimoniu itinerante  la  
expoziţii temporare în ţară şi/sau străinătate, conform normelor legale de conservare; 
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y.) determină condiţiile optime care să prevină deteriorarea bunurilor de patrimoniu în 
cazul filmării/fotografierii cu scop documentar sau comercial pentru persoane juridice, altele 
decât deţinătorul; 

z.) prestarea de servicii de conservare pentru beneficiari din afara Muzeului, în scopul 
obţinerii unor venituri extrabugetare; 

aa.) asigură pregătirea practică a studenților în cadrul parteneriatului cu Universitatea 
„1 Decembrie 1918” Alba Iulia precum și a altor instituții de învățământ superior; 

bb.) răspunde de păstrarea tuturor documentelor întocmite în cadrul secției și le depune 
la arhivă, respectând prevederile legale; 

cc.) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului 
general- manager. 

  (6) Compartimentul investigații are următoarele atribuții principale: 
a.) elaborarea programelor anuale de investigații conform normelor legale în vigoare; 
b.) investigarea prin metode şi tehnici ştiinţifice a patrimoniului bibliofil (corp-carte 

veche, legătură carte veche, documente pe suport de hârtie, pergament, piele, lemn, ceramică, 
metal, textile, piatră), cuprinse în programele anuale potrivit prevederilor legale în vigoare; 

c.) identificarea proceselor de degradare evolutive a bunurilor culturale aflate în 
administrarea Muzeului sau pentru alte instituţii de profil din ţară, prin intervenţiile specifice de 
laborator; 

d.) întocmirea documentaţiei ştiinţifice de specialitate; 
e.) studierea şi perfecţionarea tehnologiilor de investigații, în funcţie de rezultatele 

proprii şi de cele internaţionale, în scopul dezvoltării practicii în domeniu; 
f.) valorificarea ştiinţifică a rezultatelor cercetării structurii, compoziţiei şi tehnicilor de 

investigații, prin realizarea şi prezentarea de comunicări şi publicarea unor studii de 
specialitate; 

g.) cercetarea naturii proceselor de degradare, a mecanismului acestora şi a efectului lor 
asupra patrimoniului, asupra patrimoniului mobil, aflat în aria sa de competenţă; 

h.) iniţierea şi derularea unor proiecte de cercetare proprii şi în colaborare cu alte 
instituţii naţionale de profil; 

i.) consultanţă de specialitate şi intervenţii de prim ajutor în colecţii aparţinând altor 
deţinători de bunuri culturale mobile; 

j.) redactează cataloage de restaurare, pliante, ilustrate, casete video, CD-uri etc., în 
scopul promovării patrimoniului muzeal şi a obţinerii de venituri extrabugetare, şi colaborează 
cu Secția relaţii publice şi marketing cultural; 

k.) organizează şi participă la manifestări ştiinţifice de profil; 
l.) colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de protejare a patrimoniului 

propriu, de reamenajare şi întreţinere a expoziţiei de bază şi de organizare a expoziţiilor 
temporare; 

m.) participă şi colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de identificare, 
datare sau autentificare a obiectelor oferite spre achiziţionare sau din donaţii; 

n.) realizează expoziţii temporare, în vederea valorificării activităţii specifice, a 
educării publicului şi a promovării activităţii de ocrotire, conservare şi restaurare pentru 
formarea unei atitudini „pro patrimoniu”; 

o.) realizează tratamente de dezinfecţie şi dezinsecţie, a bunurilor culturale în limitele 
sale de competenţă; 

p.) utilizarea eficientă a tehnicii şi a materialelor din dotare, în condiţii de perfectă 
securitate; 

q.) identificarea factorilor de degradare; 
r.) întocmirea şi prezentarea periodică către conducerea Muzeului a necesarului de 

aparatură, substanţe, soluţii etc., pentru buna funcţionare a secţiei, depistarea modalităţilor şi 
surselor de procurare a acestora; 

s.) colaborează şi dezvoltă relaţii cu mass-media în vederea mediatizării rezultatelor 
cercetărilor, a patrimoniului muzeal şi a activităţii de conservare-restaurare în colaborare cu 
Secția Relaţii publice şi marketing cultural, propune şi contribuie la materializarea unor 
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acorduri de colaborare ştiinţifică cu alte instituţii de profil din ţară şi străinătate, în vederea 
cercetării şi valorificării optime a patrimoniului arheologic; 

ş.) participă la realizarea şi punerea în practică a programelor educaţionale ale 
Muzeului; 

t.) identificarea şi stoparea proceselor de degradare prin intervenţii specifice de 
laborator, sau „in situ” - atunci când natura sau starea obiectelor nu permit transportarea 
imediată a acestora în laborator; 

ţ.) prestarea de servicii de investigații pentru beneficiari din afara Muzeului, în  scopul  
obţinerii unor venituri extrabugetare; 

u.) asigură pregătirea practică a studenților în cadrul parteneriatului cu Universitatea „1 
Decembrie 1918” Alba Iulia precum și a altor instituții de învățământ superior; 

v.) răspunde de păstrarea tuturor documentelor întocmite în cadrul secției și le depune la 
arhivă, respectând prevederile legale; 

w.) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului 
general - manager. 

Art. 24. Secția relaţii publice şi marketing cultural este condus de un şef secţie şi are  
următoarele atribuţii: 

a.) organizarea de expoziţii permanente şi temporare, la sediul Muzeului sau săli de 
expoziţie adecvate, în ţară şi străinătate; 

b.) organizarea de manifestări ştiinţifice şi culturale, naţionale şi internaţionale; 
c.) editarea de publicaţii de popularizare a patrimoniului muzeal; 
d.) organizarea de servicii de documentare deschise pentru public, pentru folosirea 

informaţiei despre patrimoniul cultural deţinut şi despre instituţie, potrivit normativelor în 
vigoare; 

e.) angrenarea publicului, prin mijloace specifice, într-un sistem 
educaţional destinat familiarizării cu istoria naţională şi locală şi a formării unei atitudini „pro 
patrimoniu”; 

f.) prezentarea patrimoniului muzeal prin mijloace clasice şi moderne şi promovarea 
activităţii muzeale prin mass-media; 

g.) elaborarea unor strategii pe bază de chestionare pe categorii socio-profesionale şi de 
vârstă; 

h.) promovarea publicaţiilor editate de muzeu; 
i.) asigurarea ghidajelor specializate în limbi de circulaţie internaţională; 
j.) asigură traducerea publicaţiilor proprii în limbi de circulaţie; 
k.) colaborează la traducerea corespondenţei cu străinătatea în vederea derulării 

schimbului extern de publicaţii cu instituţii de profil din străinătate; 
l.) prelucrează și realizează grafica computerizată pentru lucrările sau materialele 

grafice avizate de directorul general, directorul general adjunct și șeful secției;  
m.) realizează procesarea de texte şi grafică pe calculator, precum și introduce 

corecturile de text, grafică şi machete;  
n.) se ocupă de problemele de soft, internet, mandatat de șeful secției, cu avizul 

directorului general sau directorului general adjunct; 
o.) asigură utilizarea programelor doar cu licență pe calculatoarele din inventarul 

instituției, impunând restricții pentru utilizatorii care nu respectă aceste standarde; 
p.) întocmește și verifică respectarea fișelor de utilizare ale calculatorului pentru fiecare 

angajat/utilizator din instituție; 
q.) asigură realizarea unei arhive computerizate (foto-video, grafică și text) pentru toate 

documentațiile și evenimentele desfășurate sau organizate în/de instituție;  
r.) tehnoredactează documentațiile primite cu avizul directorului general, directorului 

general adjunct și șefului secției;  
s.) asigură concepţia artistică a tuturor manifestărilor temporare organizate de instituţie; 
ş.) asigură prospectarea şi diversificarea produselor din standurile de vânzare ale 

instituţiei în scopul obţinerii unor venituri extrabugetare; 
t.) promovează turismul cultural împreună cu instituţiile abilitate; 
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ţ.) întreţine legături cu instituţii de profil la nivel naţional şi internaţional; 
u.) colaborează cu celelalte secţii ale muzeului; 
v.) gestionează pagina de web a Muzeului și a rețelelor de socializare, în colaborare cu 

celelalte secţii; 
w.) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului 

general - manager; 
x.) fotografiază/filmează și asigură documentația foto/video a obiectelor de patrimoniu 

din colecțiile Muzeului Național al Unirii Alba Iulia în vederea întocmirii documentațiilor 
șantierelor arheologice; 

y.) colaborează la realizarea unor expoziții permanente sau temporare prin întocmirea 
documentației foto/video necesară acestora; 

z.) utilizează eficient și cu responsabilitate aparatele de fotografiat/filmat din dotare; 
aa.) răspunde de păstrarea tuturor documentelor întocmite în cadrul compartimentului 

și le depune la arhivă, respectând prevederile legale. 
Art. 25. Compartimentul gestiunea patrimoniului are următoarele atribuţii: 
a.) asigură securitatea şi integritatea bunurilor de patrimoniu din expoziţia de bază şi 

expoziţiile temporare; 
b.) asigură curăţenia în spaţiile expoziţionale şi în spaţiile anexe; 
c.) asigură evidenţa patrimoniului cultural mobil constituit în colecţii şi păstrarea 

acestuia în bune condiţii în depozite, în conformitate cu normele de conservare în vigoare; 
d.) colaborează cu personalul ştiinţific şi cu Secţia de relaţii publice şi marketing 

cultural în vederea organizării activităţilor înscrise în programele de activitate ale instituţiei; 
e.) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului 

general - manager. 
Art. 26. Compartimentul financiar - contabil este condus de contabilul-şef şi are 

următoarele atribuţii principale: 
a.) organizarea şi realizarea evidenţelor financiar-contabile cerute de actele normative 

în vigoare; 
b.) răspunde de completarea, potrivit destinaţiei şi în mod ordonat, a registrelor de 

contabilitate şi de păstrarea acestora şi a documentelor justificative care stau la baza 
înregistrărilor în contabilitate; 

c.) răspunde, potrivit legii, de reconstituirea în termenul legal, a documentelor contabile 
pierdute, sustrase sau distruse; 

d.) răspunde de corecta întocmire a documentelor primare şi contabile; 
e.) întocmirea situaţiilor financiare cerute de actele normative în vigoare; 
f.) transmiterea către instituţiile abilitate, a situaţiilor solicitate; 
g.) confruntarea periodică a inventarelor scriptice cu cele din teren, la toate gestiunile; 
h.) gestionarea fondurilor în numerar; 
i.) calcularea drepturilor salariale, conform legii; 
j.) aplicarea măsurilor financiare adecvate pentru salariaţii care au primit sancţiuni 

disciplinare; 
k.) aplicarea strictă a prevederilor legale privind salarizarea personalului Muzeului; 
l.) verifică respectarea normelor legale, cu privire la existenţa, integritatea şi păstrarea 

bunurilor de orice fel, utilizarea mijloacelor materiale şi băneşti, efectuarea recepţiilor şi 
plăţilor, efectuarea inventarierilor băneşti, conducerea evidenţei contabile şi realizarea datelor 
înscrise în bilanţurile şi conturile de execuţie; 

m.) asigurarea respectării tuturor prevederilor legale în domeniul financiar-contabil; 
n.) urmărirea eficientizării consumurilor de materiale şi a încadrării acestora în sumele 

alocate prin buget; 
o.) asigurarea organizării controlului gestiunii mijloacelor fixe, a materialelor şi a 

obiectelor de inventar; 
p.) întocmirea și fundamentarea propunerii bugetului de venituri și cheltuieli al 

instituției pe baza propunerilor compartimentelor muzeului, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare; 
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q.) contribuie, împreună cu șefii de secție, la întocmirea programului de acțiuni 
culturale, în vederea corelării prevederilor acestuia cu proiectul bugetului de venituri și 
cheltuieli și cu bugetul aprobat; 

r.) organizarea evidenței angajamentelor legale și bugetare, ordonanțărilor și plăților; 
s.) verificarea modului de realizare și utilizare a veniturilor proprii; 
ş.) verificarea documentelor justificative primite din partea compartimentelor pentru 

fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli sau rectificarea acestuia; 
t.) întocmirea lunară și trimestrială a raportările periodice față de consiliul judeţean; 
ţ.) întocmirea lunară și trimestrială a raportărilor periodice față de Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală în aplicația FOREXEBUG; 
u.) introducerea datelor pe platforma FOREXEBUG, buget, angajamente legale, 

recepții, plăți și urmărirea utilizării acestora; 
v.) întocmirea cererilor de deschidere de credite, însoțită de nota justificativă și 

dispoziții bugetare, ori de câte ori sunt necesare; 
w.) întocmirea și transmiterea notele contabile de corecție; 
x.) informează conducerea Muzeului cu privire la situația debitorilor instituției și 

colaborează cu Compartimentul juridic și resurse umane în vederea urmăririi și încasării 
debitelor; 

y.) colaborează cu Compartimentul achiziții publice; 
z.) răspunde de păstrarea tuturor documentelor întocmite în cadrul compartimentului și 

le depune la arhivă, respectând prevederile legale; 
aa.) asigurarea activităţii specifice de secretariat; 
bb.) asigurarea activităţilor de dactilografiere, multiplicare; 
cc.) înregistrarea şi repartizarea corespondenţei Muzeului; 
dd.) răspunde de organizarea audienţelor; 
ee.) asigurarea organizării și gestionării arhivei administrativ-contabile a Muzeului; 
ff.) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului 

general-manager. 
Art. 27. Compartimentul achiziții publice are următoarele atribuţii principale: 
a.) întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea 

înregistrării autorității contractante în SICAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este 
cazul; 

b.) elaborează și, după caz, actualizează, pe baza necesităților transmise de celelalte 
compartimente ale autorității contractante, Programul anual al achizițiilor publice și, dacă este 
cazul, strategia anuală de achiziții; 

c.) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de 
atribuire și a strategiei de contractare, în cazul organizării unui concurs de soluții, a 
documentației de concurs și a strategiei de contractare, pe baza necesităților transmise de 
compartimentele de specialitate; 

d.) îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute 
de legislaţia în domeniul achizițiilor publice; 

e.) colaborează cu compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate 
de procedura de atribuire și pentru urmărirea contractelor încheiate; 

f.) elaborează proiectele de dispoziții ce reglementează activitatea de achiziții, 
rapoartele și situațiile informative privind activitatea de achiziții; 

g.) verifică documentele de livrare și se asigură că facturile sunt operate conform 
specificațiilor de comandă lansate; 

h.) analizează statusul comenzilor emise, urmărește derularea în bune condiții a 
comenzilor/contractelor și intervine pentru accelerarea livrărilor atunci când este cazul; 

i.) întocmește periodic rapoarte de achiziții; 
j.) aplică și finalizează procedurile de atribuire; 
k.) realizează achizițiile directe; 
l.) constituie și păstrează dosarul achiziției publice; 
 m.) răspunde de păstrarea tuturor documentelor întocmite în cadrul compartimentului 
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și le depune la arhivă, respectând prevederile legale. 
Art. 28. Compartimentul pază are următoarele atribuţii principale: 
a.) redactează Planul de pază, pe care îl prezintă spre avizare Consiliului de 

Administraţie şi spre aprobare, directorului general-manager; 
b.) prezentarea de propuneri pentru îmbunătăţirea Planului de pază; 
c.) organizează şi răspunde de aplicarea Planului de pază al Muzeului pe timp de 

noapte şi de zi  şi luarea măsurilor operative; 
d.) coordonează, verifică şi răspunde de activitatea formaţiunii de pază a Muzeului. 
Art. 29. Compartimentul administrativ asigură ducerea la îndeplinire a sarcinilor 

privind aprovizionarea tehnico-materială şi are următoarele atribuţii principale: 
a.) centralizarea necesarului de materiale şi întocmirea de propuneri pentru programul 

de aprovizionare cu materiale de întreţinere; 
b.) asigurarea aprovizionării cu materiale de întreţinere şi de consum, necesare 

desfăşurării activităţii specifice Muzeului; asigurarea materialelor necesare funcţionării tuturor 
secţiilor şi compartimentelor; 

c.) efectuează, în colaborare cu serviciul financiar, inventarierea obiectelor de inventar 
şi mijloacelor fixe şi casarea acestora; 

d.) ia măsuri pentru gospodărirea raţională a combustibilului, apei, materialelor de 
curăţenie şi salubrizare, colectarea selectivă a deșeurilor; 

e.) participă și urmăreşte permanent, modul în care se aplică regulile privind protecţia 
muncii în Muzeu şi propune măsurile care se impun; 

f.) prezentarea de propuneri pentru îmbunătăţirea planurilor de protecţie împotriva 
incendiilor; 

g.) asigură gestionarea bunurilor administrative; 
h.) asigură suportul administrativ pentru serviciile operaționale (lucrări de amenajări, 

contracte de întreținere, etc.); 
i.) asigură contractul, diagnosticarea și repararea instalațiilor sanitare; 
j.) asigură contractul, diagnosticarea și repararea instalațiilor electrice ale clădirilor 

aparținând Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; 
k.) asigură contractul, diagnosticarea și repararea instalațiilor de încălzire; 
l.) asigură organizarea activităților parcului auto aparținând Muzeului Naţional al Unirii 

Alba Iulia cu respectarea tuturor reglementărilor în vigoare privind circulația pe drumurile 
publice; 

m.) organizarea activităţii de transport intern şi internaţional; 
n.) asigură organizarea activităților de transportare și distribuire a documentelor, 

corespondenței în cadrul instituției și între alte instituții; 
o.) asigură curățenia în spațiile administrative; 
p.) răspunde de păstrarea tuturor documentelor întocmite în cadrul compartimentului și 

le depune la arhivă, respectând prevederile legale; 
q.) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului 

general - manager. 
Art. 30. Compartimentul juridic și resurse umane  
(1) Compartimentul juridic are următoarele atribuții principale: 
a.) întocmirea înscrisurilor cu caracter juridic; 
b.) avizarea documentelor care angajează răspunderea patrimonială a Muzeului; 
c.) informarea conducerii Muzeului cu privire la actele normative nou apărute, cu 

relevanţă pentru activitatea instituţiei; 
d.) realizarea evidenţei materialului legislativ referitor la activităţile specifice Muzeului; 
e.) reprezentarea Muzeului, în condiţiile legii, în faţa instanţelor de judecată; 
f.) întocmirea proiectelor de contracte, definitivarea lor, după consultarea conducerii 

