ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim Protejate
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 6 Abrud”

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna august 2020;
Luând în dezbatere :
- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea înfiinţării „Locuinței
Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 6 Abrud”;
- adresa nr. 16197 din 5 iunie 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 12604/5 iunie 2020;
- nota de fundamentare nr. 16201/2018/2020 privind reorganizarea „Locuinței Protejate
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 6 Abrud”;
- propunerea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba cu privire la aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi nr. 6 Abrud”;
Luând în considerare:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90/30 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;
- Strategia naţională privind Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi 2014 2020, Politicile sociale - de la „reabilitarea” individului la reformarea societății;
- Strategia judeţeană în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului Alba 20142020.
- avizul nr. …/…… 2020 emis de Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu
Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, cu privire la înfiinţarea „Locuinței Maxim Protejate pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 6 Abrud” (art. 1 al prezentei hotărâri);
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. d, art. 173 alin. 1 lit. f și art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 112 alin. 3 lit. m din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu
dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13
decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26
septembrie 2007, cu modificările ulterioare;
- Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin H.G. nr. 268/2007;
- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind
asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale aprobate prin H.G. nr. 118/2014, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare
şi funcţionare a serviciilor sociale aprobat prin H.G. nr. 867/2015, cu modificările şi
completările ulterioare;

- H.G. nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale „O societate fără bariere
pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea
Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020;
- Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean/consiliului local al sectorului
municipiului Bucureşti aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru
de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative
de personal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare
de tip locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi aprobate prin Ordinul
ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea
Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate
persoanelor adulte cu dizabilităţi;
- art. 24 şi art. 25 din Metodologia de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru
persoanele adulte cu handicap aprobată prin Decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Persoane cu Dizabilităţi nr. 877 din 30 octombrie 2018;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă înfiinţarea „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi nr. 6 Abrud”, în subordinea Consiliului Judeţean Alba, în structura Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, ca urmare a reorganizării „Locuinței
Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 6 Abrud.
Art. 2. În urma procesului de reorganizare, profilul serviciului social va fi Locuință
Maxim Protejată (LMP), cu o capacitate maximă de 8 beneficiari.
Art. 3. (1) Se aprobă Organigrama „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte
cu Dizabilităţi nr. 6 Abrud”, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Organigrama „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi nr. 6 Abrud” constituie parte integrantă a Organigramei Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art. 4. (1) Se aprobă Statul de funcţii al „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi nr. 6 Abrud”, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Statul de funcţii al „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi nr. 6 Abrud” constituie parte integrantă a Statului de funcţii al Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art. 5. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al „Locuinței Maxim
Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 6 Abrud”, conform anexei nr. 3 - parte
integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 6. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 20 august 2020.
Art. 7. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al „Locuinței Protejate pentru Persoane Adulte
cu Dizabilităţi nr. 6 Abrud” aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90/30
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.
Art. 8. Președintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul directorului general al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 9. 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, Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu
Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, Agenţiei Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba,
Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Biroului

resurse umane şi Compartimentului Unităţi de asistenţă medicală, socială, învăţământ special din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 114
Alba Iulia, 9 iunie 2020
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile Standardelor
specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare de tip locuinţă protejată
pentru persoane adulte cu dizabilităţi aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei
sociale nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, către Autoritatea
Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială.

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 114 din 9 iunie 2020
ORGANIGRAMA
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Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 114 din 9 iunie 2020

STAT DE FUNCŢII AL
„LOCUINȚEI MAXIM PROTEJATE
PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI NR. 6 ABRUD”

Clasa/
Număr de
Gradul
Studii
posturi
Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 6 Abrud
infirmier
G
8
TOTAL GENERAL
8

Nr.crt
1

Denumirea funcţiei

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 114 din 9 iunie 2020
REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare:
„LOCUINŢA MAXIM PROTEJATĂ PENTRU PERSOANE
ADULTECU DIZABILITĂŢI NR. 6 ABRUD”
Art. 1. Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului
social „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 6 Abrud”, înființat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 113/31 iulie 2007 și reorganizat în conformitate cu
prevederile Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu
handicap aprobată prin Decizia nr. 877/2018 a Preşedintelui Autorității Naționale pentru
Persoanele cu Dizabilități.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare,
cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor,
reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
Art. 2. Identificarea serviciului social
Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 6
Abrud”, cod serviciu social 8790 CR-D-VII, maxim protejată, cu sediul în orașul Abrud, str.
Lt. Anca Virgil, nr. 57, județul Alba, este administrat de furnizorul Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, acreditat conform Certificatului de acreditare seria
AF nr. 000020 din 10.04.2014, CUI 9266163.
Art. 3. Scopul serviciului social
Scopul serviciului social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi nr. 6 Abrud” - maxim protejată, este de a acorda persoanelor adulte cu dizabilităţi
aflate în situaţii de dificultate socială, care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, servicii de
găzduire, îngrijire personală, asistenţă pentru sănătate, recuperare reabilitare funcţională,
promovarea unui stil de viaţă independent şi activ, informare, evaluare a nevoilor,
integrare/reintegrare socială a persoanelor adulte cu dizabilităţi în vederea depăşirii situaţiilor de
dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale
şi creşterii calităţii vieţii.
Art. 4. Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr.
6 Abrud” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare
a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi
completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte
normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standard minim de calitate aplicabil este Ordinul ministrului muncii și justiției sociale
nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoane adulte cu dizabilități.
(3) Serviciul social „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 6
Abrud” este înfiinţat în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 113 din data de 31 iulie
2007, ca serviciu de tip rezidenţial organizat în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Alba, în regim de componentă funcţională a acesteia, fără personalitate
juridică, este subordonat administrativ Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte
cu Dizabilităţi Abrud, metodologic fiind coordonat de Serviciul management de caz pentru
persoane adulte cu dizabilități și monitorizare servicii sociale.
(4) Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi
nr. 6 Abrud” are o capacitate maximă de 8 beneficiari.
Art. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciului social
Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 6
Abrud” se organizează şi funcţionează cu respectarea:
a.) principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială

b.) principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în
legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte
internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate
aplicabile.
Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Locuinţa
Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 6 Abrud” sunt următoarele:
 respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
 protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte
egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea
personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele
beneficiare;
 asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
 deschiderea către comunitate;
 asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor
lor;
 asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în
unitate a unui personal mixt;
 ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se
cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de
exerciţiu;
 facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe,
după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a
dezvoltat legături de ataşament, atunci când aceştia îşi manifestă real interesul;
 promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
 asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare şi
intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare în funcţie de resursele umane şi financiare
asigurate, în situaţii de criză şi în funcţie de particularităţile cazului;
 preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după
caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi
abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
 încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a
acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
 asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor
capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care
se pot confrunta la un moment dat;
 colaborarea centrului direct şi prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Alba cu serviciul public de asistenţă socială sau primăriile de domiciliu
ale beneficiarilor/aparţinătorilor.
Art. 6. Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Locuinţa Maxim Protejată pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 6 Abrud” sunt persoane adulte cu dizabilităţi încadrate în
diferite grade de handicap cu domiciliul pe raza judeţului Alba care au Decizie de admitere în
„Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 6 Abrud”, act emis de
către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba.
(2) Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr.
6 Abrud” realizează admiterea beneficiarilor cu respectarea Procedurii de Admitere aprobată
de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
„Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 6 Abrud”
întocmeşte, pentru fiecare beneficiar, un dosar de servicii şi dosarul personal al beneficiarului
care conţine, cel puţin, următoarele documente:
 cerere de admitere în centru, completată de beneficiar sau de reprezentantul legal;
 decizia de admitere, aprobată sau, după caz, avizată de reprezentantul furnizorului, în
original;
 recomandare medicală din care rezulta tipul de instituţie indicat;
 copie după B.I/C.I, certificat de naştere/căsătorie/deces al aparţinătorului;
 copie după documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
 adeverinţă de venit de la Administraţia financiară;