Muzeului  şi urmărirea realizării lor; 
g.) ia măsurile necesare pentru urmărirea şi încasarea debitelor, face demersuri pentru 

primirea titlurilor executorii şi solicită luarea de măsuri asiguratorii asupra bunurilor celor care 
au prejudiciat Muzeul; 
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h.) colaborează cu personalul celorlalte secții și compartimente ale instituției; 
i.) răspunde de păstrarea tuturor documentelor întocmite în cadrul compartimentului și 

le depune la arhivă, respectând prevederile legale; 
j.) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege şi prin decizia 

directorului general-manager. 
(2) În ceea ce priveşte resursele umane în cadrul compartimentului sunt îndeplinite 

următoarele: 
a.) colaborează la întocmirea corectă a pontajelor de către cei desemnați să le execute; 
b.) centralizarea pe calculator a datelor necesare întocmirii raportului statistic periodic 

și ale  altor raportări statistice solicitate; 
c.) evidența lunară a numărului de salariați pe instituție, categorii de personal, 

obiective; 
d.) evidența concediilor de odihnă, concediilor medicale, învoirilor, nemotivatelor; 
e.) evidența tuturor salariaților din instituție, a angajărilor, a desfacerilor de contracte  

individuale de muncă conform prevederilor legale în vigoare, a pensionărilor; 
f.) asigurarea respectării prevederilor legale privind organizarea concursurilor de 

ocupare a posturilor vacante şi promovare a personalului; 
g.) elaborarea proiectului Regulamentului de organizare și funcționare, proiectului 

Statului de funcții și al Organigramei Muzeului la propunerea structurilor din cadrul  Muzeului 
în vederea avizării acestora de către Consiliul de Administraţie şi apoi aprobării prin hotărâre 
de către Consiliul Județean Alba; 

h.) elaborarea proiectul regulamentului de ordine interioară, cu consultarea tuturor 
factorilor interesați; 

i.) transmiterea la Compartimentul financiar-contabil a modificărilor ce apar la 
salarizare (încadrări, desfaceri de contracte individuale de muncă, etc.); 

j.) asigurarea aplicării prevederilor legale privind acordarea sporurilor şi a altor drepturi 
salariale; 

k.) întocmește situația privind transparența veniturilor salariale, la termen, conform 
legislației în vigoare; 

l.) urmărește și coordonează realizarea procesului de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale pentru personalul muzeului; 

m.) întocmirea şi modificarea contractelor individuale de muncă ale angajaţilor, 
conform dispoziţiilor legale și transmiterea acestora Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba 
prin aplicația REVISAL (Registrul general de evidență a salariaților);  

n.) colaborează la întocmirea fișelor de post pentru toate funcțiile din instituție; 
o.) întocmește și supune aprobării programul anual de perfecționare profesională a 

personalului contractual din cadrul Muzeului;  
p.) propune și colaborează la întocmirea şi eliberarea legitimaţiilor de serviciu; 
q.) întocmirea adeverințelor de sănătate, de venit, de salariat, etc, actualizări norme, 

diverse formulare, tabele, adrese necesare în cadrul biroului și instituției; 
r.) întocmirea și gestionarea dosarelor personale ale angajaților; 
s.) evidența activitățiilor privind efectuarea stagiilor de practică; 
ş.) întocmirea documentelor cu privire la munca necalificată cu caracter ocazional, 

evidența și transmiterea acestora Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba; 
t.) colaborează cu responsabilii de medicina muncii, securitatea și sănătatea în muncă, 

prevenirea situațiilor de urgență, dar și cu personalul celorlalte secții și compartimente ale 
instituției; 

ţ.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse și gestionate, conform actelor 
normative în vigoare. 

Art. 31. Compartimentul Audit public intern are următoarele atribuţii principale: 
a.)  elaborează norme metodologice specifice entității publice în care își desfășoară 

activitatea, cu avizul structurii de audit de la nivelul Consiliului Județean Alba;  
b.) elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o 

perioadă de 3 ani; 
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c.) elaborează proiectul planului anual de audit intern și planul anual de audit intern pe 
care îl supune spre aprobare directorului general-manager; 

d.) efectuează toate activitățile de audit doar în baza unui ordin de serviciu emis de 
conducătorul muzeului; 

e.) la solicitarea conducătorului unității, efectuează misiuni de audit ad-hoc, cu caracter 
excepțional; 

f.) prezintă constatările, propunerile şi recomandările în urma misiunilor de audit, sub 
forma unui Raport de Audit Public Intern, pe care îl va înainta directorului general-manager, 
spre analiză și avizare; 

g.) în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat 
directorului general-manager; 

h.) în situaţia în care, în timpul misiunilor de audit public intern, se constată abateri de 
la regulile procedurale şi metodologice, respectiv de la prevederile legale aplicabile structurii 
auditate, auditorul intern trebuie să înştiinţeze directorul general manager al instituției în 
termen de 3 zile. În cazul identificării unor iregularităţi majore, auditorul intern poate continua 
misiunea sau poate să o suspende cu acordul directorului general-manager, dacă din rezultatele 
preliminare ale verificării se estimează că prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele 
stabilite; 

i.) informează structura de audit de la nivelul ierarhic superior despre recomandările 
neînsușite de către conducatorul entității publice auditate, precum și despre consecințele 
acestora; 

j.) elaborează raportul anual al activității de audit public intern și comunica raportul 
anual de audit structurii de audit din cadrul Consiliului Județean Alba în termenul legal de 
raportare; 

k.) respectă normele, instrucțiunile, precum și Codul privind conduita etică a 
auditorilor interni; 

l.) elaborează obiectivele specifice ale compartimentului de audit intern;  
m.) identifică activitățile procedurabile de la nivelul compartimentului de audit intern; 
n.) identifică riscurile de la nivelul compartimentului de audit intern și întocmește 

registrul de riscuri la nivelul compartimentului de audit intern; 
o.) realizează proceduri operaționale pentru activitățile procedurabile de la nivelul 

compartimentului de audit și proceduri de sistem în colaborare cu celelalte structuri din cadrul 
entității publice; 

p.) răspunde de păstrarea tuturor documentelor întocmite în cadrul compartimentului și 
le depune la arhivă, respectând prevederile legale. 

Art. 32. În cadrul Muzeului mai funcţionează şi următoarele structuri: 
a.) Editura Muzeului Național al Unirii Alba Iulia este o structură funcțională din 

cadrul instituției care promovează activitatea științifică și turismul istoric din Județul Alba. 
Investește resurse financiare în producția de carte, își promovează și distribuie produsele pentru 
a se adresa unui număr cât mai mare de beneficiari direcți și indirecți. Muzeul Național al 
Unirii Alba Iulia va edita seriile proprii de monografii istorice sau anuare: Biblioteca Musei 
Apulensis, Memoriale, Acta Musei Apulensis, Museikon, Museikon Studi. Editura îndeplinește 
următoarele funcții: de marketing (cunoașterea pieții de carte, achiziția manuscriselor, 
promovarea aparițiilor), de producție (redactare, tehnoredactare, design, pregătirea pentru tipar 
sau pregătirea edițiilor digitale), comercială (difuzare, schimb de carte și vânzare), economică 
(finanțarea activității). La atingerea scopului și obiectivelor propuse în cadrul editurii vor 
contribui angajații instituției, conform atribuțiilor specificate în fișele postului. 

b.) Centrul de fotografie veche ,,Samoilă Mârza” este o structură funcțională 
înființată cu scopul colecționării, conservării, restaurării, cercetării și valorificării fotografiilor 
vechi, pentru a promova valorile materiale și spirituale ale Județului Alba surprinse de 
imaginea fotografică. Centrul de fotografie veche ,,Samoilă Mârza” pentru atingerea scopului 
propus: depozitează în siguranță colecția de fotografie veche deținută, atât pe suport de hârtie, 
cât și pe sticlă, identifică și achiziționează fotografii vechi de pe piaţă cu respectarea legislației 
în domeniu, conservă și restaurează cercetează din punct de vedere istoric și al contextului 
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istoric fotografia veche, asigură suportul ilustrativ pentru redactarea de lucrări de promovare 
turistică a Județului Alba și organizează manifestări culturale și științifice specifice. La 
atingerea scopului și obiectivelor propuse în cadrul Centrului de fotografie veche ,,Samoilă 
Mârza” vor contribui specialiștii instituției, conform atribuțiilor specificate în fișele postului, 
precum și specialiști colaboratori, din domeniul restaurării și valorificării fotografiei vechi și a 
aparaturii specifice realizării și imprimării imaginilor vechi pe diferite suporturi existente în 
epocă. 

c.) Reenactment istoric „Muzeul unde istoria prinde viață” este o structură 
funcțională înființată cu scopul de a prezenta istoria altfel, mult mai plastic și pe înțelesul 
tuturor prin intermediul reconstituirilor istorice. Acesta presupune punerea în scenă a unor 
momente istorice definitorii pentru Județul Alba, prin intermediul unor personaje costumate 
adecvat momentului, demonstrații practice a unor îndeletniciri practice: ateliere de confecționat 
diferite obiecte după tipicul celor din trecut, gastronomie, scris etc. Muzeul deține costume, 
arme, unelte, ustensile și accesorii vestimentare din toate epocile istoriei și are mai multe trupe 
de reconstituiri istorice a căror identitate artistică și istorică sunt protejate la OSIM: Garda 
Apulum, Legiunea a XIII-a Gemina, Magna Nemesis, Ludus Apulensis. La atingerea scopului 
și obiectivelor propuse în cadrul Reenactment istoric „Muzeul unde istoria prinde viață” vor 
contribui specialiștii instituției, conform atribuțiilor specificate în fișele postului, voluntarii 
Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, precum și asociații de profil. 

d.) Anuarul Apulum – Acta Musei Apulensis este unul dintre cele mai vechi anuare de 
istorie și arheologie din România. Apulum apare începând din anul 1942, iar în prezent are cea 
mai bună circulație internațională fiind cotat în bazele de date internaționale (B.D.I.). Studiile 
care apar în anuar sunt de o înaltă ținută științifică care îi conferă valoare astfel încât este dorit 
în bibliotecile, atât din țară cât și peste hotare. În prezent Anuarul Apulum se găsește în peste 
200 biblioteci publice internaționale. Scopul anuarului este de a face cunoscut cele mai recente 
cercetări științifice din domeniile: arheologie, istorie, muzeologie și conservare-restaurare, 
autori fiind specialiști ai Muzeului Național al Unirii, de la alte instituții de profil, de cercetare 
și universități din România, dar și din străinătate. Un scop secundar este obținerea de anuare 
similare din România și din străinătate prin schimbul interinstituțional de carte. La atingerea 
scopului și obiectivelor propuse în cadrul Anuarului Apulum vor contribui specialiștii 
instituției, conform atribuțiilor specificate în fișele postului, Colegiul de redacție și Colegiul 
editorial format din specialiști și profesori  universitari din România și din străinătate. 

e.) Ghidaj în inima cetății este o structură funcțională înființată cu scopul de a 
familiariza publicul vizitator cu istoria României, în general și cu monumentele și istoria 
Județului Alba, în particular. Ghidajele se realizează în Muzeul Național al Unirii Alba Iulia: 
Muzeul de istorie și arheologie, Sala Unirii, Museikon, dar și în Cetatea Alba Iulia în limba 
română sau în limbile de circulație internațională. Scopul „Ghidaj în inima cetății” este de a 
furniza date istorice reale, prezentate într-un limbaj atractiv și accesibil, de promovare a 
patrimoniului Muzeului Național al Unirii și al Județului Alba și de a obține venituri 
extrabugetare. 

La atingerea scopului și obiectivelor propuse în cadrul „Ghidaj în inima cetății” vor 
contribui specialiștii instituției, conform atribuțiilor specificate în fișele postului, precum și 
voluntari instruiți în prealabil de muzeografii Muzeului Național al Unirii Alba Iulia. 

 
TITLUL III. 

VOLUNTARIATUL 
 
Art. 33. (1) Activitățile de voluntariat în interesul Muzeului se desfășoară de către 

persoane fizice, pe baza consimțământului liber exprimat. 
      (2) Domeniile prioritare în care se pot încheia contracte de voluntariat sunt: 

cercetare, bibliotecă, arhivă, șantiere arheologice, reenactment, precum și cele ale popularizării 
patrimoniului muzeal și al activităților cu publicul vizitator. 

       (3) Activitățile de voluntariat se propun de către managerul Muzeului, în 
funcție de nevoile identificate în activitatea Muzeului, se aprobă de către Consiliul de 
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administrație și se aduc la cunoștință printr-un anunț public. 
       (4) Persoanele fizice interesate depun în scris oferta de voluntariat ce 

cuprinde natura activităților și durata de desfășurare a acestora. 
       (5) Solicitarea se evaluează de către director general-manager, în funcție de 

aptitudinile sau competențele personale, propunând un contract de voluntariat, în condițiile legii. 
       (6) Pe durata perioadei activității de voluntariat, precum și la încheierea 

activității de voluntariat, la cererea voluntarului se eliberează un certificat de voluntariat la care 
este anexat raportul de activitate. 

       (7) Realizarea activităților de voluntariat se face cu respectarea regulilor 
generale și specifice de funcționare ale Muzeului, sau locațiilor din afara muzeului. 

       (8) Voluntarii care prestează activități în domeniul relații cu publicul, vor 
purta ecusoane de identificare. 

 
TITLUL IV. 

DISPOZIŢII FINALE 
 

Art. 34. (1) Prevederile prezentului Regulament se completează, de drept, cu dispoziţiile 
legale în vigoare. 

      (2) Prevederile prezentului regulament intră în vigoare la data aprobării lui 
prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba. 

       (3) Prezentul regulament poate fi completat şi modificat la propunerea 
Consiliului de Administraţie, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba. 

       (4) Pe baza şi cu respectarea dispoziţiilor legale şi ale prezentului 
Regulament, directorul general-manager va aproba Regulamentul intern. 

       (5) Fişa postului cu atribuţii şi responsabilităţi nominalizate se va întocmi 
pentru fiecare angajat în conformitate cu prezentul Regulament. 

       (6) După aprobarea sa, prevederile prezentului Regulament vor fi aduse la 
cunoştinţa salariaţilor Muzeului. 
 
                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
                       PREŞEDINTE,                                SECRETAR GENERAL, 
                              Ion DUMITREL                                     Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea Acordului de cooperare pentru implementarea Proiectului  

de interes public judeţean „Creşterea capacităţii operaţionale la solicitările  
cetăţenilor precum şi a capacităţii de investigare a structurilor  

Inspectoratului de Poliție Județean Alba” încheiat între  
UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba  

şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba  
 
 

 
        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în data 
de 30 aprilie 2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare pentru implementarea 
Proiectului de interes public judeţean „Creşterea capacităţii operaţionale la solicitările 
cetăţenilor precum şi a capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliție 
Județean Alba” încheiat între UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Inspectoratul 
de Poliţie Judeţean Alba; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Acordului de 
cooperare pentru implementarea Proiectului de interes public judeţean „Creşterea capacităţii 
operaţionale la solicitările cetăţenilor precum şi a capacităţii de investigare a structurilor 
Inspectoratului de Poliție Județean Alba” încheiat între UAT - Judeţul Alba prin Consiliul 
Judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba; 

- raportul de specialitate nr. 9559/23 aprilie 2020 al Direcţiei juridice și administraţie 
publică şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba; 

- Hotărârea nr. 2 din 20 martie 2020 a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba 
privind aprobarea Proiectului pentru creşterea capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor 
şi pentru creşterea capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliţie 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. 5 Cooperare 
interinstituțională și mediu de afaceri; 

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, cu completările ulterioare; 
- art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- art. 2144-2157 din Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- art. 18 lit. b, art. 22 alin. 1 și art. 44 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române, republicată 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 aprobă implementarea Proiectului „Creşterea capacităţii operaţionale la 
solicitările cetăţenilor precum şi a capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de 
Poliție Județean Alba” -  conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă încheierea Acordului de cooperare între UAT - Judeţul Alba prin 
Consiliul Judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba pentru implementarea 
Proiectului „Creşterea capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor precum şi a capacităţii 
de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliție Județean Alba” - conform anexei nr. 2 - 
parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă modelul Contractului de împrumut de folosinţă (Comodat) şi anexa 
acestuia, conform anexelor nr. 3 și nr. 4 - părți integrante ale prezentei hotărâri. 

Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 
bugete, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi 
Serviciului administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.             

Art. 5. 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, Inspectoratului de 
Poliţie Județean Alba, Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, Direcției juridică și 
administraţie publică,  Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcției gestionarea patrimoniului şi 
Serviciului administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 92 
Alba Iulia, 30 aprilie 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. c 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. 92/30 aprilie 2020 
 
 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE 
JUDEŢEAN ALBA 

 

 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P R O I E C T  

PENTRU CREŞTEREA CAPACITĂȚII OPERAȚIONALE LA SOLICITĂRILE 
CETĂŢENILOR ŞI PENTRU CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE INVESTIGARE A 

STRUCTURILOR INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN ALBA  
 
 
ARGUMENTE: 
Asigurarea climatului de normalitate civică, de ordine şi siguranţă publică, a reprezentat 

permanent o prioritate pentru instituţia noastră, care, prin structurile sale a căutat să identifice 
cele mai eficiente forme şi modalităţi de realizare a acestui obiectiv.  

I. În cursul anului 2020 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba va continua acţiunile 
pentru creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţenilor, menţinerea sub control a 
fenomenului infracţional, prevenirea şi combaterea acestuia şi va urmări realizarea reformelor 
instituţionale şi intensificarea acţiunilor poliţieneşti, în colaborare şi cu sprijinul partenerilor 
sociali. 