 contractul de furnizare servicii, semnat de părţi, în original;
 documente doveditoare a situaţiei locative;
 ultimul talon de pensie, dacă este cazul;
anchetă socială şi planul de servicii;
angajament de plată - după caz;
 investigaţii paraclinice cu rezultat favorabil integrării in comunitate.
(3) Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi
nr. 6 Abrud” în baza Procedurii proprii de încetare/suspendare a serviciilor stabileşte şi aduce
la cunoştinţa beneficiarilor condiţiile de încetare/suspendare a serviciilor pe perioadă
determinată.
Principalele situaţii în care centrul încetează/sistează acordarea serviciilor către beneficiar
pe o anumită perioadă de timp sunt următoarele :
 la cererea beneficiarului/reprezentantului legal;
 la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ;
 transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidenţial/altă instituţie, la
cererea scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal;
 la recomandarea centrului rezidenţial care nu mai are capacitatea de a acorda toate
serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului;
 în cazul închiderii centrului rezidenţial;
 în caz de deces al beneficiarului;
 când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar/reprezentantul legal al
acestuia;
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Locuinţa Maxim Protejată
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 6 Abrud”, au următoarele drepturi:
a.) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de
rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
b.) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv
la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
c.) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
d.) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin
condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
e.) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de
exerciţiu;
f.) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
g.) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h.) să li se respecte toate drepturile speciale pentru persoane cu dizabilităţi.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Locuinţa Maxim Protejată
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 6 Abrud” au următoarele obligaţii:
a.) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială,
medicală şi economică;
b.) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a
serviciilor sociale;
c.) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale
furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;
d.) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
e.) să respecte prevederile prezentului regulament precum şi a obligaţiilor asumate prin
contractul de furnizare de servicii.
Art. 7. Principalele funcţii ale serviciului social „Locuinţa Maxim Protejată pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 6 Abrud” sunt următoarele:
a.) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea
următoarele activităţi:
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana
beneficiară;
2. găzduire pe perioada nedeterminată;
3. îngrijire personală specializată
4. îngrijire permanentă 24 din 24 de ore ;
5. consilierea şi informarea beneficiarilor ;
6. dezvoltarea abilităţilor de viaţă;

7. mediere, optimizarea relaţiilor sociale ale beneficiarilor în locuinţă;
8. intervenţie în caz de urgenta ;
b.) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi
publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. materiale informative;
2. elaborarea și respectarea Regulamentului Intern, Manualul de Proceduri, Ghidul
Beneficiarului;
3. elaborarea planului de activitate anual;
4. elaborarea de rapoarte de activitate;
5. accesul beneficiarului sau potenţialilor beneficiari de a vizita locuinţa protejată;
6. informarea beneficiarilor asupra activităţilor locuinţei protejate, serviciilor
derulate, proceduri utilizate;
c.) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de
dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane
beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. respectarea drepturilor şi a demnităţii omului;
2. prezentarea şi afişarea „Carta drepturilor beneficiarilor “
3. îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor;
4. cooperarea şi parteneriatul cu alte instituţii ;
d.) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a
serviciilor;
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
e.) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin
realizarea următoarelor activităţi:
1. asigurarea calităţii hranei în raport cu resursele financiare;
2. asigurarea logisticii în funcţie de nevoile beneficiarilor şi resursele furnizorului;
3. formarea şi autoformarea continuă a personalului, disponibilitatea, capacitatea
empatică şi motivaţia personalului;
Art. 8. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1)
1. Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi nr. 6 Abrud” funcţionează cu un număr de 8 posturi total personal, conform
prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. …………, din care:
a.) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, personal de specialitate şi auxiliar
aprobat: 8 posturi;
b.) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire aprobat:
0 posturi
2. Personalul de specialitate reprezintă 100% din totalul personalului.
3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de 8
posturi prevăzut în Statul de Funcţii aprobat.
(2) Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului şi se
realizează în funcţie de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de
calitate, conform H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale
precum și a regulamentelor - cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu
modificările și completările ulterioare.
(3) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activităţii curente a „Locuinţa
Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 6 Abrud” şi gestionarea bunurilor
aflate în patrimoniul acesteia vor fi asigurate de către Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud, care realizează şi comunicarea permanentă cu
conducerea Direcţiei Generale de Asistenta Sociala ;i Protecţia Copilului Alba și se
subordoneaza directorului general adjunct care coordonează activitățile în domeniul protecției
persoanei adulte.
(4) Metodologic activitatea serviciului social „Locuinţa Maxim Protejată pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 6 Abrud” din structura Centrului de Îngrijire şi Asistenţă
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud, este coordonată de către Serviciul management de
caz pentru persoane adulte cu dizabilități și monitorizare servicii sociale din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;

(5) Serviciile de nutriţie sunt asigurate prin încheierea unui contract de prestări servicii
de specialitate;
(6) Serviciile de informare, consiliere, evaluare sociala şi psihologică sunt asigurate de
către specialişti care funcţionează în cadrul Centrului sau în structurile specializate ale Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
Art. 9. Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi
auxiliar
Personalul de specialitate este format din:
a.) infirmier (532103)
Atribuţiile principale ale infirmierului
 supraveghează cu atenție şi în mod permanent asistații, răspunde pentru securitatea
vieții asistaților şi ia măsuri de prevenire a accidentelor pe timpul cât își desfășoară activitatea;
 urmărește permanent starea psihică şi fizică a asistaților şi sesizează conducerea
unității sau, după caz, asistentul medical, medicul, psihologul privind orice modificare a stării de
sănătate a asistaților în cel mai scurt timp;
 consemnează zilnic sau, după caz, săptămânal, medicaţia acordată şi date despre starea
generală în Fişa de monitorizare a stării de sănătate<
 are obligația să cunoască măsurile de acordare a primului ajutor şi să le aplice în caz de
nevoie;
 asigură pregătirea şi servirea mesei;
 acordă sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat, încălţat/descălţat, alegerea hainelor adecvate;
pentru asigurarea igienei zilnice (spălat şi şters, îngrijirea propriului corp şi a părţilor acestuia,
igiena eliminărilor etc.);
 acordă sprijin pentru administrarea medicamentaţiei, în limita competenţei, pe baza
recomandărilor medicului de familie/specialist; pentru probleme specifice de tip cataterizare,
tratarea escarelor şi altele;
 acordă sprijin pentru transfer şi mobilizare, pentru deplasarea în interior/exterior,
inclusiv efectuarea de cumpărături;
 acordă sprijin pentru comunicare, altele.
Art. 10. Finanţarea serviciului social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi nr. 6 Abrud”
(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea
resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de
calitate aplicabile.
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se realizează prin bugetul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art. 11. (1) Prezentul regulament constituie anexă a Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi se
completează de drept cu prevederile legale în vigoare sau ulterioare.
(2) Modificarea/completarea prezentului regulament se face prin hotărâre a Consiliului
Judeţean Alba.
Art. 12. La data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. …/…
august 2020 privind aprobarea înfiinţării „Locuinţei Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități nr. 6 Abrud” își încetează aplicabilitatea anexa nr. 11 a Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90 din 30 aprilie 2020, precum şi alte
dispoziţii contrare prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 12968/9 iunie 2020