 Având în vedere modificările actuale referitoare la fluxul de resurse umane existente la 
nivelul unităţii, cerinţa de securitate și protecție a datelor nu poate fi dusă la îndeplinire fără 
mijloacele tehnice adecvate, în măsură să asigure o mai mare versatibilitate în asigurarea 
managementul subunităţilor teritoriale.  

 Dezvoltarea şi menţinerea acestei caracteristici a managementului, în cazul acestor 
structuri teritoriale, este interdependentă şi de asigurarea unor măsuri ridicate de securitate si 
protecție, având în vedere deţinerea şi folosirea unor bunuri, valori, documente privind 
gestionarea patrimoniului, suporturi de stocare a datelor, informaţiilor clasificate. 

Astfel, este imperios necesară creşterea cantitativă şi calitativă a echipamentelor tehnice, 
pentru componenta de procesare IT profesională şi folosirea acestora în activităţile specifice, la 
nivelul tuturor structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, aceasta urmând a conduce la 
eficientizarea serviciului poliţienesc.  

 Un obiectiv important al Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba îl reprezintă şi 
îmbunătăţirea imaginii poliţiei, prin adoptarea unei atitudini adecvate, achiziționarea unor staţii 
de lucru performante, care să sporească operativitatea şi prin asigurarea unei intervenţii prompte 
la evenimentele semnalate.  

Ne-am propus ca, în anul 2020 să continuăm reformele instituţionale, în interesul 
cetăţenilor şi vom acţiona, cu prioritate, pentru:  

- creşterea gradului de siguranţă publică a cetăţeanului prin prezenţa activă, în stradă, a 
poliţiştilor. 

- asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale cetăţenilor; 
- prevenirea şi combaterea infracţiunilor, îndeosebi a celor cu violenţă; 
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- apărarea integrităţii proprietăţii publice şi private; 
- prevenirea şi combaterea criminalităţii economico-financiară şi, în special, a corupţiei; 
- intervenţia cu operativitate la semnalările prin Serviciul Naţional Unic pentru Apeluri de 

Urgenţă „112” şi reducerea timpilor de intervenţie;  
- asigurarea protecției datelor cu caracter personal la nivelul structurilor inspectoratului; 
- îmbunătăţirea parteneriatului cu societatea civilă; 
 
 În general, eficienţa acţiunilor desfăşurate este condiţionată de realizarea unor 

parteneriate, care să asigure furnizarea sprijinului, ajutorului şi încurajarea pentru o 
participare activă a tuturor factorilor responsabili.  

 
Participarea autorităţilor publice locale oferă un suport important, atât pentru 

profesioniştii implicaţi în combaterea criminalităţii, cât şi pentru cetăţeni în calitate de 
beneficiari ai serviciilor oferite de instituţiile statului. 

 În acest context, se impune intensificarea acţiunilor Inspectoratului de Poliţie al 
Judeţului Alba în colaborare şi cu sprijinul partenerilor sociali, în scopul îmbunătăţirii 
serviciilor publice de interes local privind ordinea şi siguranţa publică şi situaţiile de urgenţă. 

 
În vederea asigurării coordonatelor menţionate, este necesară achiziţionarea de tehnică 

IT, echipamente foto-video, instrumente optice, aparate de spalat cu presiune  și sisteme de 
ventilare de tip HVAC . 

 
SCOP:     
1. Asigurarea unui serviciu poliţienesc de calitate şi creşterea capacităţii operaționale la 

nivelul structurilor inspectoratului. 
2. Creşterea nivelului de siguranţă a cetăţeanului prin intensificarea măsurilor pentru 

prevenirea, descoperirea şi combaterea fenomenului infracţional.  
3. Asigurarea transparenței modului de intervenție al polițiștilor la evenimentele. 

 
OBIECTIVE: 
1. Eliminarea unor neconformităţi şi neajunsuri privind dotarea cu tehnică IT, astfel încât 

să se realizeze creşterea calităţii şi eficienţei activităţilor polițienești. 
 

ACTIVITĂŢI:  
1. Achiziţionarea de către Consiliul Judeţean Alba - Autoritatea Teritorială de Ordine 

Publică a următoarelor bunuri materiale: 
a. Stații de lucru MF stocare 
b. Multifuncțională A3 color 
c. Stații de lucru MF 
d. Laptopuri 
e. Aparatură foto  
f. Echipamente video  
g. Instrumente optice 
h. Aparate de spalat cu presiune 
i. sisteme de ventilare de tip HVAC 

 
 

BENEFICIARI: 
Beneficiari direcți ai proiectului: 

 Structurile din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba. 
 Polițiștii și personalul contractual din cadrul structurilor inspectoratului 

Beneficiari indirecți: 
 Cetățenii 
 Societatea civilă 
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ECHIPA DE COORDONARE A PROIECTULUI 
 Conducerea inspectoratului  
 Serviciul Cabinet 
 Serviciul Logistic 
 Serviciul Comunicații și Informatică 

 
GRUP ŢINTĂ 
 Cetăţenii judeţului Alba care vor beneficia de un serviciu poliţienesc de calitate şi 

operativitate crescută. 
 

PARTENERI 
 Consiliul Judeţean Alba prin Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 
 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba 

 
LOC DE IMPLEMENTARE:  
Județul Alba 

 
REZULTATE AŞTEPTATE: 
 Creşterea dotării cu tehnică IT, astfel încât să se realizeze creşterea calităţii şi eficienţei 

activităţilor polițienești. 
 Scăderea numărului de ultraje asupra polițiștilor 

 
INDICATORI DE EVALUARE:  

 CANTITATIVI: 
 Numărul de documente procesate. 
 Numărul de analize proiectate. 

 CALITATIVI: 
 Creşterea eficienţei activităţilor polițienești. 
 Creşterea gradului de siguranţă a cetățenilor.  
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ANEXA 1 

 
BUGET ESTIMATIV 

 

Echipamente IT&C UM Cantitate 
Preț/Buc 
cu TVA Valoare 

Stații de lucru MF stocare buc 12 12000 144000
Multifuncțională A3 color(subunităţi,servicii) buc 1 15000 15000
Stații de lucru MF (Politiile 1-11, Servicii operative) buc 30 4100 123000
Laptop buc 20 3000 60000
Kit aparat foto  buc 10 5663 56630
Camera video  buc 2 4119 8238
Telemetru   buc 1 2849 2849
Binoclu cu filmare buc 1 2937 2937
Aparat de spalat cu presiune buc 12 2740 32880
Sistem  ventilare al spațiilor de tip HVAC buc 3 4980 14940

Total 
 

458.004,00
 
 
 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ALBA 
Şeful inspectoratului 
Comisar șef de poliţie 

 
DOGARU FLORIN CONSTANTIN 

CONSILIUL JUDEŢEAN  
ALBA 

Preşedinte 
ION DUMITREL 
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ANEXA 2 
 
 

SCURTĂ PREZENTARE A ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE LA NIVELUL 
INSPECTORATULUI ÎN ANUL 2019 

 
În anul 2019 infracționalitatea judiciară și-a menținut trendul descendent. În județul Alba a 
crescut siguranța stradală și au fost înregistrate mai puţine accidente rutiere grave.   
 
În anul 2019, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba a avut ca şi obiectiv prioritar creșterea 
gradului de siguranță şi protecție al cetățenilor, iar acţiunile desfăşurate au fost, în permanenţă, 
dedicate îndeplinirii acestui obiectiv.   
 
În domeniul prevenirii criminalităţii: în anul trecut au fost iniţiate şi implementate 22 de 
proiecte și campanii de informare şi prevenire şi s-au desfăşurat activităţi punctuale pe diferite 
segmente ale criminalităţii, în parteneriat cu instituţii, autorităţi publice locale şi ONG-uri.  
 
În ceea ce priveşte combaterea criminalităţii - din analiza datelor statistice rezultă că în anul 
2019, la nivelul structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba au fost înregistrate cu 2,7 % 
mai multe sesizări de infracţiuni decât în anul 2018. Infracționalitatea judiciară a scăzut cu 2 %,, 
infracţionalitatea economică a crescut cu 24 %, iar cea de altă natură a crescut cu 6 % . 
 
Ponderea semnificativă este deţinută de infracţionalitatea judiciară care reprezintă 58,7% din 
totalul infracţionalităţii sesizate, urmată de infracţionalitatea de altă natură cu 32,3% şi 
infracţionalitatea economico – financiară cu 9 %. 
 
În funcţie de mediul în care au fost comise se constată că din totalul infracţiunilor sesizate, 
65,7% au fost înregistrate în mediul urban, indicator care a crescut faţă de anul 2018 cu 2,8%, iar 
34,3% au fost înregistrate în mediul rural (indicator care a scăzut faţă de 2018 cu 1,9 % ).  
 
Criminalitatea stradală: În anul 2019 au fost înregistrate 181 de infracțiuni stradale, cu 16,2% 
mai puține față de  anul 2018, respectiv 169 în mediul urban şi 12 în mediul rural.  
 
Din totalul infracţiunilor stradale sesizate, 85 % sunt infracţiuni de furt, 25 % dintre acestea fiind 
furturi din auto, iar 29 % sunt furturi din buzunare. Din analiza acestor fapte rezultă că furturile 
din auto au scăzut de la 49 la 39 de infracţiuni, furturile de componente din exteriorul auto au 
scăzut de la 9 la 8 infracţiuni, iar furturile din societăţi comerciale au scăzut de la 13 la 5 
infracţiuni;  
  
În cursul anului 2019, au fost înregistrate 27 de infracţiuni stradale comise cu violenţă. 
  
În anul 2019, poliţiştii au descoperit în flagrant 1.295 de infracţiuni, cu 12 % mai multe decât în 
anul 2018. 
 
Managementul integrat al ordinii şi siguranţei publice: Activitatea şi rezultatele obţinute pe 
linia menţinerii ordinii şi siguranţei publice a fost analizată permanent, inclusiv în cadrul 
şedinţelor săptămânale la care au participat şi reprezentanţii Inspectoratului Județean de 
Jandarmi. 
 
Constituirea patrulelor de ordine şi siguranţă publică s-a realizat în conformitate cu prevederile 
dispoziţiilor din domeniu, patrulele fiind de poliţie, mixte poliţie - jandarmi, independente de 
jandarmi şi în unele cazuri au fost realizate și în colaborare cu poliţia locală. 
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Media zilnică a dispozitivelor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice urban-rural a fost de 
125 de polițiști și 46 de jandarmi.  
 
În mediul urban au fost distribuiți zilnic în medie 42 de polițiști și 42 de jandarmi, iar în mediul 
rural 83 de polițiști și 6 jandarmi. 
 
Poliţia de proximitate şi siguranţa comunităţii în mediul urban: În anul 2019 s-a intensificat 
activitatea de patrulare pentru sporirea gradului de siguranță a cetățenilor prin creșterea 
vizibilității şi a capacităţii de intervenţie, realizându-se dispozitive viabile şi flexibile care să 
poată fi uşor adaptate sau reorientate pentru îndeplinirea unor misiuni neprevăzute ori rezolvarea 
situaţiilor deosebite. 
 
Polițiștii din structurile de ordine publică, din mediul urban, au constatat 443 de infracţiuni 
flagrante, au intervenit la 6.696 de evenimente, au aplicat 11.239 de sancţiuni contravenţionale, 
au soluţionat 595 de sesizări și au aplanat 76 de stări conflictuale. 
 
Criminalitatea în mediul rural: În mediul rural a fost înregistrată 25% din totalul criminalităţii 
sesizate. 
 
Infracţiunea de furt în mediului rural a înregistrat o scădere față de anul 2018, de la 467  la  432 
infracțiuni (-35).  
 
Furturile din locuinţe, în mediul rural au scăzut de la 102 la 98, iar furturile din societăţi 
comerciale au crescut de la 28 la 35 infracţiuni (+7) 
 
Infracţiunile de tâlhărie sesizate au scăzut de la 3  la 2 în 2019 . 
 
Siguranţa în şcoli: În anul 2019, prioritatea inspectoratului a fost creşterea siguranţiei în 
unităţile de învăţământ. Astfel, a fost pus în aplicare Planul Teritorial Comun de Acţiune pentru 
creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei 
juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Alba. 
 
Infracţionalitatea sesizată în mediul şcolar s-a menținut la același nivel ca şi în anul 2018, 
respectiv 18 infracţiuni.  
 
Majoritatea infracţiunilor sesizate în mediul şcolar au fost furturi şi loviri. Toate infracțiunile s-
au comis in interiorul unităților de învățământ și nu în proximitatea acestora. 
 
În judeţul Alba nu au fost înregistrate evenimente deosebite sau infracţiuni grave în care să fie 
implicaţi elevi sau fapte prin care să fi fost afectat procesul de învăţământ ori să fi fost 
primejduită grav viaţa, integritatea corporală ori sănătatea elevilor sau cadrelor didactice. 
 
Criminalitatea gravă, comisă cu violenţă: În anul 2019 au fost înregistrate 11 infracţiuni comise 
cu mare violenţă, cu 5 mai puține decât în anul 2018. 
Astfel, infracţiunile de omor au scăzut cu două fapte față de anul 2018, (3 fapte), iar cele de 
tentativă de omor au scăzut cu 5 fapte, de la 6 la 1.  
 
 Nu a fost înregistrată nicio infracțiune de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, iar 
infracțiunile de vătămare corporală au înregistrat o creştere cu 3 fapte faţă de anul 2018, de la 4 
la 7 fapte.  
 
Criminalitatea contra patrimoniului : Au fost sesizate 3.365 de infracţiuni contra patrimoniului 
(70.3% din totalul infracțiunilor judiciare) infracţionalitate care a scăzut cu 0,62 % faţă de anul 
2018. 
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Furturile, cel mai important segment infracţional al acestei categorii, reprezintă 59,16%, procent 
ce a scăzut cu 3,2%  față de anul 2018.  
 
În 2019 au fost sesizate 22 infracțiuni de tâlhărie, cele mai multe (7), prin smulgere de obiecte.  
 
Protejarea patrimoniului cultural naţional:  
 
În cadrul activităţilor de urmărire penală a fost întocmită şi trimisă autorităţilor judiciare 
competente o comisie rogatorie autorităţilor competente din Monaco. În urma efectuării de 
investigații au fost identificate monede Koson exportate ilegal din România, precum și 
colecționarii români care au cumpărat astfel de monede. 
 
Au fost identificate alte 43 bunuri de provenienţă arheologică (monede, podoabe, obiecte de 
cult), date în urmărire, solicitate prin comisie rogatorie internațională pentru indisponibilizare, 
recuperare/repatriere (Germania, Monaco etc.) 
 
Au fost confiscate 7 detectoare de metale deținute ilegal. Au fost aplicate 7 sancțiuni 
contravenționale, din care două cu aplicarea amenzii de câte 25.000 de lei. 
 
Infracţionalitatea în domeniul silviculturii și pisciculturii: Pentru prevenirea şi combaterea 
tăierilor ilegale şi sustragerii de arbori din fondul forestier naţional la nivelul  IPJ ALBA, s-a 
acționat conform Planului Cadru de Acţiune ”SCUTUL PĂDURII 2019” 
       
În anul 2019, în urma activităţilor şi acţiunilor desfăşurate au fost înregistrate 267 dosare penale 
și soluţionate 262, au fost aplicate 556 de sancţiuni contravenţionale, şi a fost confiscată 
cantitatea de 5.356 metri cubi de material lemnos, mai mult cu 1.494 metri cubi decât în anul 
2018. 
 
Pe linia prevenirii şi combaterii braconajului piscicol, au fost constatate 17  infracţiuni, fiind 
aplicate 75 de sancţiuni contravenţionale. 
 
Urmărire şi extrădare:  
La începutul anului 2019  se aflau în evidenţa inspectoratului 110 persoane urmărite naţional (66 
cu mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, 3 cu mandate de arestare preventivă, 1 cu 
mandat european de arestare emise de alte state, unul pentru sentinţe de internare în centre 
educative şi 44 de persoane dispărute) din care 73 persoane urmărite şi la nivel internaţional. 
 
În cursul anului 2019, a fost dispusă măsura urmăririi naţionale faţă de 147 de persoane, dintre 
care : 41 pentru sustragerea de la executarea pedepsei cu închisoarea şi 106 persoane dispărute. 
Măsura urmăririi internaţionale a fost  solicitată  faţă de 31 de persoane despre care se deţin date 
şi informaţii că au părăsit România, acestea posedând mandate de executare a pedepsei cu 
închisoarea; 
A fost revocată urmărirea naţională faţă de 156 de persoane 
 
În ceea ce priveşte persoanele dispărute/ plecate voluntar, la începutul anului 2019, Inspectoratul 
de Poliţie Judeţean Alba avea în evidenţă 44 de astfel de persoane, din care 7 minori.  
Pe parcursul anului 2019 s-au înregistrat 106 de dispariţii / plecări voluntare şi au fost soluţionate 
115  cazuri de dispariţii / plecări voluntare. La finalul anului 2019 nu a rămas nesoluționată nicio  
dispariție de minori, dintre cele semnalate în cursul anului.  
 
Criminalitatea transfrontalieră 
 



 

179 

În perioada analizată s-a reușit identificarea a unui număr de 19 autovehicule de lux, an fabricație 
2006-2018, căutate de autoritățile germane, britanice franceze, austriece și italiene. Aceste 
autovehicule fac parte din mărcile Alfa Romeo, Porche, Ferrari, Mercedes-Benz, BMW, AUDI, 
Volkswagen, Peugeot, Ford, Cooper, Hyundai.  
Pe linia armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase au fost sesizate un număr de 143 de  
infracţiuni și constatate prin începerea urmăririi penale in personam, un număr de 88 de 
infracțiuni. 
Pe linie de braconaj cinegetic au fost constatate 7 infracțiuni  prevăzute de Legea 407/2006 
privind vânătoarea şi protecţia fondului cinegetic;  
Au fost ridicate în vederea confiscării 23 de arme, 58 de bucăţi de muniţie, 389 kg carne vânat, 
188 de tone îngrășăminte chimice și 184 kg articole pirotehnice şi au fost indisponibilizat un 
autoturism. 
Au fost emise 40 de dispoziţii de suspendare sau anulare a dreptului de port şi folosire a armelor. 
Criminalitatea economico – financiară: În 2019 au fost constatate 1.647 de infracţiuni de natură 
economico-financiară. Pentru infracţiunile constatate “in personam” şi declinate au fost sau sunt 
în curs de cercetare 690 de persoane.  
Au fost constatate 33 de infracţiuni de evaziune fiscală și au fost luate 32 de măsuri preventive. 
Activităţile desfăşurate sub coordonarea Grupului de Lucru Operaţional Alba, s-au concretizat în 
începerea urmăririi penale “in personam”, în 18 de dosare penale, pentru un număr de 33 de 
fapte. 
În domeniul infracţiunilor contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii au fost constatate 629 
infracţiuni de înșelăciune,  cu 391 mai multe decât în anul 2018.  
În cursul anului 2019, s-au organizat 15 acțiuni de amploare, în domeniul produselor accizabile, 
construcțiilor, proprietate intelectuală, transporturi, asigurări și prestări servicii; 
Acțiunile s-au desfășurat pe raza a 10 județe (Alba, Arad, Bihor, Cluj, Mureș, Maramureș, Sibiu, 
Constanța, Călărași și  București),  
Au fost efectuate 91 de percheziții 
Dosarele au avut ca obiect cercetarea unui număr de 63 persoane bănuite de fapte de evaziune 
fiscală, abuz în serviciu, delapidare, deținere în afara antrepozitului fiscal de produse accizabile, 
înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătura privată care au avut ca scop prejudicierea bugetului 
de stat. 
În urma activităţilor desfăşurate au fost reţinuți 32 de suspecți.  
Siguranţa traficului rutier: Principalul obiectiv al polițiștilor rutieri din cadrul I.P.J. Alba a fost 
siguranța traficului rutier pe drumurile publice, asigurându-se continuitatea dispozitivului rutier, 
precum şi reorientarea unor elemente de dispozitiv pentru realizarea unei prezenţe active pe 
principalele drumuri naţionale, în punctele cu risc ridicat de accidente şi la orele cu trafic intens, 
în vederea fluidizării circulaţiei şi prevenirii evenimentelor rutiere. 
În anul 2019 s-a înregistrat reducerea numărului accidentelor grave de circulație, cu 7, faţă de 
anul 2018 și a persoanelor rănite grav cu 8.  
În cadrul acțiunilor punctuale, polițiștii rutieri au constatat, anul 2019, un număr de 784 de 
infracțiuni la regimul rutier, cele mai multe (201) fiind infracţiuni de conducere cu o alcoolemie 
peste limita legală, urmate de infracțiunile de conducere fără permis şi de conducere a unui 
autovehicul neînmatriculat.  
De asemenea au fost aplicate un număr de 37.971 de sancţiuni contravenţionale, cele mai multe 
(17.853) pentru nerespectarea regimului legal de viteză, din care 200 celor care au depăşit viteza 
cu peste 50 km/h. 
Au fost reţinute în vederea suspendării 1.974 permise de conducere şi au fost retrase 796 de 
certificate de înmatriculare pentru diferite defecţiuni tehnice, lipsa inspecţiei tehnice periodice 
sau lipsa RCA.  
Principalele  cauze  ale producerii accidentelor grave de circulaţie au fost viteza neadaptată la 
condițiile de drum, neacordarea de prioritate, traversarea neregulamentară, pietoni pe partea 
carosabilă, neacordarea de prioritate pietoni și abateri bicicliști;  
Apeluri de urgenţă 112: În anul  2019, au fost înregistrate 21.523 de apeluri de urgenţă, cu 1.136 
mai multe decât în anul 2018. Din totalul evenimentelor semnalate, s-a impus intervenţia de 
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urgenţă a poliţiştilor în 13.600 (63,1%) de cazuri. Dintre acestea, în mediul urban au fost 
semnalate 8.155 (59.9%), iar în mediul rural au fost semnalate 5.445 (40,4%).  
Obiectivele anului 2020: Pentru anul 2020, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba va continua 
acţiunile ce vizează creşterea gradului de siguranţă al cetăţenilor, reducerea infracţionalităţii 
stradale, reducerea riscului rutier şi asigurarea climatului de legalitate pentru mediul  de afaceri.  
 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba este pregătit, atât din punct de vedere profesional cât şi 
logistic, pentru a-şi îndeplini cu succes misiunile şi pentru a pune în aplicare prevederile legale, 
astfel încât siguranţa cetăţenilor din judeţul nostru să nu fie afectată.  
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Anexa nr. 2 la Hotărârea  
   Consiliului Județean Alba nr. 92/30 aprilie 2020 
                                                                                  
JUDEŢUL    ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

 

    INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN 
ALBA 

   Nr. ________ din ________                Nr. ________ din ___________ 
 

 
ACORD  DE COOPERARE 

pentru implementarea Proiectului pentru creşterea capacităţii operaţionale la solicitările 
cetăţenilor şi pentru creşterea capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de 

Poliţie Judeţean Alba 
 

I. Părţile 
JUDEŢUL  ALBA  prin  CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul 

Alba Iulia, Piața Ion. I. C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, reprezentat legal prin domnul Ion 
DUMITREL - Preşedinte şi 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba 
Iulia, str. Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 2, județul Alba, CUI 4331058, reprezentat legal prin domnul 
Comisar şef de poliţie, Florin Constantin DOGARU - Şeful inspectoratului, 
au convenit la încheierea prezentului acord.  

II.  Scopul  acordului 
Art. 1. Asigurarea unui serviciu poliţienesc de calitate şi creşterea capacităţii operaționale 

la nivelul structurilor inspectoratului. 
Art. 2. Creşterea nivelului de siguranţă a cetăţeanului prin intensificarea măsurilor pentru 

prevenirea, descoperirea şi combaterea fenomenului infracţional.  
III.  Obiectul acordului 
Art. 3. Implementarea Proiectului pentru creşterea capacităţii operaţionale la solicitările 

cetăţenilor şi pentru creşterea capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Alba. 

Art. 4. Eliminarea unor neconformităţi şi neajunsuri privind dotarea cu tehnică IT, astfel 
încât să se realizeze creşterea calităţii şi eficienţei activităţilor polițienești.  

IV.  Durata acordului 
Art. 5. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţi şi va avea o 

durată de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire. 
V.  Obligaţiile părţilor 
Art. 6. În îndeplinirea atribuţiilor şi competenţelor care le revin conform legii, părţile vor 

avea următoarele obligaţii: 
JUDEŢUL ALBA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

a.) asigurarea sumei de 458.004,00 lei, din bugetul local al Judeţului Alba, reprezentând 
valoarea estimată pentru achiziţionarea echipamentelor IT&C şi a bunurilor necesare 
implementării proiectului, după cum urmează: 

Echipamente IT&C UM Cantitate 
Preț/Buc. 
cu TVA Valoare 

Stații de lucru MF stocare Buc. 12 12000 144000
Multifuncțională A3 color(subunităţi,servicii) Buc. 1 15000 15000
Stații de lucru MF (Politiile 1-11, Servicii operative) Buc. 30 4100 123000
Laptop Buc. 20 3000 60000
Kit aparat foto  Buc. 10 5663 56630
Camera video  Buc. 2 4119 8238
Telemetru   Buc. 1 2849 2849
Binoclu cu filmare Buc. 1 2937 2937
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Aparat de spalat cu presiune Buc. 12 2740 32880
Sistem  ventilare al spațiilor de tip HVAC Buc. 3 4980 14940

Total 
 

458.004,00
b.) derularea procedurilor de achiziţii publice a echipamentelor IT&C şi a bunurilor 

necesare impementării proiectului; 
c.) transmiterea în folosinţă gratuită pentru dotarea structurilor Inspectoratului de Poliţie 

Judeţean Alba, a echipamentelor IT&C şi a bunurilor achiziţionate de Consiliul Judeţean Alba în 
cadrul proiectului. 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ALBA  
a.) preluarea în folosinţă gratuită a echipamentelor IT&C şi a bunurilor achiziţionate de 

Consiliul Judeţean Alba în cadrul proiectului; 
b.) asigurarea personalului de specialitate necesar pentru punerea în funcţiune a bunurilor 

preluate în folosinţă gratuită; 
c.) asigurarea unei bune întreţineri şi exploatare corespunzătoare a echipamentelor IT&C 

şi a bunurilor preluate; 
d.) folosirea echipamentelor IT&C şi a bunurilor preluate în folosinţă gratuită exclusiv 

pentru realizarea scopului prezentului acord de cooperare;  
e.) prezentarea trimestrială către Consiliului Judeţean Alba şi Autoritatea Teritorială de 

Ordine Publică Alba a unui raport privind activitatea desfăşurată în cadrul proiectului şi 
rezultatele obţinute în urma implementării acestuia. 

Art. 7. Părţile au dreptul oricând de a propune şi alte activităţi considerate necesare în 
atingerea scopului comun şi realizarea activităţilor propuse în proiect.  

Art. 8. Părţile  vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 
acestui acord. 

VI.  Comunicări 
Art. 9. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord, trebuie 

să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât 
şi în momentul primirii. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax 
sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

Prezentul Acord a fost încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 

UAT - JUDEȚUL ALBA,  
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, 

                      PREȘEDINTE, 
                     
                     ION DUMITREL 

    INSPECTORATUL DE POLIŢIE    
JUDEŢEAN  ALBA   

      INSPECTOR ŞEF, 
Comisar şef de poliţie   

  FLORIN CONSTANTIN DOGARU 
                    

              DIRECTOR EXECUTIV,                                            CONTABIL ŞEF, 
              Direcţia dezvoltare şi bugete                                          Comisar şef de poliţie                                  
                Marian Florin AITAI                                                   HOREA COTEŢ                                         
                                                                                                       

DIRECTOR EXECUTIV,                                              ŞEF SERVICIU   
          Direcţia gestionarea patrimoniului                        COMUNICAȚII ȘI INFORMATICĂ, 
                        Ioan BODEA                                                        Comisar de poliţie 
                                                                                               AVRAM AUREL COSMIN                          
                      Vizat,                                                                         
             CFP    
                 
 DIRECTOR EXECUTIV, 
    Direcţia juridică şi administraţie publică         
                   Liliana NEGRUȚ        
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                             Vizat,                                                                          Vizat, 
                CONSILIER JURIDIC                                          CONSILIER JURIDIC                                     
                                                                                                        Comisar de poliţie                                         
                                                                                                     IOANA MUNTEAN      
                   ŞEF SERVICIU,  
                   Serviciul administrativ 
                  Paul Marius HAŢEGAN 
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Anexa nr. 3 la Hotărârea  
Consiliului Județean Alba nr. 92/30 aprilie 2020 

                                                                               
           JUDEŢUL  ALBA 
 
 
 
 
 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA      

 

    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 
 
 
 
 
               INSPECTORATUL DE POLIŢIE  
                       AL JUDEŢULUI ALBA 

       Nr. .... din .........2020                       Nr. .... din .........2020 
 
 

CONTRACT DE  ÎMPRUMUT  DE  FOLOSINȚĂ 
(COMODAT) 

 
Art. 1. Părțile contractului 

 JUDEŢUL  ALBA  prin  CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul 
Alba Iulia, B-dul Ion. I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, reprezentat legal prin domnul ION 
DUMITREL - Preşedinte, în calitate de comodant,şi 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba 
Iulia, str. Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 2, județul Alba, CUI 4331058, reprezentat legal prin domnul 
Comisar şef de poliţie, Florin Constantin DOGARU - Şeful inspectoratului, în calitate de 
comodatar; 

În temeiul prevederilor art. 2144 – 2157 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu 
modificările și completările ulterioare şi al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. ... din .... 
aprilie 2020 privind aprobarea Acordului de cooperare pentru implementarea proiectului de 
interes public judeţean „Creşterea capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor precum şi a 
capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliție Județean Alba” încheiat între 
UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba, 
părţile au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosință (comodat), cu 
respectarea următoarelor clauze:  

Art. 2. Obiectul  contractului 
Comodantul remite comodatarului, prin împrumut de folosință gratuită (pe o perioadă 

de 5 ani, cu posibilitate de prelungire) următoarele mijloacele fixe: 
Echipamente IT&C UM Cantitate 

Stații de lucru MF stocare Buc. 12 
Multifuncțională A3 color(subunităţi,servicii) Buc. 1 
Stații de lucru MF (Politiile 1-11, Servicii operative) Buc. 30 
Laptop Buc. 20 
Kit aparat foto  Buc. 10 
Camera video  Buc. 2 
Telemetru   Buc. 1 
Binoclu cu filmare Buc. 1 
Aparat de spalat cu presiune Buc. 12 
Sistem  ventilare al spațiilor de tip HVAC Buc. 3 

 în vederea implementării Proiectului pentru creşterea capacităţii operaţionale la 
solicitările cetăţenilor şi pentru creşterea capacităţii de investigare a structurilor 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba. 
 Bunurile vor fi predate pe bază de proces verbal de predare-primire, care va cuprinde 
toate accesoriile acestuia și care constituie anexă la prezentul contract.   
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  Art. 3. Durata contractului 
 (1) Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 5 ani, începând  cu data la care bunurile 
vor fi predate comodatarului pe bază de proces verbal. Pe durata de valabilitate a contractului 
bunurile predate se vor afla sub răspunderea juridică a comodatarului. 
 (2) Prin acordul părților, prezentul contract poate să înceteze și înainte de termen. 
 (3) Prezentul contract de prelungește de drept, fără alte formalități, pe aceiași perioadă 
menționată la alin. 1, dacă niciuna din părțile semnatare nu notifică cu 30 zile înainte de 
expirarea termenului contractului.  

Art. 4. Drepturile și obligațiile părților 
4.1. Comodantul are dreptul: 
a.) de a preda bunurile menţionate art. 2; 
b.) de a i se restitui  bunurile la încetarea contractului; 
c.) de a fi informat anual sau ori de câte ori i se cere despre starea în care se găsesc 

bunurile predate. 
4.2. Comodatarul are dreptul: 
a.) de a folosi bunurile pe perioada contractului în scopul realizării activităţilor propuse în 

cadrul proiectului. 
4.3. Comodantul se obligă: 
a.) să remită cu titlu gratuit bunurile la data încheierii contractului și să nu-l împiedice pe 

comodatar să le folosească pe perioada convenită; 
b.) să dea comodatarului un preaviz de 15 zile calendaristice dacă înțelege să denunțe  

unilateral contractul. 
4.4. Comodatarul se obligă: 
a.) să se îngrijească ca un bun proprietar de folosirea bunurilor remise  în comodat; 
b.) să folosească bunurile conform destinației lor; 
c.) să predea bunurile în stare de funcționare la data încetării contractului; 
d.) să respecte legislația în vigoare privind folosința bunurilor; 
e.) să răspundă pentru prejudiciile aduse terţilor prin folosirea bunurilor, pe întreaga 

durată a contractului.  
Art. 5.  Încetarea contractului 
Prezentul contract încetează: 
a.) prin denunțarea unilaterală a contractului, cu preaviz de 15 zile calendaristice; 
b.) prin restituirea bunurilor de către comodatar înaintea termenului prevăzut  în contract; 
c.) prin reziliere, dacă una dintre părți nu își execută una din obligațiile enumerate în 

prezentul contract; 
d.) dacă o parte cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute în prezentul contract 

fără acordul celeilalte părți sau nu își execută una din obligațiile sale, după ce a fost avertizată, 
printr-o notificare scrisă de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la 
rezilierea prezentului contract; 

e.) prin expirarea termenului prevăzut în contract. 
Art. 6. Riscuri 
6.1. Comodatarul va suporta riscurile deteriorării sau pieirii bunurilor în următoarele 

cazuri: 
 întrebuințarea contrar destinației lor; 
 folosirea bunurilor după încetarea prezentului contract; 
 neasigurarea gradului de siguranţă la utilizare a bunurilor; 
 folosirea lor în neconcordanţa cu specificaţiile şi caracteristicile tehnice ale acestora.  
6.2. În toate celelalte cazuri riscul deteriorării sau pieirii bunurilor este suportat de 

comodant. 
Art. 7. Cazul fortuit și forța majoră 
Nici una din părțile contractului nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executare 

în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revin în baza prezentului 
contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost 
cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege. 
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Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 48 
(patruzecișiopt) de ore, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea 
limitării consecințelor lui. Ulterior acestui moment, părțile sau un reprezentant al acestora vor 
confirma printr-un înscris realitatea și exactitatea cauzei de forță majoră. 
 Dacă în termen de 10 (zece) zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, 
părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre 
ele să pretindă daune-interese.  

Cazul fortuit exclude răspunderea comodatarului dacă acesta nu a putut prevedea 
pericolul, dacă nu a folosit bunul contrar destinaţiei şi dacă l-a restituit comodantului la termenul 
prevăzut de prezentul contract. 

Art. 8.   Notificări 
 În accepţiunea prezentului contract, orice notificare adresată de una dintre acestea 
celeilalte este valabil îndeplinită daca va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a 
prezentului contract. 
 În cazul în care notificarea se face prin poştă, ea va fi transmisă, prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de 
oficiul poştal primitor pe această confirmare. 
 Dacă notificarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi 
lucrătoare după cea în care a fost expediată. 
 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una din părţi, dacă nu sunt confirmate 
în scris. 
 Art. 9.  Litigii 
 Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau 
rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de 
reprezentanţii lor. 
 În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile contractante 
se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente. 

Art. 10.  Amendamente 
Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului de a conveni 

modificarea clauzelor contractului prin act adițional semnat de reprezentanții legali ai acestora. 
Art. 11.  Clauze finale 

 Prevederilor prezentului contract îi sunt aplicabile prevederile Codului Civil, precum și 
celelalte reglementări în vigoare în materie. 

Contractul însoțit de Procesul verbal de predare-primire, care este anexă și face parte 
integrantă din prezentul contract, s-a încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare 
parte contractantă, toate având aceeași valoare juridică. 
 Prezentul contract s-a încheiat azi................ 