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea înfiinţării
„Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 6 Abrud”
I. Expunere de motive
În conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii
privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean, iar în exercitarea acestei atribuţii „asigură
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor sociale specializate pentru protecţia copilului, a
persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în
nevoie socială” (art. 173 alin. 1 lit. d din același act normativ).
De asemenea în conformitate cu prevederile art. 119 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei
sociale, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale şi toţi
furnizorii publici de servicii sociale au obligaţia de a organiza şi acorda serviciile sociale, precum şi
de a planifica dezvoltarea acestora, numai în funcţie de nevoile identificate ale persoanelor din
comunitate, de priorităţile asumate, de resursele disponibile şi cu respectarea celui mai eficient
raport cost/beneficiu, de a asigura resursele umane, financiare şi materiale, în conformitate cu
reglementările în vigoare, strategia proprie de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planurilor anuale
de acţiune în domeniu.
Conform prevederilor art. 25 alin. 2 din Metodologia de reorganizare a centrelor
rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap, aprobată prin Decizia nr. 877 din 30
octombrie 2018 a Președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, act
normativ care stabileşte cadrul procedural pentru desfăşurarea procesului de reorganizare a
centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap publice sau private, cu capacitate mai
mică sau egală cu 50 de locuri, „proiectul de hotărâre privind înfiinţarea centrului rezidenţial
conţine în mod obligatoriu denumirea centrului în conformitate cu prevederile art. 23 şi
capacitatea acestuia, precum şi avizul de legalitate al secretarului judeţului”.
II. Descrierea situaţiei actuale
„Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 6 Abrud”, a fost organizată
în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 113/2007.
Prin adresa nr. 16197 din 5 iunie 2020 şi Nota de fundamentare nr. 16201/2018/2020
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba supune atenţiei Consiliului
Judeţean Alba structura şi serviciile oferite în cadrul acestui serviciu social, precum şi activităţile
specifice furnizate şi capacitatea acestuia.
III. Reglementări anterioare
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 113/2007
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90/30 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
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. d, art. 173 alin. 1 lit. f și art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 112 alin. 3 lit. m din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;

- Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu
dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13
decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26
septembrie 2007, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin H.G. nr. 268/2007;
- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind
asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale aprobate prin H.G. nr. 118/2014, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Nomenclatorul serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare a serviciilor sociale aprobat prin H.G. nr. 867/2015, cu modificările şi completările
ulterioare;
- H.G. nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale „O societate fără bariere
pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea
Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020;
- Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean/consiliului local al sectorului
municipiului Bucureşti aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru
de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative
de personal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare
de tip locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi aprobate prin Ordinul
ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea
Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate
persoanelor adulte cu dizabilităţi;
- art. 24 şi art. 25 din Metodologia de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru
persoanele adulte cu handicap aprobată prin Decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Persoane cu Dizabilităţi nr. 877 din 30 octombrie 2018;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de
Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre
semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007
VI. Avize necesare
Avizul Autorității Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi
Adopţii în conformitate cu prevederile Standardelor specifice minime de calitate obligatorii
pentru servicii sociale cu cazare de tip locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi
aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind
aprobarea Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Încadrare în prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92 din 12 aprilie 2019 privind aprobarea
bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor
externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2019
- H.G. nr. nr. 426 din 27 mai 2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru
serviciile sociale

IX. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nota de fundamentare nr. 16201/2018/2020 întocmită de Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba
Propunerea de profil a centrului rezidenţial, evidenţiată prin propunerea de denumire a
acestuia, are la bază analiza datelor obţinute prin evaluare care relevă faptul că aproximativ 60%
dintre beneficiari au nevoie de activităţi şi servicii specifice dintre cele prevăzute în standardele
specifice minime obligatorii de calitate, aprobate prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei
sociale.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 114 din 9 iunie 2020.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 12969/9 iunie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Doamnei Liliana NEGRUŢ – director executiv
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim Protejate
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 6 Abrud”
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 18 iunie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” a
Consiliului Judeţean Alba din luna august 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 114/9 iunie 2020 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea înfiinţării „Locuinței
Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 6 Abrud”;
- adresa nr. 16197 din 5 iunie 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 12604/5 iunie 2020;
- nota de fundamentare nr. 16201/2018/2020 privind reorganizarea „Locuinței Protejată
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 6 Abrud”.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim Protejate
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 7 Abrud”

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna august 2020;
Luând în dezbatere :
- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea înfiinţării „Locuinței
Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 7 Abrud”;
- adresa nr. 16197 din 5 iunie 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 12604/5 iunie 2020;
- nota de fundamentare nr. 16202/2018/2020 privind reorganizarea „Locuinței Protejată
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 7 Abrud”;
- propunerea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba cu privire la aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi nr. 7 Abrud”;
Luând în considerare:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90/30 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;
- Strategia naţională privind Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi 2014 2020, Politicile sociale - de la „reabilitarea” individului la reformarea societății;
- Strategia judeţeană în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului Alba 20142020.
- avizul nr. …/…… 2020 emis de Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu
Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, cu privire la înfiinţarea „Locuinței Maxim Protejate pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 7 Abrud” (art. 1 al prezentei hotărâri);
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. d, art. 173 alin. 1 lit. f și art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 112 alin. 3 lit. m din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu
dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13
decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26
septembrie 2007, cu modificările ulterioare;
- Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin H.G. nr. 268/2007;
- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind
asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale aprobate prin H.G. nr. 118/2014, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare
şi funcţionare a serviciilor sociale aprobat prin H.G. nr. 867/2015, cu modificările şi
completările ulterioare;

- H.G. nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale „O societate fără bariere
pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea
Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020;
- Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean/consiliului local al sectorului
municipiului Bucureşti aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru
de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative
de personal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare
de tip locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi aprobate prin Ordinul
ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea
Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate
persoanelor adulte cu dizabilităţi;
- art. 24 şi art. 25 din Metodologia de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru
persoanele adulte cu handicap aprobată prin Decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Persoane cu Dizabilităţi nr. 877 din 30 octombrie 2018;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă înfiinţarea „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi nr. 7 Abrud”, în subordinea Consiliului Judeţean Alba, în structura Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, ca urmare a reorganizării „Locuinței
Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 7 Abrud.
Art. 2. În urma procesului de reorganizare, profilul serviciului social va fi Locuință
Maxim Protejată (LMP), cu o capacitate maximă de 6 beneficiari.
Art. 3. (1) Se aprobă Organigrama „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte
cu Dizabilităţi nr. 7 Abrud”, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Organigrama „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi nr. 7 Abrud” constituie parte integrantă a Organigramei Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art. 4. (1) Se aprobă Statul de funcţii al „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi nr. 7 Abrud”, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Statul de funcţii al „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi nr. 7 Abrud” constituie parte integrantă a Statului de funcţii al Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art. 5. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al „Locuinței Maxim
Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 7 Abrud”, conform anexei nr. 3 - parte
integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 6. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 20 august 2020.
Art. 7. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al „Locuinței Protejate pentru Persoane Adulte
cu Dizabilităţi nr. 7 Abrud” aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90/30
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.
Art. 8. Președintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul directorului general al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 9. 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, Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu
Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, Agenţiei Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba,
Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Biroului

resurse umane şi Compartimentului Unităţi de asistenţă medicală, socială, învăţământ special din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 115
Alba Iulia, 9 iunie 2020
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile Standardelor
specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare de tip locuinţă protejată
pentru persoane adulte cu dizabilităţi aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei
sociale nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, către Autoritatea
Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială.