UAT - JUDEȚUL ALBA,  
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, 

                      PREȘEDINTE, 
                     
                     ION DUMITREL 

    INSPECTORATUL DE POLIŢIE    
JUDEŢEAN  ALBA   

      INSPECTOR ŞEF, 
Comisar şef de poliţie   

  FLORIN CONSTANTIN DOGARU 
                    

              DIRECTOR EXECUTIV,                                            CONTABIL ŞEF, 
              Direcţia dezvoltare şi bugete                                          Comisar şef de poliţie                                  
                Marian Florin AITAI                                                   HOREA COTEŢ                                        
                                                                                                       

DIRECTOR EXECUTIV,                                              ŞEF SERVICIU   
          Direcţia gestionarea patrimoniului                        COMUNICAȚII ȘI INFORMATICĂ, 
                        Ioan BODEA                                                        Comisar de poliţie 
                                                                                               AVRAM AUREL COSMIN                          
                      Vizat,                                                                         
             CFP    
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 DIRECTOR EXECUTIV, 
    Direcţia juridică şi administraţie publică         
                   Liliana NEGRUȚ        
                          
                             Vizat,                                                                          Vizat, 
                CONSILIER JURIDIC                                          CONSILIER JURIDIC                                     
                                                                                                        Comisar de poliţie                                         
                                                                                                     IOANA MUNTEAN      
                   ŞEF SERVICIU,  
                   Serviciul administrativ 
                  Paul Marius HAŢEGAN 
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Anexa nr. 4  la Hotărârea  
Consiliului Județean Alba nr. 92/30 aprilie 2020 

 
 

Anexa  
la Contractul de împrumut de folosinţă (comodat) 

Nr. ...../2020 
 

PROCES-VERBAL DE PREDARE PRIMIRE 
a bunurilor care fac obiectul Contractului de împrumut de folosinţă (comodat)  

nr. ....../2020 
 

 Art. 1.  Prezentul document constituie Anexa la Contractul de împrumut de folosinţă 
(comodat)           nr. ......../2020. 

Art. 2. Judeţul Alba prin Consiliul Județean Alba predă, iar Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Alba primește și recepţionează următoarele bunuri:  

 
 

Echipamente IT&C UM Cantitate 
Preț/Buc. 
cu TVA Valoare 

Stații de lucru MF stocare Buc. 12  
Multifuncțională A3 color(subunităţi,servicii) Buc. 1  
Stații de lucru MF (Politiile 1-11, Servicii operative) Buc. 30  
Laptop Buc. 20  
Kit aparat foto  Buc. 10  
Camera video  Buc. 2  
Telemetru   Buc. 1  
Binoclu cu filmare Buc. 1  
Aparat de spalat cu presiune Buc. 12  
Sistem  ventilare al spațiilor de tip HVAC Buc. 3  

Total 
 

 
 

Am predat: 
 

JUDEȚUL ALBA,  
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, 

                      PREȘEDINTE, 
                     
                     ION DUMITREL 

    
Am primit: 

 
INSPECTORATUL DE POLIŢIE    

JUDEŢEAN  ALBA                   
INSPECTOR ŞEF, 

Comisar şef de poliţie   
  FLORIN CONSTANTIN DOGARU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

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

a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ în comuna Bucium, sat Bucium, 
judeţul Alba, înscris în CF 71276, Bucium sub nr. topo. 2797/1, 2803/1  

 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în data 
de 30 aprilie 2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului 
verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I - proprietate publică a 
UAT - Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ în comuna Bucium, sat Bucium, judeţul 
Alba, înscris în CF 71276 Bucium sub nr. topo. 2797/1, 2803/1; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire 
la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I - 
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ în comuna Bucium, sat 
Bucium, judeţul Alba, înscris în CF 71276 Bucium sub nr. topo. 2797/1, 2803/1; 

- raportul de specialitate nr. 9224/15 aprilie 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea beneficiarei Farcaş Iuliana-Livia, prin mandatar ing. Bar Ioan. privind 
semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, fâneaţă, respectiv curţi-construcţii, 
situat în comuna Bucium, sat Bucium, județul Alba care se învecinează la nord cu drumul 
judeţean DJ 107I proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului 
Judeţean Alba cu nr. 6578/16 martie 2020; 

- procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I - 
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în comuna Bucium, sat 
Bucium, 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, cu 

completările ulterioare; 
 - Legii nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
 - Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 - H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 

publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, anexa nr. 2; 
 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 - Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, 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 107I - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu 
imobilul în suprafaţă totală de 2911 mp., din care fâneaţă în suprafaţă de 2511 mp., respectiv 
curţi-construcţii în suprafaţă de 400 mp., extravilan, situat administrativ în comuna Bucium, sat 
Bucium, judeţul Alba, înscris în CF 71276 Bucium sub nr. topo. 2797/1, 2803/1, solicitat în 
vederea întocmirii documentaţiei tehnice topo - cadastrale pentru eliberarea Titlului de 
proprietate asupra imobilului, prezentat în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

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

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică 
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, beneficiarului Farcaş Iuliana-Livia, prin mandatar ing. Bar 
Ioan., 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. 93 
Alba Iulia, 30 aprilie 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. c 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. 93/30 aprilie 2020 este publicată și poate 
fi consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro   
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării Statului de funcții  

al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 
        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în data 
de 30 aprilie 2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului 
de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- raportul de specialitate nr. 9279/15 aprilie 2020 al Biroului resurse umane din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 
locală, juridică și ordine publică, precum şi de amendamentul propus de către această comisie; 

Având în vedere prevederile: 
 - art. 173 alin. 1 lit. a și art. 173 alin. 2 lit. c  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare; 
- art. 407, art. 478 alin. 2 şi art. 554 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

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

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 41 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 

unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de 
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 

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

HOTĂRÂRE 
Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 255/12 decembrie 2019 își încetează 
aplicabilitatea începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 
 Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 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, direcţiilor, 
serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
Nr. 94 
Alba Iulia, 30 aprilie 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. c 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. 94/30 aprilie 2020 

 
 
 

STATUL DE FUNCȚII  
AL APARATULUI DE SPECIALITATE  
AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 

 
 

Nr. crt. Denumirea funcţiei Număr posturi 
1 Preşedinte 1 

2-3 Vicepreşedinte 2 
4 Administrator public 1 

CABINETUL PREȘEDINTELUI
5-8 Consilier 4 

APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 
9 Secretar general al judeţului 1 

BIROUL RESURSE UMANE
10 Şef birou  1 

11-14 Consilier, grad profesional superior 4 
15 Inspector, grad profesional superior 1 

BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN
16 Șef birou  1 

17-21 Auditor, grad profesional superior 5 
SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 

22-23 Consilier, grad profesional superior 2 

SERVICIUL ADMINISTRATIV
24 Şef serviciu 1 

25 Inspector de specialitate gradul I A 1 

26 Inspector de specialitate gradul I  1 

27 Referent IA 1 

28-30 Îngrijitor  3 

31 Îngrijitor (Sâncrai) 1 

32-41 Şofer I (din care un post cu ½ normă) 10 

42 Muncitor calificat I 1 

43 Muncitor calificat I (Sâncrai) 1 
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

44 Director executiv  1 
SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS

45 Şef serviciu 1 
46-50 Consilier juridic, grad profesional superior  5 

51 Consilier juridic, grad profesional principal  1 
52 Consilier juridic, grad profesional debutant 1 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
53-57 Consilier, grad profesional superior 5 

REGISTRATURĂ, ARHIVĂ, MONITORUL OFICIAL 
58 Consilier, grad profesional superior 1 
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59 Inspector de specialitate gradul IA 1 
AUTORITATEA JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT 

60-61 Consilier, grad profesional superior 2 
UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ, SOCIALĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL 

62-63 Consilier, grad profesional superior 2 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

64 Director executiv  1 
65 Director executiv adjunct  1 

Contabilitate-financiar 
66-71 Consilier, grad profesional superior 6 

SERVICIUL DEZVOLTARE, PROGRAME ȘI GUVERNANȚA CORPORATIVĂ  
72 Şef serviciu 1 

Dezvoltare economică și rurală 
73 Inspector, grad profesional superior 1 

74-75 Consilier, grad profesional superior 2 

Programe şi guvernanţa corporativă 
76-78 Consilier, grad profesional superior 3 

79 Consilier, grad profesional principal 1 
SERVICIUL ACCESARE ȘI COORDONARE PROIECTE 

80 Şef serviciu  1 
81-86 Consilier, grad profesional superior 6 

87 Consilier, grad profesional principal 1 
SERVICIUL BUGET VENITURI

88 Şef serviciu  1 
Buget 

89-91 Consilier, grad profesional superior 3 
Urmărire, încasare venituri şi executare silită 

92-94 Consilier, grad profesional superior 3 
95 Consilier juridic, grad profesional principal 1 

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE  
ȘI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII CONTRACTELOR 

96 Şef serviciu  1 
97-101 Consilier achiziţii publice, grad profesional superior     5 
102-103 Consilier achiziţii publice, grad profesional principal 2 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
104 Director executiv  1 

SERVICIUL PROGRAME, LUCRĂRI, ÎNTREȚINERE DRUMURI 
105 Şef serviciu 1 

Administrare drumuri judeţene 
106-110 Consilier, grad profesional superior 5 

111 Consilier, grad profesional principal 1 
112-113 Consilier, grad profesional asistent 2 

114 Referent IA 1 
Siguranţa circulaţiei pe drumurile judeţene 

115-116 Consilier, grad profesional superior 2 
117-118 Referent IA 2 

Întreţinere drumuri judeţene 
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119 Inspector de specialitate gradul I 1 
120-123 Muncitor calificat I 4 

SERVICIUL ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT, INFORMATICĂ 
124 Şef serviciu 1 

125-131 Consilier, grad profesional superior 7 
Tineret, învățământ,  sport și relaţii interinstituţionale 

132-133 Consilier, grad profesional superior 2 
DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM 

134 Arhitect şef  1 
Amenajarea teritoriului, urbanism

135-138 Consilier, grad profesional superior 4 
139 Consilier, grad profesional asistent  1 
140 Consilier, grad profesional debutant 1 

Autorizare, disciplina în construcţii, cadastru, GIS 
141-143 Consilier, grad profesional superior 3 
144-145 Consilier, grad profesional asistent 2 

146 Inspector de specialitate gradul I 1 
Gestiunea patrimoniului construit şi a peisajului cultural 

147-148 Consilier, grad profesional superior 2 
149 Consilier, grad profesional debutant 1 

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

150 Şef serviciu 1 
Investiţii 

151-153 Consilier, grad profesional superior 3 
Dezvoltare promovare patrimonială şi Managementul unităţilor de cultură 

154-155 Consilier, grad profesional superior 2 
156 Inspector, grad profesional superior 1 
157 Consilier, grad profesional principal 1 

BIROUL RELAŢII INTERNAŢIONALE, DIASPORA, RELAŢII PUBLICE ŞI 
COMUNICARE 

158 Şef birou 1 
159-161 Consilier, grad profesional superior 3 

162 Consilier, grad profesional superior (Câmpeni) 1 
163 Inspector de specialitate debutant 1 

BIROUL TURISM 
164 Şef birou 1 
165 Consilier, grad profesional superior 1 
166 Inspector, grad profesional superior 1 
167 Consilier, grad profesional asistent 1 
168 Inspector, grad profesional asistent 1 
169 Inspector de specialitate gradul IA 1 

SERVICIUL  MEDIU
170 Șef serviciu  1 

Strategii, programe, proiecte mediu 
171 Consilier, grad profesional principal 1 
172 Consilier, grad profesional asistent 1 



 

195 

Sistem de management integrat al deşeurilor 
173-175 Consilier, grad profesional superior 3 

176 Consilier, grad profesional asistent 1 
177 Consilier, grad profesional debutant 1 

Arii protejate 
178 Inspector de specialitate gradul IA 1 

179-180 Inspector de specialitate gradul I 2 
180 Inspector de specialitate gradul II 1 

 TOTAL 180
MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE CULTURĂ 

1-3 Director–manager gradul II 3 
4 Director general–manager gradul II 1 
  TOTAL 4 
  TOTAL GENERAL 184 

                
           

                                                                            CONTRASEMNEAZĂ 
     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL, 

                            Ion DUMITREL                                     Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind prelungirea perioadei de închiriere pentru spaţiul în suprafaţă utilă  
totală de 40 mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul Alba Iulia, 

 str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a UAT - Judeţul Alba 
 
 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în data 
de 30 aprilie 2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind prelungirea perioadei de închiriere pentru spaţiul în 
suprafaţă utilă totală de 40 mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul Alba Iulia, str. 
Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a UAT - Judeţul Alba; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind prelungirea perioadei de 
închiriere pentru spaţiul în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situat la etajul doi al imobilului din 
municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a UAT - Judeţul 
Alba; 

- raportul de specialitate nr. 9414/21 aprilie 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea doamnei Cornelia Popa, în calitate de reprezentant al Convenţiei de grupare 
a cabinetelor de tehnică dentară, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, 
judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 8700/7 aprilie 2020; 

Luând în considerare prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 70/2013 privind aprobarea închirierii unor 

bunuri-spaţii, în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situate la etajul doi al imobilului din municipiul 
Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, proprietate privată a Judeţului Alba, cu modificările 
ulterioare aduse prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 83/2014, Hotărârea Consiliului 
Judeţean Alba nr. 82/2015, Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 65/2016, Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 139/2017, Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 110/2018, 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 136/2018 și Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 
78/2019; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 16/23 ianuarie 2020 privind aprobarea 
Regulamentului de închiriere prin licitaţie publică a bunurilor imobile aflate în domeniul public 
sau privat al UAT- Judeţul Alba; 

- Contractului de închiriere nr. 6369/30 aprilie 2013 încheiat între Judeţul Alba prin 
Consiliul Judeţean Alba şi doamna Cornelia POPA, în calitate de reprezentant al Convenţiei de 
grupare a cabinetelor de tehnică dentară, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5, 
judeţul Alba, precum şi Actul adiţional nr. 1/29 aprilie 2014, Actul adțional nr. 2/28 aprilie 
2015, Actul adiţional nr. 3/5 mai 2016, Actul adiţional nr. 4/20 aprilie 2017, Actul adiţional nr. 
5/27 aprilie 2018, Act adiţional nr. 6/31 mai 2018,  Act adiţional nr. 7/22 aprilie 2019. 

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. 173 alin. 4 lit. a, art. 286 alin. 1, art. 286 alin. 3, art. 287 lit. 

b, art. 297, art. 332 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 
ulterioare; 

  - Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
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-  art. 861 alin. 3 şi art. 1777-1823 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

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

 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1. Se aprobă prelungirea perioadei de închiriere până la data de 30 aprilie 2021 
pentru spaţiul în suprafaţă utilă totală de  40 mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul 
Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, județul Alba - proprietate privată a UAT - Judeţul Alba. 

Art. 2. Se aprobă încheierea Actul Adiţional nr. 8 la Contractul de închiriere nr. 6369/30 
aprilie 2013 cu privire la prelungirea perioadei de închiriere conform prevederilor art. 1,  pentru 
spaţiul în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul Alba 
Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, județul Alba - proprietate privată a UAT - Judeţul Alba. 

Art. 3. Celelalte prevederi al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 70/2013, cu 
modificările ulterioare, rămân neschimbate.  

Art. 4. 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. 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: Președintele Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, 
Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 95 
Alba Iulia, 30 aprilie 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. c 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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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind prelungirea perioadei de închiriere pentru două bunuri - spaţii,  
în suprafaţă utilă totală de 29  mp, situate la subsolul imobilului din municipiul  

Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a UAT - Judeţul Alba 
 
 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în data 
de 30 aprilie 2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind prelungirea perioadei de închiriere pentru două bunuri - 
spaţii, în suprafaţă utilă totală de 29  mp, situate la subsolul imobilului din municipiul Alba Iulia, 
str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a UAT - Judeţul Alba; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind prelungirea perioadei de 
închiriere pentru două bunuri - spaţii, în suprafaţă utilă totală de 29  mp, situate la subsolul 
imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a 
UAT - Judeţul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 9416/21 aprilie 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea doamnei Rodica Oniga, reprezentanta Convenţiei de grupare a cabinetelor 
medicale stomatologice individuale, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 8769/8 aprilie 
2020; 

Luând în considerare prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 98/28 mai 2010 privind aprobarea închirierii 

a două bunuri-spaţii, în suprafaţă utilă totală de 29 mp, situate la subsolul imobilului din 
municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a Judeţului Alba, 
cu modificările şi completările ulterioare aduse prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 
122/2011, nr. 84/2012, nr. 86/2013, nr. 101/2014, nr. 93/2015, 86/2016, nr. 145/2017, nr. 
138/2018, nr. 99/2019; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 16/23 ianuarie 2020 privind aprobarea 
Regulamentului de închiriere prin licitaţie publică a bunurilor imobile aflate în domeniul public 
sau privat al UAT- Judeţul Alba; 

- Contractului de închiriere nr. 6647/01.06.2010 încheiat între Consiliul Judeţean Alba 
şi doamna Rodica ONIGA, în calitate de reprezentantă a Convenţiei de grupare a cabinetelor 
medicale stomatologice individuale, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5, 
împreună cu Actul Adiţional nr. 1/26 mai 2011, Actul adțional nr. 2/25 mai 2012, Actul adiţional 
nr. 3/31 mai 2013, Actul adiţional nr. 4/30 mai 2014, Actul adiţional nr. 5/ 29 mai 2015, Actul 
adiţional nr. 6/ 31 mai 2016, Actul Adiţional nr. 7/31 mai 2017, Actul Adiţional nr. 8/16 mai 
2018 și Actul Adițional nr. 9/31 mai 2019. 

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. 173 alin. 4 lit. a, art. 286 alin. 1, art. 286 alin. 3, art. 287 lit. 

b, art. 297, art. 332 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 
ulterioare; 

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

-  art. 861 alin. 3 şi art. 1777-1823 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
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În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, adoptă următoarea 

 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1. Se aprobă prelungirea perioadei de închiriere până la data de 1 iunie 2021 pentru 
două bunuri-spaţii în suprafaţă utilă totală de 29 mp, situate la subsolul imobilului din municipiul 
Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a UAT - Judeţul Alba. 