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 115 din 9 iunie 2020
ORGANIGRAMA
„LOCUINȚEI MAXIM PROTEJATE
PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI NR. 7 ABRUD”
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PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 115 din 9 iunie 2020

STAT DE FUNCŢII AL
„LOCUINȚEI MAXIM PROTEJATE
PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI NR. 7 ABRUD”

Clasa/
Număr de
Gradul
Studii
posturi
Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 7 Abrud
asistent social principal
S
1
infirmier
G
5
TOTAL GENERAL
6

Nr.crt
1
2

Denumirea funcţiei

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 115 din 9 iunie 2020
REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare:
„LOCUINŢA MAXIM PROTEJATĂ PENTRU PERSOANE
ADULTE CU DIZABILITĂŢI NR. 7 ABRUD”
Art. 1. Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului
social „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 7 Abrud”, înființat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 113/31 iulie 2007 și reorganizat în conformitate cu
prevederile Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu
handicap aprobată prin Decizia nr. 877/2018 a Preşedintelui Autorității Naționale pentru
Persoanele cu Dizabilități.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele
beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor,
reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
Art. 2. Identificarea serviciului social
Serviciu social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 7
Abrud”, cod serviciu social 8790 CR-D-VII, maxim protejată cu sediul în orașul Abrud, str.
Detunata, nr. 65, judeţul Alba, este administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.
000020 din 10.04.2014, CUI 9266163.
Art. 3. Scopul serviciului social
Scopul serviciului social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi nr. 7 Abrud” - maxim protejată, este de a acorda persoanelor adulte cu dizabilităţi
aflate în situaţii de dificultate socială, care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, servicii de
găzduire, îngrijire personală, asistenţă pentru sănătate, recuperare reabilitare funcţională,
promovarea unui stil de viaţă independent şi activ, informare, evaluare a nevoilor,
integrare/reintegrare socială a persoanelor adulte cu dizabilităţi în vederea depăşirii situaţiilor de
dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale
şi creşterii calităţii vieţii.
Art. 4. Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr.
7 Abrud” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare
a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi
completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte
normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standard minim de calitate aplicabil este Ordinul ministrului muncii și justiției sociale
nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoane adulte cu dizabilități.
(3) Serviciul social „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 7
Abrud” este înfiinţat în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 113 din data de 31 iulie
2007, ca serviciu de tip rezidenţial organizat în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Alba, în regim de componentă funcţională a acesteia, fără personalitate
juridică, este subordonat administrativ Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte
cu Dizabilităţi Abrud, metodologic fiind coordonat de Serviciul management de caz pentru
persoane adulte cu dizabilități și monitorizare servicii sociale
(4) Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi
nr. 7 Abrud” are o capacitate maximă de 6 beneficiari.
Art. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciului social
Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 7
Abrud” se organizează şi funcţionează cu respectarea:
a.) principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială

b.) principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în
legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte
internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate
aplicabile.
Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Locuinţa
Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 7 Abrud” sunt următoarele:
 respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
 protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte
egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea
personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele
beneficiare;
 asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
 deschiderea către comunitate;
 asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor
lor;
 asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în
unitate a unui personal mixt;
 ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se
cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de
exerciţiu;
 facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe,
după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a
dezvoltat legături de ataşament, atunci când aceştia îşi manifestă real interesul;
 promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
 asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare şi
intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare în funcţie de resursele umane şi financiare
asigurate, în situaţii de criză şi în funcţie de particularităţile cazului;
 preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după
caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi
abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
 încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a
acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
 asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor
capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care
se pot confrunta la un moment dat;
 colaborarea centrului direct şi prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Alba cu serviciul public de asistenţă socială sau primăriile de domiciliu
ale beneficiarilor/aparţinătorilor.
Art. 6. Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Locuinţa Maxim Protejată pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 7 Abrud” sunt: Persoane adulte cu dizabilităţi încadrate în
diferite grade de handicap cu domiciliul pe raza judeţului Alba care au Decizie de admitere în
„Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 7 Abrud”, act emis de
către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba.
(2) Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr.
7 Abrud” realizează admiterea beneficiarilor cu respectarea Procedurii de Admitere aprobată
de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
„Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 7 Abrud”
întocmeşte, pentru fiecare beneficiar, un dosar de servicii şi dosarul personal al beneficiarului
care conţine, cel puţin, următoarele documente:
 cerere de admitere în centru, completată de beneficiar sau de reprezentantul legal;
 decizia de admitere, aprobată sau, după caz, avizată de reprezentantul furnizorului, în
original;
 recomandare medicală din care rezulta tipul de instituţie indicat;
 copie după B.I/C.I, certificat de naştere/căsătorie/deces al aparţinătorului;
 copie după documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
 adeverinţă de venit de la Administraţia financiară;

 contractul de furnizare servicii, semnat de părţi, în original;
 documente doveditoare a situaţiei locative;
 ultimul talon de pensie, dacă este cazul;
 anchetă socială şi planul de servicii;
 angajament de plată - după caz;
 investigaţii paraclinice cu rezultat favorabil integrării în comunitate.
(3) Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități
nr 7 Abrud” în baza Procedurii proprii de încetare/suspendare a serviciilor stabileşte şi aduce
la cunoştinţa beneficiarilor condiţiile de încetare/suspendare a serviciilor pe perioadă
determinată.
Principalele situaţii în care centrul încetează/sistează acordarea serviciilor către beneficiar
pe o anumită perioadă de timp sunt următoarele :
 la cererea beneficiarului/reprezentantului legal;
 la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ;
 transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidenţial/altă instituţie, la
cererea scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal;
 la recomandarea centrului rezidenţial care nu mai are capacitatea de a acorda toate
serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului;
 în cazul închiderii centrului rezidenţial;
 în caz de deces al beneficiarului;
 când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar/reprezentantul legal al
acestuia.
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Locuinţa Maxim Protejată
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 7 Abrud”, au următoarele drepturi:
a.) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de
rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
b.) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv
la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
c.) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
d.) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin
condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
e.) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de
exerciţiu;
f.) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
g.) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h.) să li se respecte toate drepturile speciale pentru persoane cu dizabilităţi.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Locuinţa Maxim Protejată
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 7 Abrud” au următoarele obligaţii:
a.) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială,
medicală şi economică;
b.) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a
serviciilor sociale;
c.) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale
furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;
d.) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
e.) să respecte prevederile prezentului regulament precum şi a obligaţiilor asumate prin
contractul de furnizare de servicii.
Art. 7. Principalele funcţii ale serviciului social „Locuinţa Maxim Protejată pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 7 Abrud” sunt următoarele:
a.) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea
următoarele activităţi:
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana
beneficiară;
2. găzduire pe perioada nedeterminată;
3. îngrijire personală specializată
4. îngrijire permanentă 24 din 24 de ore ;
5. consilierea şi informarea beneficiarilor ;
6. dezvoltarea abilităţilor de viaţă;

7. mediere, optimizarea relaţiilor sociale ale beneficiarilor în locuinţă;
8. intervenţie în caz de urgenta ;
b.) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi
publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. materiale informative;
2. elaborarea si respectarea Regulamentului Intern, Manualul de Proceduri, Ghidul
Beneficiarului;
3. elaborarea planului de activitate anual;
4. elaborarea de rapoarte de activitate;
5. accesul beneficiarului sau potenţialilor beneficiari de a vizita Locuinţa Maxim
Protejată;
6. informarea beneficiarilor asupra activităţilor locuinţei protejate, serviciilor
derulate, proceduri utilizate.
c.) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de
dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane
beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. respectarea drepturilor şi a demnităţii omului;
2. prezentarea şi afişarea „Carta drepturilor beneficiarilorˮ;
3. îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor;
4. cooperarea şi parteneriatul cu alte instituţii.
d.) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a
serviciilor;
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate.
e.) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin
realizarea următoarelor activităţi:
1. asigurarea calităţii hranei în raport cu resursele financiare;
2. asigurarea logisticii în funcţie de nevoile beneficiarilor şi resursele furnizorului;
3. formarea şi autoformarea continuă a personalului, disponibilitatea, capacitatea
empatică şi motivaţia personalului.
Art. 8. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1)
1. Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi nr. 7 Abrud” funcţionează cu un număr de 6 posturi total personal, conform
prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Alba ………., din care:
a.) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, personal de specialitate şi
auxiliar aprobat: 6 posturi;
b.) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire
aprobat : 0 posturi.
2. Personalul de specialitate reprezintă 100% din totalul personalului.
3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de 6
posturi prevăzut în statul de funcţii aprobat.
(2) Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului şi se
realizează în funcţie de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de
calitate, conform H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale
precum și a regulamentelor - cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu
modificările și completările ulterioare.
(3) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activităţii curente a „Locuinţa
Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 7 Abrud” şi gestionarea bunurilor
aflate în patrimoniul acesteia vor fi asigurate de către Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba și se subordoneaza
directorului general adjunct care coordonează activitățile în domeniul protecției persoanei adulte.
(4) Metodologic activitatea serviciului social „Locuinţa Maxim Protejată pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 7 Abrud” din structura Centrului de Îngrijire şi Asistenţă
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud, este coordonată de către Serviciul management de
caz pentru persoane adulte cu dizabilități și monitorizare servicii sociale din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.

(5) Serviciile de nutriţie sunt asigurate prin încheierea unui contract de prestări servicii
de specialitate.
(6) Serviciile de informare, consiliere, evaluare sociala şi psihologică sunt asigurate de
către specialişti care funcţionează în cadrul Centrului sau în structurile specializate ale Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art. 9. Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi
auxiliar
Personalul de specialitate este format din:
a.) asistent social (263501);
Atribuţiile principale ale asistentului social:
 depistează şi rezolvă problemele de integrare a asistaţilor în colectivitate;
 ajută şi consiliază asistaţii în rezolvarea problemelor personale;
 ţine evidenţa, urmăreşte şi completează la zi dosarele asistaţilor cu actele necesare;
 aduce zilnic la cunoşţiinţa conducerii serviciului situaţiile deosebite apărute privind
relaţiile dintre asistaţi şi dintre asistaţi şi personal;
 consiliază asistaţii şi îi îndrumă în vederea obţinerii informaţiilor utile privind
drepturile personale;
 organizează programe recreative şi de dezvoltare pentru beneficiari;
 organizează şi mediază întâlniri între asistaţi și aparţinători;
 păstrează şi gestionează bunuri de valoare ale asistaţilor lipsiţi de discernământ pe care
le utilizează numai în folosul acestora.
b.) infirmier (532103)
Atribuţii principale ale infirmierului:
 supraveghează cu atenție şi în mod permanent asistații, răspunde pentru securitatea
vieții asistaților şi ia măsuri de prevenire a accidentelor pe timpul cât își desfășoară activitatea;
 urmărește permanent starea psihică şi fizică a asistaților şi sesizează conducerea
unității sau, după caz, asistentul medical, medicul, psihologul privind orice modificare a stării de
sănătate a asistaților în cel mai scurt timp;
 consemnează zilnic sau, după caz, săptămânal, medicaţia acordată şi date despre starea
generală în Fişa de monitorizare a stării de sănătate;
 are obligația să cunoască măsurile de acordare a primului ajutor şi să le aplice în caz de
nevoie;
 asigură pregătirea şi servirea mesei;
 acordă sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat, încălţat/descălţat, alegerea hainelor adecvate;
pentru asigurarea igienei zilnice (spălat şi şters, îngrijirea propriului corp şi a părţilor acestuia,
igiena eliminărilor etc.);
 acordă sprijin pentru administrarea medicamentaţiei, în limita competenţei, pe baza
recomandărilor medicului de familie/specialist; pentru probleme specifice de tip cataterizare,
tratarea escarelor şi altele;
 acordă sprijin pentru transfer şi mobilizare, pentru deplasarea în interior/exterior,
inclusiv efectuarea de cumpărături;
 acordă sprijin pentru comunicare, altele.
Art. 10. Finanţarea serviciului social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi nr. 7 Abrud”
(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea
resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de
calitate aplicabile.
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se realizează prin bugetul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art. 11. (1) Prezentul regulament constituie anexă a Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi se
completează de drept cu prevederile legale în vigoare sau ulterioare.
(2)
Modificarea/completarea prezentului regulament se face prin hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba.
Art. 12. La data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. …/…
august 2020 privind aprobarea înfiinţării „Locuinţei Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități nr. 7 Abrud” își încetează aplicabilitatea anexa nr. 12 a Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba,

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90 din 30 aprilie 2020, precum şi alte
dispoziţii contrare prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 12970/9 iunie 2020

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea înfiinţării
„Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 7 Abrud”
I. Expunere de motive
În conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii
privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean, iar în exercitarea acestei atribuţii „asigură
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor sociale specializate pentru protecţia copilului, a
persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în
nevoie socială” (art. 173 alin. 1 lit. d din același act normativ).
De asemenea în conformitate cu prevederile art. 119 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei
sociale, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale şi toţi
furnizorii publici de servicii sociale au obligaţia de a organiza şi acorda serviciile sociale, precum şi
de a planifica dezvoltarea acestora, numai în funcţie de nevoile identificate ale persoanelor din
comunitate, de priorităţile asumate, de resursele disponibile şi cu respectarea celui mai eficient
raport cost/beneficiu, de a asigura resursele umane, financiare şi materiale, în conformitate cu
reglementările în vigoare, strategia proprie de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planurilor anuale
de acţiune în domeniu.
Conform prevederilor art. 25 alin. 2 din Metodologia de reorganizare a centrelor
rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap, aprobată prin Decizia nr. 877 din 30
octombrie 2018 a Președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, act
normativ care stabileşte cadrul procedural pentru desfăşurarea procesului de reorganizare a
centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap publice sau private, cu capacitate mai
mică sau egală cu 50 de locuri, „proiectul de hotărâre privind înfiinţarea centrului rezidenţial
conţine în mod obligatoriu denumirea centrului în conformitate cu prevederile art. 23 şi
capacitatea acestuia, precum şi avizul de legalitate al secretarului judeţului”.
II. Descrierea situaţiei actuale
„Locuința Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 7 Abrud”, a fost organizată
în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 113/2007.
Prin adresa nr. 16197 din 5 iunie 2020 şi Nota de fundamentare nr. 16202/2018/2020
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba supune atenţiei Consiliului
Judeţean Alba structura şi serviciile oferite în cadrul acestui serviciu social, precum şi activităţile
specifice furnizate şi capacitatea acestuia.
III. Reglementări anterioare
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 113/2007
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90/30 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
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. d, art. 173 alin. 1 lit. f și art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 112 alin. 3 lit. m din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;

- Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu
dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13
decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26
septembrie 2007, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin H.G. nr. 268/2007;
- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind
asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale aprobate prin H.G. nr. 118/2014, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Nomenclatorul serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare a serviciilor sociale aprobat prin H.G. nr. 867/2015, cu modificările şi completările
ulterioare;
- H.G. nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale „O societate fără bariere
pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea
Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020;
- Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean/consiliului local al sectorului
municipiului Bucureşti aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru
de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative
de personal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare
de tip locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi aprobate prin Ordinul
ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea
Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate
persoanelor adulte cu dizabilităţi;
- art. 24 şi art. 25 din Metodologia de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru
persoanele adulte cu handicap aprobată prin Decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Persoane cu Dizabilităţi nr. 877 din 30 octombrie 2018;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de
Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre
semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007
VI. Avize necesare
Avizul Autorității Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi
Adopţii în conformitate cu prevederile Standardelor specifice minime de calitate obligatorii
pentru servicii sociale cu cazare de tip locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi
aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind
aprobarea Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Încadrare în prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92 din 12 aprilie 2019 privind aprobarea
bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor
externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2019
- H.G. nr. nr. 426 din 27 mai 2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru
serviciile sociale