Art. 2. Se aprobă încheierea Actul Adiţional nr. 10 la Contractul de închiriere nr. 
6647/01 iunie 2010 cu privire la prelungirea perioadei de închiriere conform prevederilor art. 1, 
pentru două bunuri-spaţii în suprafaţă utilă totală de  29 mp, situate la subsolul imobilului din 
municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5, judeţul Alba - proprietate privată a UAT - Judeţul 
Alba. 

Art. 3. Celelalte prevederi al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 98/2010, cu 
modificările ulterioare, rămân neschimbate. 

Art. 4. 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. 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: Președintele Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, 
Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 96 
Alba Iulia, 30 aprilie 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. c 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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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

cu privire la modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile,  
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, aflate în administrarea Spitalului Judeţean  

de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor de lucrări de reparaţii capitale 
 

 
        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în data 
de 30 aprilie 2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre cu privire la modificarea valorii de inventar a unor bunuri 
imobile, proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, aflate în administrarea Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor de lucrări de reparaţii capitale; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la modificarea valorii de 
inventar a unor bunuri imobile, proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, aflate în administrarea 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor de lucrări de reparaţii 
capitale; 

- raportul de specialitate nr. 9467/22 aprilie 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia nr. 5422/10 martie 2020, înregistrată la 
registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 6173/11 martie 2020; 

- procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 3585/12 februarie 2020 și fişa 
de cont aferentă, prezentată de Spitalul Judeațean de Urgență Alba Iulia; 

- procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 4847/2 martie 2020 și fişa de 
cont aferentă, prezentată de Spitalul Judeațean de Urgență Alba Iulia; 

Luând în considerare 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 Judeţului cu modificările şi completările ulterioare; 

- Contractului de administrare nr. 16762-12457/11.09.2020 încheiat între Consiliul 
Judeţean Alba şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

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. 289, art. 290, art. 297 - 300 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
  -  art. 867-870 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; 
- 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; 
- Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrative-teritoriale aprobate prin H.G. 
nr. 1031/1999; 

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

 
HOTĂRÂRE 
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Art. 1. Se aprobă modificarea valorii de inventar a bunului „Imobil Spitalul Orășenesc 

Ocna Mureș Etajul 1 - Centru multifuncţional de sănătate”, proprietate publică a UAT - Judeţul 
Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, de la valoarea de 
1.549.732,00 lei, la valoarea de 2.847.096,60 lei, ca urmare a recepţionării unor investiţii de 
reparaţii capitale la Centrul Multifuncțional de Sănătate Ocna Mureș. 
           Art. 2. Se aprobă modificarea valorii de inventar a „Clădirii Spital Contagioase” 
aparținând bunului „Imobil în care îşi are sediul Secţia de Boli Infecţioase aparţinătoare 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi terenul aferent”, proprietate publică a UAT - Judeţul 
Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, de la valoarea de 
3.791.464,00 lei la valoarea de 3.977.772,64 lei, ca urmare a recepţionării investiţiei „Rezervă de 
apă Secția de Boli Infecțioase Alba Iulia” . 

Art. 3. Pozițiile cu nr. 27 și nr. 201 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al Județului Alba se va modifica în mod corespunzător, conform anexei - parte integrantă 
a prezentei hotărâri.    

Art. 4. Anexa Contractului de administrare nr. 1324-1479/2004, încheiat între Consiliul 
Judeţean Alba şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, se modifică prin Act adiţional în mod 
corespunzător. 

Art. 5. Contractul de administrare nr. 16762-12457/11.09.2015, încheiat între Consiliul 
Judeţean Alba şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, se modifică prin Act adiţional în mod 
corespunzător. 

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

Art. 7. 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, Președintele Consiliului Județean Alba, Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcției juridică și administrație publică, Direcției dezvoltare și 
bugete şi Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 97 
Alba Iulia, 30 aprilie 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. c 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 
 



 
 

Anexa  la Hotărârea 
Consiliului Județean Alba nr. 97 din 30 aprilie 2020 

 
 

Datele de identificare ale bunurilor imobile de la poziţiile cu nr. 27 și nr. 201 din 
 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba  

 
 
 

  
Nr. crt. Codul de 

Clasificar
e 

Denumirea  
Bunului 

Elementele de identificare Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, al dării 
în folosinţă

Valoarea de 
inventar 

-lei - 

Situaţia 
juridică 
actuală 

27 1.6.2 Imobil în care îşi are 
sediul Secţia de Boli 
Infecţioase aparţinătoare 
Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Alba Iulia şi 
terenul aferent 
 

- Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Decebal, nr. 
20, înscris în C.F. nr. 3083 Alba Iulia, cu nr. top 1908/15/5 şi 1895/1, 

compus din: 
- Clădire Spital Contagioase, având un regim de înălţime P+2E, cu 

suprafaţa construită de 571,88 mp, realizată din: fundaţii de beton, 
zidărie din cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi 
învelitoare din ţiglă; 

- Clădiri anexe, în suprafaţă totală construită de 220 mp; 
- Rezervă de apă. 
- Garduri şi împrejmuiri. 
- Teren aferent în suprafaţă totală de 1.503 mp  
 
Vecinătăţi: 
Est – Str. Decebal 
Sud – Imobil proprietate privată 
Vest – Şanţurile Cetăţii Alba Iulia 
Nord  – Imobil proprietate privată 

2007  
 

3.977.772,64 
 
 
 
 

757.151,00 
 
 
 
 

TOTAL 
   

4.734.923,64 

Domeniul 
public al 

judeţului Alba 
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201 1.6.2 Imobil Spitalul 
Orășenesc Ocna Mureș 
Etajul 1 - Centru 
multifuncţional de 
sănătate 

Imobil situat administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 
43A, județul Alba, compus din: 
- Apartamentul nr. 4, având altă destinaţie decît locuinţă, situat la etajul 
I al clădirii Spitalului Orășenesc Ocna Mureș, compus din 29 de 
încăperi şi un balcon, având suprafaţa utilă de 593 mp, cote părţi 
comune 22/135, cote teren 27/135, reprezentând 188 mp din suprafaţa 
totală de teren aferent imobilului, care este de 1.132 mp;  
- Cota actuală de proprietate este de 1/1 în favoarea Județului Alba; 
- Părţi comune: acoperiş, alte spaţii comune, casa ascensorului, casa 
scării, holuri, scara de acces, scări exterioare. 

2015 2.847.096,60 C.F.  nr. 
76437-C1-U4 
Ocna Mureş, 
nr. cadadastral 
76437-C1-U4, 
nr. topo. 
2092/1/1/IV. 
Domeniul 
public al 
Judeţului Alba, 
potrivit 
Hotărârilor 
Consiliului 
Judeţean Alba  
nr. 133/2015, 
 nr.  39/2017 ,  
nr.  178 /2017 
și nr. 191/2018 
 

 
Comisia specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba: 

 
 

    Preşedinte:     Secretar general,      Membri: 
   Ion DUMITREL     Vasile BUMBU     Voichița Maria COMAN  
                        Marian Florin AITAI 

                  Ioan BODEA  
               Liliana NEGRUȚ 

 
   Secretari ai comisiei: Andreea Maria BABIN 
 
 
                                                                        Radu Octavian NEAG 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului 

fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii  

pentru trimestrul I al anului 2020 
 
 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în data 
de 30 aprilie 2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al 
Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul I al anului 2020; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea conturilor de 
execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a 
bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 
pentru trimestrul I al anului 2020; 

- raportul de specialitate nr. 9518/23 aprilie 2020 al Direcţiei dezvoltare şi 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. 3 lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu 

completările ulterioare; 
- art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare;  
În temeiul art. 182 alin. 1 și 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 contul de execuţie al bugetului local al Judeţului Alba pentru 
trimestrul I al anului 2020,  conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2.  Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile 
pentru trimestrul I al anului 2020, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al bugetelor instituţiilor publice finanţate din 
venituri proprii și subvenţii din bugetul local pentru trimestrul I al anului 2020, conform 
anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
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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, Direcției juridică 
și administrație publică și Direcţiei dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 98 
Alba Iulia, 30 aprilie 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. c 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 
 
NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 98/30 aprillie 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 instituirii unei restricții temporară parțială de circulație,  

cu excepția riveranilor, pe un sector al drumului județean: DJ 705B:  
DN 7 (Tărtăria) - Sibișeni (DJ107A) - Vințu de Jos(DN7) - Vurpăr (DJ107A) 

 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în data 
de 30 aprilie 2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea instituirii unei restricții temporară parțială de 
circulație cu excepția riveranilor, pe un sector al drumului județean: DJ 705B: DN 7 (Tărtăria)-
Sibișeni (DJ107A)-Vințu de Jos(DN7)-Vurpăr (DJ107A); 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea instituirii unei 
restricții temporară parțială de circulație cu excepția riveranilor, pe un sector al drumului 
județean: DJ 705B: DN 7 (Tărtăria)-Sibișeni (DJ107A)-Vințu de Jos(DN7)-Vurpăr (DJ107A); 

- raportul de specialitate nr. 9476/22 aprilie 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

-  adresa nr. 820/B/13/2020 a Primăriei comunei Vințu de Jos, înregistrată la registratura 
Consiliului Județean Alba cu nr. 2520 din 3 februarie 2020 

- petiția locuitorilor străzii Telman (DJ705B) din localitatea Sibișeni,  comuna Vințu de 
Jos, județul Alba, înregistrată la registratura Primăriei comunei Vințu de Jos cu nr. 1/71/31 
ianuarie 2020 şi solicitarea domnului Crăciun Iuliu (transmisă prin e-mail), înregistrată la 
registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 8861 din 9 aprilie 2020; 

- solicitarea nr. 4572/DGP/IX/H.2/24 februarie 2020 a Consiliului Județean Alba 
adresată Inspectoratului de Poliție al Județului Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba; 

- procesul verbal nr. 19770/8 aprilie 2020 al Inspectoratului de Poliție Județean Alba, 
înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 8781 din 8 aprilie 2020; 

- avizul nr. 18289/66 din 9 aprilie 2020 al Inspectoratului de Poliție Județean Alba - 
Serviciul Poliției Rutiere Alba, înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 8931 
din 10 aprilie 2020; 

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. b, art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019  
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 
 - O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și 
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;  
           - STAS SR 1848  Semnalizare rutieră - Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră; 

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 

 
 



 

207 

 
HOTĂRÂRE 

 
 

            Art. 1. Se aprobă instituirea unei restricții temporară parțială de circulație pentru 
vehiculele cu masa totală mai mare de 7,5 tone, cu excepția riveranilor, în perioada 1 mai 
2020 - 30 aprilie 2022, pe un sector al drumului județean DJ 705B: DN 7 (Tărtăria) - Sibișeni 
(DJ107A) - Vințu de Jos(DN7) - Vurpăr (DJ107A), de la km 6+548 (intersecție cu DJ704A) și 
până la km 10+548 (intersecție cu DJ107 C intravilan Vințu de Jos), prevăzută în anexa - parte 
integrantă a prezentei hotărâri.  
 Art. 2.  Pot circula fără restricție pe sectorul  drumului județean DJ 705B:DN 7 (Tărtăria) 
- Sibișeni (DJ107A) - Vințu de Jos(DN7) - Vurpăr (DJ107A) de la km 6+548 (intersecție cu 
DJ704A) și până la km 10+548 (intersecție cu DJ107 C intravilan Vințu de Jos) următoarele 
categorii de vehicule:  
        a.) cele destinate intervențiilor la avariile drumurilor, rețelelor tehnico-edilitare care 
aparțin administratorilor acestor rețele; 
        b.) cele destinate tractării autovehiculelor avariate, înzăpezite, abandonate sau staționate 
neregulamentar; 
        c.) cele destinate pregătirii și examinării candidaților care solicită obținerea permisului de 
conducere; 
        d.) cele aparținând Companiei Naționale Poșta Română S.A., precum și ale agenților 
economici care fac servicii de expediții și curierat; 
        e.) cele aparținând societăților de salubrizare; 
        f.) cele aparținând instituțiilor publice (cele aparținând serviciilor de ambulanță, protecției 
civile, poliției, jandarmeriei, poliției de frontieră, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului 
Justiției-Direcția Generală a Penitenciarelor, Ministerului Public și unităților speciale ale S.R.I. și 
S.P.P., aflate în misiune, etc); 
        g.) cele care transportă pâine și produse de panificație, precum și cele specializate 
(cisterne) care transportă lapte destinat prelucrării către punctele de procesare; 
        h.) cele care efectuează intervenții Transgaz și Distrigaz, cele care efectuează intervenții 
de  dezăpezire asupra drumului; 
        i.) cele care efectueză transport rutier de mărfuri periculoase, în condițiile legii; 
        j.) vehicule cu punct de încărcare/descărcare la persoanele fizice și/sau juridice de pe 
razele administrativ teritoriale cu acces la drumul județean supus restricției, dar justificate numai 
pe baza avizelor de însoțire a mărfii din care reiese în clar că punctul de încărcare/descărcare este 
situat pe sectorul restricționat; 
        k.) vehicule fără încărcătură dar care depășesc 7,5 To masa proprie și/sau gabarit din 
construcție sunt considerate riverane numai acele vehicule pe baza documentelor conforme cu 
legislația în vigoare, din care să reiese că vehiculele aparțin persoanelor fizice și/sau juridice ce 
își desfășoară activitățile pe raza administrativ teritorială cu acces la drumul județean supus 
restricției și unde în document este indicat în clar sediul social în cazul persoanelor juridice și 
domiciliul în cazul persoanelor fizice corespunzatoare identității fiecărui vehicul în parte; 
       l.) vehicule care prestează lucrări de întreținere și/sau investiții pentru Consiliul Județean 
Alba la rețeaua de drumuri județene administrată de acesta, dar justificate pe bază de documente  
care adeveresc că fac obiectul punctului de lucru respectiv. 
            Art. 3. 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. 4. Prin intermediul secretarului general al Judeţului 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, Ministerului Transporturilor, Inspectoratului de Poliție 
Județean Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului local al comunei Vinţu de 
Jos, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 
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                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 99 
Alba Iulia, 30 aprilie 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. c 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. 99 din 30 aprilie 2020 

 
 
 
 

Restricție temporară parțială de circulație pentru vehiculele cu masa totală  
mai mare de 7,5 tone, cu excepția riveranilor, impusă pe un sector al drumului județean  
DJ 705B: DN 7 (Tărtăria) - Sibișeni (DJ107A) - Vințu de Jos(DN7) - Vurpăr (DJ107A) 

 
 
 

Sectorul de drum  județean asupra căruia se instituie restricție temporară, parțială 
de circulație, cu excepția riveranilor: DJ 705B:DN 7 (Tărtăria) - Sibișeni (DJ107A) - Vințu 
de Jos(DN7) - Vurpăr (DJ107A); 
            - de la km 6+548 (intersecție cu DJ704A) și până la km 10+548 (intersecție cu DJ107 C 
intravilan Vințu de Jos); 
     
            Se instituie restricție temporară de circulație pentru vehiculele cu masa totală mai mare de 
7,5 to în perioada 1 mai 2020 - 30 aprilie 2022, cu excepția riveranilor. 
 
            La capetele zonelor sectorului de drum restricționat se vor instala:  

 indicator rutier de formă rotundă indicativ C18 cu semnificația Accesul interzis 
vehiculelor avand masa mai mare de 7,5 to  

 însoțit de indicatorul rutier adițional de formă patrată indicativ P18 de specificație CU 
EXCEPȚIA RIVERANILOR. 

 
           Informarea utilizatorilor privind restricția temporară, parțială de circulație de pe drumul 
județean DJ 705B: de la km 6+548 și până la km 10+548 între intersecție cu DJ704A şi 
intersecție cu DJ107 C, intravilan Vințu de Jos, va fi adusă la cunoștință publică: 

 prin publicarea pe site-ul www.cjalba.ro al Consiliului Județean Alba,  
 comunicare către Ministerului Transporturilor  
 comunicare către Inspectoratul de Poliție Județean Alba - Serviciul Poliției Rutiere.  

 
           Alternativele de ocolire propuse pentru vehiculele de tranzit care sunt obligate să respecte 
restricția aprobată, sunt 
  traseul drumului național  DN7(Sebeș) - DN67C (Sebeș); 

 traseul  autostrăzii A1 cu nodurile rutiere Sebeș Vest - Sebeș Nord - Sebeș Sud. 
 
 

           CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                          SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                      Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Local al Comunei Galda de Jos,  
pentru prelungirea transmiterii imobilului - teren, categoria de folosinţă „drum”, din 

administrarea Consiliului Local al Comunei Galda de Jos  în administrarea Consiliului 
Județean Alba până la finalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare 

 
 

 
        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în data 
de 30 aprilie 2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Local al 
Comunei Galda de Jos, pentru prelungirea transmiterii imobilului - teren, categoria de folosinţă 
„drum”, din administrarea Consiliului Local al Comunei Galda de Jos  în administrarea 
Consiliului Județean Alba până la finalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate 
Consiliului Local al Comunei Galda de Jos, pentru prelungirea transmiterii imobilului - teren, 
categoria de folosinţă „drum”, din administrarea Consiliului Local al Comunei Galda de Jos  în 
administrarea Consiliului Județean Alba până la finalizarea lucrărilor de reabilitare și 
modernizare; 

- raportul de specialitate nr. 9765/28 aprilie 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de prevederile: 
-  Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 307/28 septembrie 2017 privind încuviințarea 

cereri adresate Consiliului Local al comunei Galda de Jos, pentru transmiterea temporară a 
unui imobil-teren, din domeniul public al comunei Galda de Jos și din administrarea Consiliului 
Local Galda de Jos, în domeniul public al județului Alba și în administrarea Consiliului 
Județean Alba; 

- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Galda de Jos  nr. 70/09.11.2017 privind 
transmiterea temporară, pe o perioadă de 2 (doi) ani, a bunului imobil-teren, situat 
administrativ în comuna  Galda  de Jos, județul Alba, înscris în CF 74070 comuna Galda  de 
Jos, nr. cad. 74070, nr. topo 1382/1/1/1, 1382/1/5/1, în suprafață de 0,5597 ha, categoria de 
folosință „DRUM”, din domeniul public al comunei Galda de Jos, județul Alba, și din 
administrarea Consiliului Local al comunei Galda de Jos, județul Alba, în domeniul public al 
Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea reabilitării, în baza 
Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 307/28.09.2017 privind încuviințarea cereri adresate 
Consiliului Local al comunei Galda de Jos, pentru transmiterea temporară a unui imobil-teren, 
din domeniul public al comunei Galda de Jos și din administrarea Consiliului Local Galda de 
Jos, în domeniul public al județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba. 

-  Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 84/28 martie 2018 cu privire la aprobarea 
preluării temporare în administrarea Consiliului Județean Alba a  bunului imobil – teren, situat 
administrativ în comuna Galda de Jos, categoria de folosinţă “drum”, în vederea reabilitării; 

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 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare;  
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 - 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 încuviințează cererea adresată Consiliului Local al Comunei Galda de Jos, 
pentru prelungirea transmiterii bunului imobil – teren situat administrativ în comuna Galda de 
Jos,  înscris în CF 74070 Galda de Jos, nr. topo 1382/1/1/1, 1382/1/5/1, în suprafaţă de 5597 mp, 
categoria de folosinţă „drum” din administrarea Consiliului Local al Comunei Galda de Jos  în 
administrarea Consiliului Județean Alba, până la finalizarea lucrărilor de reabilitare și 
modernizare.  

Art. 2. După recepţia finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare, imobilul - teren 
identificat la art. 1 se retransmite Consiliului  Local al Comunei Galda de Jos. 

Art. 3. 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. 4. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică 
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Consiliului Local 
al Comunei Galda de Jos, Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea 
patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba. 

 
 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 100 
Alba Iulia, 30 aprilie 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. c 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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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba  
nr. 43/14 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 

 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în data 
de 30 aprilie 2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba nr. 43/14 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; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea 
articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 43/14 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; 

- raportul de specialitate nr. 9859/29 aprilie 2020 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 43/14 
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; 

Luând în considerare solicitările unităţilor administrativ-teritoriale din Județul 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 
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Art. I. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 43/14 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, se modifică și se 
completează, urmând a avea următorul cuprins: 

„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, care înlocuiește anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 43/14 
februarie 2020 ”. 

 Art. II. 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. III. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 
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. 101 
Alba Iulia, 30 aprilie 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. c 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 
 
NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 101/30 aprilie 2020 este publicată și poate 
fi consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro   
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba       
nr. 44/14 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, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în data 
de 30 aprilie 2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 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 cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea 
articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 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 cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- raportul de specialitate nr. 9860/29 aprilie 2020 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 
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, 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. 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; 
 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. I. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 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 
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2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează, urmând a avea 
următorul cuprins: 

„Art. 2. Se aprobă utilizarea în anul 2020 a sumei de 125.264,58 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 secţiunii de funcţionare în anul 2020, suma de 1.000,00  mii lei. 

  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  118.854,15 mii lei, conform anexei la prezenta hotărâre”. 

Art. II. 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. III. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 
Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; 
Ordonatorilor terţiari de credite în extras; Direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba. 

 
 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 102 
Alba Iulia, 30 aprilie 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. c şi  art. 5 lit. cc 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. 102/30 aprilie 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: 118,854.15

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 comunicaţii, 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, aplicaţii (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
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14 
Teatru de Proiecte - Studiu de fezabilitate, studii, expertize, avize, 
acorduri 150.00

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 – Apărare Naţională 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 Învăţământ 30.00

  Alte cheltuieli de investiţii: 30.00
  Platforma evaluare CJRAE Alba 30.00

E Capitolul 66.02 Sănătate, din care: 21,666.31

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 2,793.86
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
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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

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 4,365,01
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 

3,850.77

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 10,987.00
I Obiective de investiţii: 7,979.70

1 Sală Polivalentă de sport cu capacitate 1800-2000 locuri, Municipiul Blaj 7,979.70
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 clădiri 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
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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

  Dotări independente Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia 66.00

  Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 720.40
I Alte cheltuieli de investiţii: 720.40

  Dotări independente Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 720.40

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 57,031.24

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



 

220 

3 
Consolidare Pod pe DJ107C, km. 9+223 peste Pârâul Dumbrăvița, în 
localitatea Limba, județul Alba  637.72

II Lucrări noi: 5,913.66

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

3 Pod pe DJ141C peste Valea Cenade, km. 2+600, jud. Alba 750.00

4 
Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza comunei Pianu și Săsciori, județul 
Alba-pe drumul județean DJ704A, PT+executie 1,768.66

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

 
HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local  
al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral  

sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020 
 

 
        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în data 
de 30 aprilie 2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a 
bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020; 
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 
Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020; 

- raportul de specialitate nr. 9862/29 aprilie 2020 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare: 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 45/14 februarie 2020 privind 

aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, bugetului 
fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020, cu modificarile si completarile ulterioare, 
precum şi ale Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 214/26 martie 2020  cu 
privire la efectuarea unor virari de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar  pentru  
bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe 
anul 2020; 

- adresa nr.ABG_STZ – 5531/23.04.2020 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor 
Publice Alba cu privire la cotele defalcate din impozitul pe venit şi sumele alocate din cotele 
defalcate din impozitul pe venit alocate Judeţului Alba – rectificate conform O.U.G.  nr. 50/2020 

Ţinând cont de prevederile hotărârilor adoptate de Comitetul Naţional pentru Situaţii 
Speciale de Urgenţă şi de Grupul de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt 
contagioase pe teritoriul României, care au ca obiect măsurile suplimentare pentru prevenirea şi 
combaterea noului Coronavirus; 

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; 
 - O.U.G. nr. 43/2020  pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri 
europene ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID 19, pe perioada stării de urgenţă;  

- O.U.G. nr. 50/2020  cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020.           . 
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 În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea 

 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. I. Se aprobă rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al 
Judetului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri  proprii  pe anul 2020 și în consecință Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 45/14 
februarie 2020 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al 
Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020, cu modificările și 
completările ulterioare se rectifică, după cum urmează: 

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 „Art. 1. Bugetul general al Judeţului Alba, rectificat pe anul 2020, se stabileşte în sumă 

de 555.225,04 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei 
hotărâri”. 

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 
    „Art. 2. (1) Se aprobă bugetul local al Judeţului Alba, rectificat,  pe anul 2020, în sumă 

de 317.135,93 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
                (2)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2020, se 

stabileşte în sumă de 172.427,43 mii lei. 
                (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2020, se 

stabileşte în sumă de 144.708,50 mii lei”. 
3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 4. (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri  proprii pe anul 2020, rectificat  în sumă de 279.938,28 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 240.279,94 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 39.658,34 mii 
lei”. 

4. Alineatele 1 al articolului 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 5. (1) Cheltuielile, rectificate, pentru „Autorităţi executive”  pe anul 2020, se 

stabilesc în sumă de 45.037,06  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 5 - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

5. Alineatele 1 al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 6. (1) Cheltuielile, rectificate pentru Serviciul Public Județean „Salvamont - 

Salvaspeo” Alba, pe anul 2020, se stabilesc în sumă de 2.375,28 mii lei, în structura prevăzută în 
anexa nr. 6 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

6. Alineatul 1 al articolului 9 se modifică, iar la alineatul 2 se modifică anexa nr. 9 „a” și 
vor avea următorul cuprins: 

„Art. 9. (1) Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Învăţământ”, rectificate, pe anul 
2020, se stabilesc în sumă de 7.081,25 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 9 - parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

               (2)  Cheltuielile pentru Centrul Scolar de Educatie Incluziva Alba Iulia, 
rectificate, sunt in suma de 1.012,50 mii lei,  conform anexei nr. 9„b” - parte integrantă a 
prezentei hotărâri”. 

7. Alineatul 1 al articolului 10 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 10. (1) Cheltuielile, rectificate, pentru activitatea „Sănătate”, pe anul 2020, se 

stabilesc în sumă de 25.571,31 mii lei,  astfel: 
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a.) Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia                        20.564,04 mii lei 
b.) Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud                                 4.746,27 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”. 

8. Alineatul 1 al articolului 19 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 19. (1) Cheltuielile, rectificate, pentru activitatea „Transporturi”, pe anul 2020, se 

stabilesc în sumă de 104.676,35  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 220.928,94 
mii lei. 

9. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 21. Se aprobă Programul activităţilor din domeniul dezvoltării economice, rectificat 

pe anul 2020, conform anexei nr. 18 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 
10. Alineatul 1 al articolului 26 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 26. (1) Se aprobă bugetul  de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2020, pentru 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în sumă de 239.615,34 mii lei,  în structura prevăzută în 
anexa nr. 23 - parte integrantă a prezentei hotărâri. Creditele de angajament sunt în suma de 
60.331,49 mii lei” 

 
11. Alineatul 1 al articolului 27 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 27. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat, pe anul 2020, pentru 

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, în sumă de 20.799,97 mii lei, în structura prevăzută în anexa 
nr. 24 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

12. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 32. Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de 

finanțare și a creditelor de angajament, rectificat, pe anul 2020, în structura prevăzută în anexa 
nr. 29 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

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

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a ordonatorilor terțiari 
de credite, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 
Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; 
Ordonatorilor terţiari de credite în extras; direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba. 

 
 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
Nr. 103 
Alba Iulia, 30 aprilie 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. c şi  art. 5 lit. cc 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. 103/30 aprilie 2020 sunt publicate și pot 
fi consultate pe pagina de internet www.cjalba.ro   
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

DISPOZIŢIE 
privind convocarea Consiliului Județean Alba 

 în ședință „extraordinară”, în ziua de 10 aprilie 2020 
 
 
 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Luând în considerare: 

- propunerea secretarului general al judeţului Alba nr. 8608/6 aprilie 2020 cu privire la 
convocarea consilierilor judeţeni ai Judeţului Alba în şedinţă „extraordinară” şi Proiectul ordinii 
de zi al şedinţei; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 71/20 martie 2020 privind 
aprobarea completării Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba; 
 Având în vedere prevederile: 

- art. 178 alin. 2, art. 179 alin. 2 lit. b, art. 243 alin. 1 lit. a, art. 179 alin. 6 coroborat cu 
art. 134 alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Decretului Preşedintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării 
de urgenţă pe teritoriul României; 

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

 
 

DISPOZIȚIE  
 
 

Art. 1. (1) Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţă „extraordinară”, în ziua de 10 
aprilie 2020, ora 1000, ședință care va avea loc în regim de videoconferință. 

(2) Locul desfăşurării şedinţei este sediul Consiliului Judeţean Alba, camera 2 C, 
(parter) din municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba. 

Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde: 
1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 20 martie 2020 
Redactat: Vasile Bumbu, Secretar general al Județului Alba 
2. Proiect de hotărâre nr. 75/6 aprilie 2020 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții ,,REABILITARE ENERGETICĂ SPITAL 
PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD”, faza Proiect Tehnic, a Devizului general şi a Actului adiţional 
nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 9718/1523/25.05.2017 încheiat între Spitalul de 
Pneumoftiziologie Aiud şi UAT Judeţul Alba în vederea implementării proiectului 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 
gestionarea patrimoniului județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 
juridică și ordine publică şi Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială 

3. Proiect de hotărâre nr. 76/6 aprilie 2020 pentru modificarea și completarea articolului 
2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 februarie 2020  privind constituirea şi 
utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare 
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Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 
gestionarea patrimoniului județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 
juridică și ordine publică, Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și 
sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri şi 
Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială 

4. Proiect de hotărâre nr. 77/6 aprilie 2020 privind rectificarea bugetului general al 
Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba  şi a bugetelor instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 
gestionarea patrimoniului județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 
juridică și ordine publică, Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și 
sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri şi 
Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială 

Art. 3. (1) Procesul verbal şi proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoţite de 
referatul de aprobare şi raportul de specialitate, vor fi 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. (1) Consilierii judeţeni pot formula şi depune amendamente la proiectele de 
hotărâri înscrise pe ordinea de zi, până în data de 9  aprilie 2020 la ora 1200.  

 (2) Propunerile, modificările, completările sau întrebările asupra proiectelor de 
hotărâri vor fi transmise prin e-mail secretarului general al judeţului până în data de 9  aprilie 
2020 la ora 1200. 

Art. 5. (1) Pentru desfăşurarea în condiţii normale a şedinţei „extraordinară” şi aşedinţelor 
comisiilor de specialitate vor fi respectaţi următorii paşi: 

 Conectarea  la aplicaţia Zoom Cloud Meeting pe tableta, telefon sau laptop 
 Accesarea linkului de invitaţie, Invitation URL, primit pe e-mail, pentru a intra în 

şedinţa on-line 
 Confirmarea prezenţei la şedinţă la apelul efectuat de secretarul general al judeţului (în 

ordine alfabetică) 
 Aprobarea ordinii de zi propusă de Preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 Dezbateri asupra proiectelor de hotărâri 
 Votul asupra proiectelor de hotărâri (solicitat consilierilor judeţeni în ordine alfabetică)  
Art. 6. (1) Recomand ca şedinţele comisiilor de specialitate să fie desfăşurate în sistem 

videoconferinţă în cursul zilei de 9 aprilie 2020, după următorul program: 
Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii, începând cu ora 

1300 
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului, începând cu ora 1320 
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică, 

începând cu ora 1340 
Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, începând cu 

ora 1400 
Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri, începând 

cu ora 1420 
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție social, începând cu ora 1440 
Art. 7. (1) Prezenta dispoziție, se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică 

în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
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comunică: Prefectului Judeţului Alba, consilierilor judeţeni, direcţiilor, serviciilor, birourilor și 
compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.      
(3) 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.  223 
Alba Iulia, 6 aprilie 2020 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 
privind desemnarea Comisiei de examinare şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la 

examenul de promovare organizat în data de 27 aprilie 2020,  pentru personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

 
 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Analizând referatul nr. 8843 din 9 aprilie 2020 al Biroului resurse umane cu privire la 
desemnarea Comisiei de examinare şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la examenul de 
promovare organizat în data de 27 aprilie 2020 pentru personalul contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 
 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. 44 alin 1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 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. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
completările ulterioare, emit următoarea  

DISPOZIŢIE 
 

 Art. 1. Desemnez Comisia de examinare şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor la 
examenul de promovare organizat în data de 27 aprilie 2020  pentru personalul contractual 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, în următoarea componenţă: 

Comisia de examinare: 
Preşedinte:  Ioan BODEA  - director executiv,  Direcţia gestionarea patrimoniului 
Membri:     Floare PERŢA  - şef serviciu, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  
     programe, lucrări, întreţinere drumuri 
                       -  reprezentant sindicatul „A.S.” Alba. 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor 
Preşedinte:  Paul Silviu TUDORAN - şef serviciu, Direcţia gestionarea patrimoniului -  
     Serviciul administrare domeniul public şi privat,  
     informatică 
Membri:       Paul Marius HAŢEGAN - şef serviciu, Serviciul administrativ 
       - reprezentant sindicatul „A.S.” Alba. 

 Art. 2. Desemnez în calitate de secretar al Comisiei de examinare şi al Comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor pe doamna Rodica Ramona BĂLŢAT - consilier superior în cadrul 
Biroul resurse umane. 

 
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 Judeţean Alba. 

                          Contrasemnează, 
       PREŞEDINTE,                  SECRETAR GENERAL 
        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU  
 

 Nr.  224 
Alba Iulia, 9 aprilie 2020  
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ROMÂNIA  
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN  
PREŞEDINTE 
 
 

DISPOZIŢIE                
 privind desemnarea Comisiei de coordonare şi supervizare pentru pregătirea  

şi planificarea documentaţiei de atribuire a contractelor de  servicii publice  
pentru transportul de persoane la nivel judeţean  

 
 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Analizând referatul nr. 9112 din 14 aprilie 2020 al Direcției juridică și administraţie 
publică privind desemnarea Comisiei de coordonare şi supervizare pentru pregătirea şi 
planificarea documentaţiei de atribuire a contractelor de  servicii publice pentru transportul 
de persoane la nivel judeţean;  
 Având în vedere prevederile: 
            - art. 191 alin. 1 lit. e și  alin. 6  lit. b din O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul 
administrativ, cu completările ulterioare; 

- Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de 
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului;  

- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-
teritoriale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Legii nr. 34/2020 privind respingerea a O.U.G. nr. 51/2019 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane; 

- Decretului nr. 195/16 martie 2020 al Preşedintelui României privind instituire stării de 
urgenţă pe teritoriul României; 

- Ordinului ministrului transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor 
de transport public local; 

- Ordinului nr. 131/17 aprilie 2019/1401/2019 comun, al preşedintelui Autorităţii 
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice şi al preşedintelui 
Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice privind documentele standard și contractul-cadru 
care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport 
de persoane în unitățile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze și/sau 
tramvaie; 

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

 
DISPOZIȚIE 

 
Art. 1. Aprob componența Comisiei de coordonare şi supervizare pentru pregătirea şi 

planificarea documentaţiei de atribuire a contractelor de  servicii publice pentru transportul 
de persoane la nivel judeţean, după cum urmează: 

Coordonator: 
Liliana NEGRUŢ   - director executiv, Direcţia juridică şi administraţie  
     publică  

Membri: 
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Adam-Gheorghe LĂNCRĂNJAN - consilier superior, Direcţia juridică şi administraţie  
     publică - Compartimentul Autoritatea Judeţeană de  
     Transport  
Angela RUSU              - consilier juridic superior, Direcţia juridică și  
     administrație publică - Serviciul juridic-contencios  
Raluca Elena GRĂDINARIU         - consilier juridic superior, Direcţia juridică și  
     administrație publică - Serviciul juridic-contencios  
Camelia Elena GALAC VITAN - consilier achiziţii publice superior, Direcţia dezvoltare  
     şi bugete - Serviciul achiziții publice și monitorizarea  
 implementării contractelor  
Dana Georgiana LUPEA  - consilier achiziţii publice principal, Direcţia dezvoltare  
     şi bugete - Serviciul achiziții publice și monitorizarea  
 implementării contractelor  
Eugen DOBRA               - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - 

Compartimentul contabilitate-financiar  
Ioan POPA               - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - 

Compartimentul contabilitate-financiar  
Art. 2. (1) Comisia stabilită conform art. 1 îşi va desfăşura activitate în prezenţa 

majorităţii simple, cu condiţia asigurării prezenţei a unui membru din cadrul Serviciului 
juridic-contencios,  Serviciului achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor şi 
Compartimentului contabilitate-financiar. 
              (2) Principalele atribuţii ale comisiei sunt:   

A. Atribuţii ale coordonatorului   
           a.) stabileşte, coordonează, planifică și participă la întâlnirile de lucru tehnice privind 
cadrul general de elaborare documentaţiei de atribuire a contractelor de  servicii publice pentru 
transportul de persoane la nivel judeţean; 

     b.) coordonează consultările publice organizate pe parcursul elaborării documentelor. 
c.) avizează din punct de vedere juridic documentele elaborate 

B. Atribuţii ale membrilor 
           a.) publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţului cu privire la intenţia 
de atribuire a contractelor de servicii publice de transport de călători, prevăzut de art. 7 alin. 2 
din Regulamentul C.E. nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 
octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de 
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului; 
     b.) elaborarea proiectului Programului de transport judeţean de persoane prin curse 
regulate în Judeţul Alba; 
           c.) elaborarea proiectului Regulamentului serviciului public de transport judeţean de 
persoane prin curse regulate în Judeţul Alba;       
           d.) elaborarea proiectului Caietului de sarcini al serviciului public de transport 
judeţean de persoane prin curse regulate în Judeţul Alba; 
           e.) stabilirea criteriilor de calificare şi selecţie a ofertelor,  în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile 
administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare şi ale Legii nr. 99/2016 
privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare; 

     f.) elaborarea documentaţiei de atribuire a Contractului „Studiu de oportunitate pentru 
fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de 
transport judeţean prestat între localităţile judeţului Alba”. 

    g.) elaborarea modelului Contractului de servicii publice pentru transportul de persoane 
la nivel judeţean; 

h.) stabilirea valorii estimate a contractului; 
i.) stabilirea formularelor tipizate care să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a 

documentelor care o însoţesc. 
 