IX. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nota de fundamentare nr. 16202/2018/2020 întocmită de Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba
Propunerea de profil a centrului rezidenţial, evidenţiată prin propunerea de denumire a
acestuia, are la bază analiza datelor obţinute prin evaluare care relevă faptul că aproximativ 60%
dintre beneficiari au nevoie de activităţi şi servicii specifice dintre cele prevăzute în standardele
specifice minime obligatorii de calitate, aprobate prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei
sociale.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 115 din 9 iunie 2020.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 12971/9 iunie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Doamnei Liliana NEGRUŢ – director executiv
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim Protejate
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 7 Abrud”
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 18 iunie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” a
Consiliului Judeţean Alba din luna august 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 115/9 iunie 2020 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea înfiinţării „Locuinței
Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 7 Abrud”;
- adresa nr. 16197 din 5 iunie 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 12604/5 iunie 2020;
- nota de fundamentare nr. 16202/2018/2020 privind reorganizarea „Locuinței Protejată
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 7 Abrud”.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim Protejate
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 8 Abrud”

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna august 2020;
Luând în dezbatere :
- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea înfiinţării „Locuinței
Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 8 Abrud”;
- adresa nr. 16197 din 5 iunie 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 12604/5 iunie 2020;
- nota de fundamentare nr. 16203/2018/2020 privind reorganizarea „Locuinței Protejate
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 8 Abrud”;
- propunerea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba cu privire la aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi nr. 8 Abrud”;
Luând în considerare:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90/30 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;
- Strategia naţională privind Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi 2014 2020, Politicile sociale - de la „reabilitarea” individului la reformarea societății;
- Strategia judeţeană în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului Alba 20142020.
- avizul nr. …/…… 2020 emis de Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu
Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, cu privire la înfiinţarea „Locuinței Maxim Protejate pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 8 Abrud” (art. 1 al prezentei hotărâri);
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. d, art. 173 alin. 1 lit. f și art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 112 alin. 3 lit. m din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu
dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13
decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26
septembrie 2007, cu modificările ulterioare;
- Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin H.G. nr. 268/2007;
- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind
asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale aprobate prin H.G. nr. 118/2014, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare
şi funcţionare a serviciilor sociale aprobat prin H.G. nr. 867/2015, cu modificările şi
completările ulterioare;

- H.G. nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale „O societate fără bariere
pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea
Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020;
- Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean/consiliului local al sectorului
municipiului Bucureşti aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru
de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative
de personal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare
de tip locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi aprobate prin Ordinul
ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea
Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate
persoanelor adulte cu dizabilităţi;
- art. 24 şi art. 25 din Metodologia de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru
persoanele adulte cu handicap aprobată prin Decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Persoane cu Dizabilităţi nr. 877 din 30 octombrie 2018;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă înfiinţarea „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi nr. 8 Abrud”, în subordinea Consiliului Judeţean Alba, în structura Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, ca urmare a reorganizării „Locuinței
Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 8 Abrud.
Art. 2. În urma procesului de reorganizare, profilul serviciului social va fi Locuință
Maxim Protejată (LMP), cu o capacitate maximă de 6 beneficiari.
Art. 3. (1) Se aprobă Organigrama „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte
cu Dizabilităţi nr. 8 Abrud”, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Organigrama „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi nr. 8 Abrud” constituie parte integrantă a Organigramei Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art. 4. (1) Se aprobă Statul de funcţii al „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi nr. 8 Abrud”, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Statul de funcţii al „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi nr. 8 Abrud” constituie parte integrantă a Statului de funcţii al Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art. 5. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al „Locuinței Maxim
Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 8 Abrud”, conform anexei nr. 3 - parte
integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 6. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 20 august 2020.
Art. 7. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al „Locuinței Protejate pentru Persoane Adulte
cu Dizabilităţi nr. 8 Abrud” aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90/30
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.
Art. 8. Președintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul directorului general al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 9. 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, Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu
Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, Agenţiei Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba,
Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Biroului

resurse umane şi Compartimentului Unităţi de asistenţă medicală, socială, învăţământ special din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 116
Alba Iulia, 9 iunie 2020
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile Standardelor
specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare de tip locuinţă protejată
pentru persoane adulte cu dizabilităţi aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei
sociale nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, către Autoritatea
Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială.

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 116 din 9 iunie 2020
ORGANIGRAMA
„LOCUINȚEI MAXIM PROTEJATE
PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI NR. 8 ABRUD”
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA
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DIRECTOR GENERAL
Subordonare funcţională

DIRECTOR GENERAL
ADJUNCT

Serviciul management de caz pentru
persoane adulte cu dizabilități și
monitorizare servicii sociale
Subordonare metodologică
„Centrul de Îngrijire şi Asistenţă
pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi Abrud”

Şef centru
Subordonare administrativă
„Locuința Maxim Protejată pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 8
Abrud”
Personal de specialitate
de îngrijire şi asistenţă,
personal de specialitate
şi auxiliar
6
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 116 din 9 iunie 2020

STAT DE FUNCŢII AL
„LOCUINȚEI MAXIM PROTEJATE
PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI NR. 8 ABRUD”

Clasa/
Număr de
Gradul
Studii
posturi
Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 8 Abrud
Infirmier
G
6
TOTAL GENERAL
6

Nr.crt
1

Denumirea funcţiei

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 116 din 9 iunie 2020
REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare:
„LOCUINŢA MAXIM PROTEJATĂ PENTRU PERSOANE
ADULTE CU DIZABILITĂŢI NR. 8 ABRUD”
Art. 1. Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului
social „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 8 Abrud”, înființat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 113/31 iulie 2007 și reorganizat în conformitate cu
prevederile Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu
handicap aprobată prin Decizia nr. 877/2018 a Preşedintelui Autorității Naționale pentru
Persoanele cu Dizabilități.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare,
cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor,
reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
Art. 2. Identificarea serviciului social
Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 8
Abrud”, cod serviciu social 8790 CR-D-VII, maxim protejată cu sediul în orașul Abrud, str.
Detunata, nr. 1, județul Alba este administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr
.000020 din 10.04.2014, CUI 9266163.
Art. 3. Scopul serviciului social
Scopul serviciului social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi nr. 8 Abrud” - maxim protejată, este de a acorda persoanelor adulte cu dizabilităţi
aflate în situaţii de dificultate socială, care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, servicii de
găzduire, îngrijire personală, asistenţă pentru sănătate, recuperare reabilitare funcţională,
promovarea unui stil de viaţă independent şi activ, informare, evaluare a nevoilor,
integrare/reintegrare socială a persoanelor adulte cu dizabilităţi în vederea depăşirii situaţiilor de
dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale
şi creşterii calităţii vieţii.
Art. 4. Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr.
8 Abrud” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare
a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi
completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte
normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standard minim de calitate aplicabil este Ordinul ministrului muncii și justiției sociale
nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoane adulte cu dizabilități.
(3) Serviciul social „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 8
Abrud” este înfiinţat în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 113 din data de 31 iulie
2007 ca serviciu de tip rezidenţial organizat în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Alba, în regim de componentă funcţională a acesteia, fără personalitate
juridică, este subordonată administrativ Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi Abrud, metodologic fiind coordonat de Serviciul management de caz
pentru persoane adulte cu dizabilități și monitorizare servicii sociale.
(4) Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr.
8 Abrud” are o capacitate maximă de 6 beneficiari.
Art. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciului social
Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 8
Abrud” se organizează şi funcţionează cu respectarea:
a.) principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială

b.) principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în
legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte
internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate
aplicabile.
Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Locuinţa
Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 8 Abrud” sunt următoarele:
 respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
 protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte
egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea
personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele
beneficiare;
 asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
 deschiderea către comunitate;
 asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor
lor;
 asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în
unitate a unui personal mixt;
 ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se
cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de
exerciţiu;
 facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe,
după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a
dezvoltat legături de ataşament, atunci când aceştia îşi manifestă real interesul;
 promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
 asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare şi
intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare în funcţie de resursele umane şi financiare
asigurate, în situaţii de criză şi în funcţie de particularităţile cazului;
 preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după
caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi
abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
 încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a
acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
 asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor
capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care
se pot confrunta la un moment dat;
 colaborarea centrului direct şi prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba cu serviciul public de asistenţă socială sau primăriile de
domiciliu ale beneficiarilor/aparţinătorilor.
Art. 6. Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Locuinţa Maxim Protejată pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 8 Abrud” sunt: Persoane adulte cu dizabilităţi încadrate în
diferite grade de handicap cu domiciliul pe raza judeţului Alba care au Decizie de admitere în
„Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 8 Abrud”, act emis de
către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba.
(2) Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr.
8 Abrud” realizează admiterea beneficiarilor cu respectarea Procedurii de Admitere aprobată
de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Serviciul social ,,Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 8
Abrudˮ întocmeşte, pentru fiecare beneficiar, un dosar de servicii şi dosarul personal al
beneficiarului care conţine, cel puţin, următoarele documente:
 cerere de admitere în centru, completată de beneficiar sau de reprezentantul legal;
 decizia de admitere, aprobată sau, după caz, avizată de reprezentantul furnizorului, în
original;
 recomandare medicală din care rezulta tipul de instituţie indicat;
 copie după B.I/C.I, certificat de naştere/căsătorie/deces al aparţinătorului;
 copie după documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
 adeverinţă de venit de la Administraţia financiară;

 contractul de furnizare servicii, semnat de părţi, în original;
 documente doveditoare a situaţiei locative;
 ultimul talon de pensie, dacă este cazul;
 anchetă socială şi planul de servicii;
 angajament de plată - după caz;
 investigaţii paraclinice cu rezultat favorabil integrării în comunitate.
(3) Serviciul „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 8
Abrud” în baza Procedurii proprii de încetare/suspendare a serviciilor stabileşte şi aduce la
cunoştinţa beneficiarilor condiţiile de încetare/suspendare a serviciilor pe perioadă determinată.
Principalele situaţii în care centrul încetează/sistează acordarea serviciilor către beneficiar
pe o anumită perioadă de timp sunt următoarele:
 la cererea beneficiarului/reprezentantului legal;
 la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ;
 transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidenţial/altă instituţie, la
cererea scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal;
 la recomandarea centrului rezidenţial care nu mai are capacitatea de a acorda toate
serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului;
 în cazul închiderii centrului rezidenţial;
 în caz de deces al beneficiarului;
 când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar/reprezentantul legal al
acestuia.
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Locuinţa Maxim Protejată
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 8 Abrud”, au următoarele drepturi:
a.) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de
rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
b.) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv
la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
c.) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
d.) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin
condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
e.) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de
exerciţiu;
f.) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
g.) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h.) să li se respecte toate drepturile speciale pentru persoane cu dizabilităţi.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Locuinţa Maxim Protejată
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 8 Abrud” au următoarele obligaţii:
a.) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială,
medicală şi economică;
b.) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a
serviciilor sociale;
c.) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale
furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;
d.) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
e.) să respecte prevederile prezentului regulament precum şi a obligaţiilor asumate prin
contractul de furnizare de servicii.
Art. 7. Principalele funcţii ale serviciului social „Locuinţa Maxim Protejată pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 8 Abrud” sunt următoarele:
a.) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea
următoarele activităţi:
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana
beneficiară;
2. găzduire pe perioada nedeterminată;
3. îngrijire personală specializată
4. îngrijire permanentă 24 din 24 de ore ;
5. consilierea şi informarea beneficiarilor ;
6. dezvoltarea abilităţilor de viaţă;
7. mediere, optimizarea relaţiilor sociale ale beneficiarilor în locuinţă;

8. intervenţie în caz de urgenta ;
b.) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi
publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. materiale informative;
2. elaborarea si respectarea Regulamentului Intern, Manualul de Proceduri, Ghidul
Beneficiarului;
3. elaborarea planului de activitate anual;
4. elaborarea de rapoarte de activitate;
5. accesul beneficiarului sau potenţialilor beneficiari de a vizita Locuinţa Maxim
Protejată ;
6. informarea beneficiarilor asupra activităţilor locuinţei protejate, serviciilor
derulate, proceduri utilizate;
c.) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de
dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane
beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. respectarea drepturilor şi a demnităţii omului;
2. prezentarea şi afişarea „Carta drepturilor beneficiarilorˮ;
3. îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor;
4. cooperarea şi parteneriatul cu alte instituţii.
d.) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a
serviciilor;
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
e.) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin
realizarea următoarelor activităţi:
1. asigurarea calităţii hranei în raport cu resursele financiare;
2. asigurarea logisticii în funcţie de nevoile beneficiarilor şi resursele furnizorului;
3. formarea şi autoformarea continuă a personalului, disponibilitatea, capacitatea
empatică şi motivaţia personalului.
Art. 8. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1)
1. Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi nr. 8 Abrud” funcţionează cu un număr de 6 posturi total personal, conform
prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. ………., din care:
a.) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, personal de specialitate şi auxiliar
aprobat: 6 posturi;
b.) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire aprobat:
0 posturi
2. Personalul de specialitate reprezintă 100% din totalul personalului.
3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de 6
posturi prevăzut în statul de funcţii aprobat.
(2) Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului şi se
realizează în funcţie de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de
calitate, conform H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale
precum și a regulamentelor - cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu
modificările și completările ulterioare.
(3) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activităţii curente a „Locuinţei
Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 8 Abrud” şi gestionarea bunurilor
aflate în patrimoniul acesteia vor fi asigurate de către Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea
Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecţia Copilului Alba și se subordoneaza
directorului general adjunct care coordonează activitățile în domeniul protecției persoanei adulte.
(4) Metodologic activitatea serviciului social „Locuinţa Maxim Protejată pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 8 Abrud” din structura Centrului de Îngrijire şi Asistenţă
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud, este coordonată de către Serviciul management de
caz pentru persoane adulte cu dizabilități și monitorizare servicii sociale din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.

(5) Serviciile de nutriţie sunt asigurate prin încheierea unui contract de prestări servicii
de specialitate.
(6) Serviciile de informare, consiliere, evaluare sociala şi psihologică sunt asigurate de
către specialişti care funcţionează în cadrul Centrului sau în structurile specializate ale Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
Art. 9. Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi
auxiliar
Personalul de specialitate este format din:
a.) infirmier (532103)
Atribuţii principale ale infirmierului:
 supraveghează cu atenție şi în mod permanent asistații, răspunde pentru securitatea
vieții asistaților şi ia măsuri de prevenire a accidentelor pe timpul cât își desfășoară activitatea;
 urmărește permanent starea psihică şi fizică a asistaților şi sesizează conducerea
unității sau, după caz, asistentul medical, medicul, psihologul privind orice modificare a stării de
sănătate a asistaților în cel mai scurt timp;
 consemnează zilnic sau, după caz, săptămânal, medicaţia acordată şi date despre starea
generală în Fişa de monitorizare a stării de sănătate;
 are obligația să cunoască măsurile de acordare a primului ajutor şi să le aplice în caz de
nevoie;
 asigură pregătirea şi servirea mesei;
 acordă sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat, încălţat/descălţat, alegerea hainelor adecvate;
pentru asigurarea igienei zilnice (spălat şi şters, îngrijirea propriului corp şi a părţilor acestuia,
igiena eliminărilor etc.);
 acordă sprijin pentru administrarea medicamentaţiei, în limita competenţei, pe baza
recomandărilor medicului de familie/specialist; pentru probleme specifice de tip cataterizare,
tratarea escarelor şi altele;
 acordă sprijin pentru transfer şi mobilizare, pentru deplasarea în interior/exterior,
inclusiv efectuarea de cumpărături;
 acordă sprijin pentru comunicare, altele.
Art. 10. Finanţarea serviciului social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi nr. 8 Abrud”
(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea
resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de
calitate aplicabile.
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se realizează prin bugetul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art. 11. (1) Prezentul regulament constituie anexă a Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi se
completează de drept cu prevederile legale în vigoare sau ulterioare.
(2)
Modificarea/completarea prezentului regulament se face prin hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba.
Art. 12. La data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. …/…
august 2020 privind aprobarea înfiinţării „Locuinţei Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități nr. 8 Abrud” își încetează aplicabilitatea anexa nr. 13 a Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90 din 30 aprilie 2020, precum şi alte
dispoziţii contrare prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 12972/9 iunie 2020