 

231 

Prezenta dispoziţie 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, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcției juridică și administraţie publică și 
Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 
 
 
                             Contrasemnează, 
       PREŞEDINTE,                  SECRETAR GENERAL 
        ION DUMITREL                Vasile BUMBU   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.   225                                                   
Alba Iulia,  14 aprilie 2020 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

DISPOZIŢIE 
privind convocarea Consiliului Județean Alba 

 în ședință „ordinară”, în ziua de 30 aprilie 2020 
 

 
 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Luând în considerare: 

- propunerea secretarului general al Judeţului Alba nr. 9507/23 aprilie 2020 cu privire la 
convocarea consilierilor judeţeni ai Judeţului Alba în şedinţă „ordinară” şi Proiectul ordinii de zi 
al şedinţei; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 71/20 martie 2020 privind 
aprobarea completării Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba; 
 Având în vedere prevederile: 

- art. 178 alin. 1, art. 179 alin. 2 lit. a, art. 243 alin. 1 lit. a, art. 179 alin. 6 coroborat cu 
art. 134 alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Decretului Preşedintelui României nr. 240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea 
stării de urgenţă pe teritoriul României; 

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

 
 

DISPOZIȚIE  
 
 

Art. 1. (1) Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţă „ordinară”, în ziua de 30 aprilie 
2020, ora 1000, ședință care va avea loc, „la distanţă”,  în regim de videoconferință. 

(2) Locul desfăşurării şedinţei este sediul Consiliului Judeţean Alba, camera 2 C, 
(parter) 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) Procesul verbal şi proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoţite de 
referatele de aprobare şi rapoartele de specialitate, vor fi 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. (1) Consilierii judeţeni pot formula şi depune amendamente la proiectele de 
hotărâri înscrise pe ordinea de zi, până în data de 29  aprilie 2020 la ora 1200.  

 (2) Propunerile, modificările, completările sau întrebările asupra proiectelor de 
hotărâri vor fi transmise prin e-mail secretarului general al Judeţului Alba până în data de 29  
aprilie 2020 la ora 1200. 

Art. 5. (1) Pentru desfăşurarea în condiţii normale a şedinţei „ordinară” şi a şedinţelor 
comisiilor de specialitate vor fi respectaţi următorii paşi: 

 Conectarea  la aplicaţia Zoom Cloud Meeting pe tableta, telefon sau laptop 
 Accesarea linkului de invitaţie, Invitation URL, primit pe e-mail, pentru a intra în 

şedinţa on-line 
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 Confirmarea prezenţei la şedinţă la apelul efectuat de secretarul general al Judeţului 
Alba (în ordine alfabetică) 

 Aprobarea ordinii de zi propusă de Preşedintele Consiliului Judeţean Alba 
 Dezbateri asupra proiectelor de hotărâri 
 Votul asupra proiectelor de hotărâri  
Art. 6. (1) Recomand ca şedinţele comisiilor de specialitate să fie desfăşurate „la 

distanţă”,  în sistem videoconferinţă, în cursul zilei de 29 aprilie 2020, după următorul program: 
Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii, începând cu ora 

1300 
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului, începând cu ora 1320 
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică, 

începând cu ora 1340 
Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, începând cu 

ora 1400 
Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri, începând 

cu ora 1420 
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție social, începând cu ora 1440 
 (2) Desemnez responsabili cu desfăşurarea şedinţelor comisiilor de specialitate în 

regim videoconferinţă pe: 
Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba 
Paul Marius HAŢEGAN - şef serviciu, Serviciul administrativ  
Virgil Ştefan CĂRPINIŞAN - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - 

Serviciul administrarea domeniul public şi privat, informatică  
Viorel LUCULESCU - consilier superior, Direcţia juridică şi administraţie publică. 
Art. 7. (1) Tabelul cu privire la evidenţa prezenţei consilierilor judeţeni la şedinţele 

comisiei de specialitate, organizate în vederea avizării proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea 
de zi şedinţei „ordinară” convocată pentru data de 30 aprilie 2020,  va fi însuşit, semnat şi 
transmis prin e-mail de către preşedinţii comisiilor de specialitate, secretarului general al 
Judeţului Alba, care îl va confirma şi contrasemna. 

     (2) Tabelul cu privire la evidenţa prezenţei consilierilor judeţeni la şedinţa 
„ordinară” din data de 30 aprilie 2020,  va fi însuşit şi semnat de către Preşedintele Consiliului 
Judeţean Alba, iar secretarul general al Judeţului Alba îl va confirma şi contrasemna. 

Art. 8. (1)  Fiecare consilier judeţean va completa şi semna Fişa de vot care conţine Votul 
asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei „ordinarăˮ din data de 30 aprilie 
2020, urmând ca aceasta să fie transmisă prin e-mail secretarului general al Judeţului Alba, în cel 
mai scurt timp posibil, după ce şedinţa va fi declarată închisă. 

   (2) Exercitarea votului se face prin înscrierea semnului X în căsuţa 
corespunzătoare. 

Art. 9. (1) Prezenta dispoziție, se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică 
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, consilierilor judeţeni, persoanelor nominalizate, 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.  228 
Alba Iulia, 23 aprilie 2020 
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Anexa la Dispoziţia Preşedintelui  
Consiliului Judeţean Alba nr. 228/23 aprilie 2020 

 
 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
a şedinţei „ordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 30 aprilie 2020 

 
 

 
1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 10 aprilie 2020 
Redactat: Vasile Bumbu, Secretar general al Județului Alba 
2. Proiect de hotărâre nr. 74/2 aprilie 2020 privind aprobarea modificării Organigramei 

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

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică şi Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială 
3. Proiect de hotărâre nr. 79/7 aprilie 2020 privind aprobarea modificării Organigramei 

şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia  
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică şi Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și 
sport 

4. Proiect de hotărâre nr. 80/7 aprilie 2020 privind aprobarea Acordului de cooperare 
pentru implementarea proiectului de interes public judeţean „Creşterea capacităţii operaţionale 
la solicitările cetăţenilor precum şi a capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de 
Poliție Județean Alba” încheiat între UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, 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 şi 
Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri  

5. Proiect de hotărâre nr. 86/13 aprilie 2020 privind exprimarea acordului cu privire la 
aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I - 
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ în comuna Bucium, sat 
Bucium, judeţul Alba, înscris în CF 71276 Bucium sub nr. topo. 2797/1, 2803/1 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului 
6. Proiect de hotărâre nr. 87/15 aprilie 2020 privind aprobarea modificării Statului de 

funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică 
7. Proiect de hotărâre nr. 88/15 aprilie 2020 privind prelungirea perioadei de închiriere 

pentru spaţiul în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul 
Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a UAT - Judeţul Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 
gestionarea patrimoniului județului 
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8. Proiect de hotărâre nr. 89/15 aprilie 2020 privind prelungirea perioadei de închiriere 
pentru două bunuri - spaţii, în suprafaţă utilă totală de 29  mp, situate la subsolul imobilului din 
municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a UAT - Judeţul 
Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 
gestionarea patrimoniului județului 

9. Proiect de hotărâre nr. 90/21 aprilie 2020 cu privire la modificarea valorii de inventar 
a unor bunuri imobile, proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, aflate în administrarea 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor de lucrări de reparaţii 
capitale 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 
gestionarea patrimoniului județului 

10. Proiect de hotărâre nr. 91/21 aprilie 2020 privind aprobarea conturilor de execuţie 
ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor 
instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru 
trimestrul I al anului 2020 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 
gestionarea patrimoniului județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 
juridică și ordine publică, Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și 
sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri şi 
Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială 

11. Proiect de hotărâre nr. 92/22 aprilie 2020 privind aprobarea instituirii unei restricții 
temporară parțială de circulație cu excepția riveranilor, pe un sector al drumului județean: DJ 
705B: DN 7 (Tărtăria) - Sibișeni (DJ107A) - Vințu de Jos (DN7) - Vurpăr (DJ107A) 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului 
12.  Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 
 
                          Contrasemnează, 
       PREŞEDINTE,                  SECRETAR GENERAL 
        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA         
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE 
 
 

DISPOZIŢIE 
cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea  
prin PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  a contractului de achiziţie  publică  

având ca obiect: Servicii de proiectare si execuție a lucrărilor de intervenție  
pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud - Sâncrai 

- Rădești - Leorinț - Meșcreac - Pețelca - Căpud - Zărieș - Gara Podu Mureș (DN 14B)”   
 
   

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
Analizând referatul nr. 9498/23 aprilie 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 proiectare si execuție a lucrărilor de intervenție pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud - Sâncrai - Rădești - 
Leorinț - Meșcreac - Pețelca - Căpud - Zărieș - Gara Podu Mureș (DN 14B)”; 

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 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 
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 proiectare si execuție a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții „Modernizare 
drum județean DJ 142 L: Ciumbrud - Sâncrai - Rădești - Leorinț - Meșcreac - Pețelca - 
Căpud- Zărieș - Gara Podu Mureș (DN 14B)”, în următoarea componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 
Anca  OANA    - consilier asistent, Direcţia gestionarea patrimoniului - 
Serviciul  
     programe, lucrări, întreţinere drumuri 

Membri titulari: 
Camelia Ileana  LAZĂR  - şef serviciu, Direcţia dezvoltare-bugete - Serviciul buget venituri 
Gheorghe POPA   - consilier asistent, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  
     programe, lucrări, întreţinere drumuri 
Felicia Carmen CAZACU  - consilier achiziţii publice superior, Direcţia dezvoltare-bugete - 

Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării  
contractelor 

Ana Maria TOMA   - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi administraţie  
    publică - Serviciul juridic-contencios 

Membri de rezervă: 
Floare PERŢA   - sef serviciu, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  
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    programe, lucrări, întreţinere drumuri 
Aurelian Cosmin OLTEAN - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  
     programe, lucrări, întreţinere drumuri 
Ioan Sorin MAIER   - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  
     programe, lucrări, întreţinere drumuri 
Dana POTOPEA   - şef serviciu, Direcţia dezvoltare-bugete - Serviciul achiziţii  
    publice şi monitorizarea implementării contractelor 
Anca Alexandra MUREŞAN - consilier achiziţii publice superior, Direcţia dezvoltare-bugete - 
     Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării  
     contractelor 
Angela RUSU   - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi administraţie  
    publică - Serviciul juridic-contencios 
Elena Cornelia STANCIU -  consilier superior,  Direcţia dezvoltare-bugete - Serviciul buget  
    venituri  
Eugen DOBRA   - consilier superior,  Direcţia dezvoltare-bugete - Compartimentul  
    contabilitate-financiar 

Art. 2. În vederea atribuirii prin PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  a contractului de 
achiziţie  publică având ca obiect: Servicii de proiectare si execuție a lucrărilor de intervenție 
pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud - Sâncrai - 
Rădești - Leorinț - Meșcreac - Pețelca - Căpud- Zărieș - Gara Podu Mureș (DN 14B)”,  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 

atribuire. 
  Art. 3. Aprob numirea domnului Gheorghe POPA - consilier asistent, Direcţia 

gestionarea patrimoniului - Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri ca persoană 
responsabilă de execuţia contractului de achiziţie  publică având ca obiect Servicii de 
proiectare si execuție a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții „Modernizare 
drum județean DJ 142 L: Ciumbrud - Sâncrai - Rădești - Leorinț - Meșcreac - Pețelca - Căpud - 
Zărieș - Gara Podu Mureș (DN 14B)”. 
 
  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, Direcţiei gestionarea patrimoniului, 



 

238 

Serviciul 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              SECRETAR GENERAL 
                   Ion DUMITREL                      Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.  229 
Alba Iulia, 23 aprilie 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 Indicatoare rutiere și stâlpi pentru indicatoare 
 
 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
Analizând referatul nr. 9691/27 aprilie 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 Indicatoare rutiere și stâlpi pentru indicatoare, Anunţ de 
participare simplificat  nr. [SCN1066274] /  06.04.2020, 11:12 publicat în SICAP; 

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 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 
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 Indicatoare rutiere și stâlpi pentru indicatoare , în următoarea componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 
Sebastian POHONŢU  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  
    programe, lucrări, întreţinere drumuri  

Membri titulari: 
Ana Monica CRĂCIUN  - consilier superior,  Direcţia dezvoltare-bugete - Compartimentul  
     contabilitate financiar   
Ana Maria TOMA   - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi administraţie  
    publică - Serviciul juridic-contencios 
Silvia Maria SCOARŢĂ  - consilier achiziţii publice asistent, Direcţia dezvoltare-bugete - 

Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 
contractelor 

Aurelian Cosmin OLTEAN - consilier superior,  Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul 
      programe, lucrări, întreţinere drumuri  

Membri de rezervă: 
Ioan Sorin MAIER   - consilier superior,  Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  
      programe, lucrări, întreţinere drumuri 
Ciprian Mihai MARA  - inspector de specialitate debutant, Direcţia gestionarea  
      patrimoniului - Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri  
Ioan Gabriel VASIU  - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi administraţie 
     publică - Serviciul juridic-contencios 
Ioan POPA     - consilier superior,  Direcţia dezvoltare-bugete – Compartimentul 
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     contabilitate financiar   
Anca Alexandra MUREŞAN - consilier achiziţii publice superior, Direcţia dezvoltare-bugete - 
     Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării  
     contractelor    
Dana Georgiana LUPEA  - consilier achiziţii publice principal, 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 Indicatoare rutiere și stâlpi pentru indicatoare,  
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 

atribuire. 
Art. 3. 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 Indicatoare 
rutiere și stâlpi pentru indicatoare. 

 
   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 şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Alba.                                        

            
                                                             Contrasemnează, 

           PREŞEDINTE             SECRETAR GENERAL 
                   Ion DUMITREL                        Vasile BUMBU 
 
 
 
 
Nr. 231                   
Alba Iulia,  27 aprilie 2010 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE 
 
 

DISPOZIŢIE 
privind  desemnarea unui responsabil în Comisia de lucru mixtă, pentru realizarea 

componentelor obiectivului de investiţii: „Centru multicultural Liviu Rebreanu Aiud” 
 
 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
Analizând referatul nr. 9800 din 28 aprilie 2020 al Serviciul investiţii, dezvoltare, 

promovare patrimonială şi managementul unităţilor de cultură din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba privind propunerea de desemnare a unui responsabil în 
Comisia de lucru mixtă, pentru realizarea componentelor obiectivului de investiţii: „Centru 
multicultural Liviu Rebreanu Aiud”; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 261/12 
decembrie 2019 privind aprobarea Acordului de Asociere în vederea realizării cadrului necesar 
pentru furnizarea unui serviciu de interes judeţean prin înfiinţarea „Centrului multicultural 
Liviu Rebreanu Aiud” - instituţie publică de cultură; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 191 alin. 1 lit. a, art. 191 lit. f, art. 173 alin. 1 lit. b, art. 173 lit. d, art. 173 alin. 7 

lit. a şi art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 
ulterioare; 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, 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 
 
 

Articol unic 
Aprob numirea doamnei Mihaela Anca DRĂGHICIU - consilier  superior, Serviciul 

investiţii, dezvoltare, promovare patrimonială şi managementul unităţilor de cultură din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba ca persoană responsabilă din partea 
Consiliului Judeţean Alba, în Comisia de lucru mixtă, pentru realizarea componentelor 
obiectivului de investiţii: „Centru multicultural Liviu Rebreanu Aiud”. 

 
Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Primăriei municipiului Aiud, Administratorului public al 
Judeţului Alba, doamnei Mihaela Anca DRĂGHICIU, Direcţiei juridică şi administraţie publică, 
Serviciului investiţii, dezvoltare, promovare patrimonială şi managementul unităţilor de cultură, 
Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi.  
         
                                                            Contrasemnează, 

           PREŞEDINTE             SECRETAR GENERAL 
                   Ion DUMITREL                        Vasile BUMBU 
Nr. 232                   
Alba Iulia,  28 aprilie 2020 
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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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