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea înfiinţării
„Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 8 Abrud”
I. Expunere de motive
În conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii
privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean, iar în exercitarea acestei atribuţii „asigură
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor sociale specializate pentru protecţia copilului, a
persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în
nevoie socială” (art. 173 alin. 1 lit. d din același act normativ).
De asemenea în conformitate cu prevederile art. 119 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei
sociale, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale şi toţi
furnizorii publici de servicii sociale au obligaţia de a organiza şi acorda serviciile sociale, precum şi
de a planifica dezvoltarea acestora, numai în funcţie de nevoile identificate ale persoanelor din
comunitate, de priorităţile asumate, de resursele disponibile şi cu respectarea celui mai eficient
raport cost/beneficiu, de a asigura resursele umane, financiare şi materiale, în conformitate cu
reglementările în vigoare, strategia proprie de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planurilor anuale
de acţiune în domeniu.
Conform prevederilor art. 25 alin. 2 din Metodologia de reorganizare a centrelor
rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap, aprobată prin Decizia nr. 877 din 30
octombrie 2018 a Președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, act
normativ care stabileşte cadrul procedural pentru desfăşurarea procesului de reorganizare a
centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap publice sau private, cu capacitate mai
mică sau egală cu 50 de locuri, „proiectul de hotărâre privind înfiinţarea centrului rezidenţial
conţine în mod obligatoriu denumirea centrului în conformitate cu prevederile art. 23 şi
capacitatea acestuia, precum şi avizul de legalitate al secretarului judeţului”.
II. Descrierea situaţiei actuale
„Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 8 Abrud”, a fost organizată
în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 113/2007.
Prin adresa nr. 16197 din 5 iunie 2020 şi Nota de fundamentare nr. 16203/2018/2020
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba supune atenţiei Consiliului
Judeţean Alba structura şi serviciile oferite în cadrul acestui serviciu social, precum şi activităţile
specifice furnizate şi capacitatea acestuia.
III. Reglementări anterioare
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 113/2007
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90/30 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
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. d, art. 173 alin. 1 lit. f și art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 112 alin. 3 lit. m din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;

- Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu
dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13
decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26
septembrie 2007, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin H.G. nr. 268/2007;
- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind
asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale aprobate prin H.G. nr. 118/2014, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Nomenclatorul serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare a serviciilor sociale aprobat prin H.G. nr. 867/2015, cu modificările şi completările
ulterioare;
- H.G. nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale „O societate fără bariere
pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea
Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020;
- Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean/consiliului local al sectorului
municipiului Bucureşti aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru
de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative
de personal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare
de tip locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi aprobate prin Ordinul
ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea
Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate
persoanelor adulte cu dizabilităţi;
- art. 24 şi art. 25 din Metodologia de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru
persoanele adulte cu handicap aprobată prin Decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Persoane cu Dizabilităţi nr. 877 din 30 octombrie 2018;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de
Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre
semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007
VI. Avize necesare
Avizul Autorității Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi
Adopţii în conformitate cu prevederile Standardelor specifice minime de calitate obligatorii
pentru servicii sociale cu cazare de tip locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi
aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind
aprobarea Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Încadrare în prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92 din 12 aprilie 2019 privind aprobarea
bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor
externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2019
- H.G. nr. nr. 426 din 27 mai 2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru
serviciile sociale

IX. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nota de fundamentare nr. 16203/2018/2020 întocmită de Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba
Propunerea de profil a centrului rezidenţial, evidenţiată prin propunerea de denumire a
acestuia, are la bază analiza datelor obţinute prin evaluare care relevă faptul că aproximativ 60%
dintre beneficiari au nevoie de activităţi şi servicii specifice dintre cele prevăzute în standardele
specifice minime obligatorii de calitate, aprobate prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei
sociale.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 116 din 9 iunie 2020.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 12973/9 iunie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Doamnei Liliana NEGRUŢ – director executiv
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim Protejate
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 8 Abrud”
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 18 iunie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” a
Consiliului Judeţean Alba din luna august 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 116/9 iunie 2020 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea înfiinţării „Locuinței
Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 8 Abrud”;
- adresa nr. 16197 din 5 iunie 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 12604/5 iunie 2020;
- nota de fundamentare nr. 16203/2018/2020 privind reorganizarea „Locuinței Protejată
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 8 Abrud”.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim Protejate
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 10 Cricău”

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna august 2020;
Luând în dezbatere :
- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea înfiinţării „Locuinței
Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 10 Cricau”;
- adresa nr. 16197 din 5 iunie 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 12604/5 iunie 2020;
- nota de fundamentare nr. 16204/2018/2020 privind reorganizarea „Locuinței Protejate
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 10 Cricău”;
- propunerea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba cu privire la aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi nr. 10 Cricău”;
Luând în considerare:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90/30 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;
- Strategia naţională privind Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi 2014 2020, Politicile sociale - de la „reabilitarea” individului la reformarea societății;
- Strategia judeţeană în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului Alba 20142020.
- avizul nr. …/…… 2020 emis de Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu
Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, cu privire la înfiinţarea „Locuinței Maxim Protejate pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 10 Cricău” (art. 1 al prezentei hotărâri);
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. d, art. 173 alin. 1 lit. f și art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 112 alin. 3 lit. m din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu
dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13
decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26
septembrie 2007, cu modificările ulterioare;
- Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin H.G. nr. 268/2007;
- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind
asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale aprobate prin H.G. nr. 118/2014, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare
şi funcţionare a serviciilor sociale aprobat prin H.G. nr. 867/2015, cu modificările şi
completările ulterioare;

- H.G. nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale „O societate fără bariere
pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea
Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020;
- Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean/consiliului local al sectorului
municipiului Bucureşti aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru
de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative
de personal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare
de tip locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi aprobate prin Ordinul
ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea
Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate
persoanelor adulte cu dizabilităţi;
- art. 24 şi art. 25 din Metodologia de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru
persoanele adulte cu handicap aprobată prin Decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Persoane cu Dizabilităţi nr. 877 din 30 octombrie 2018;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă înfiinţarea „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi nr. 10 Cricău”, în subordinea Consiliului Judeţean Alba, în structura Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, ca urmare a reorganizării „Locuinței
Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 10 Cricău.
Art. 2. În urma procesului de reorganizare, profilul serviciului social va fi Locuință
Maxim Protejată (LMP), cu o capacitate maximă de 7 beneficiari.
Art. 3. (1) Se aprobă Organigrama „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte
cu Dizabilităţi nr. 10 Cricău”, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Organigrama „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi nr. 10 Cricău” constituie parte integrantă a Organigramei Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art. 4. (1) Se aprobă Statul de funcţii al „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi nr. 10 Cricău”, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei
hotărâri.
(2) Statul de funcţii al „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi nr. 10 Cricău” constituie parte integrantă a Statului de funcţii al Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art. 5. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al „Locuinței Maxim
Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 10 Cricău”, conform anexei nr. 3 - parte
integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 6. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 20 august 2020.
Art. 7. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al „Locuinței Protejate pentru Persoane Adulte
cu Dizabilităţi nr. 10 Cricău” aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90/30
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.
Art. 8. Președintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul directorului general al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 9. 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, Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu
Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, Agenţiei Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba,
Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia

Copilului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Biroului
resurse umane şi Compartimentului Unităţi de asistenţă medicală, socială, învăţământ special din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 117
Alba Iulia, 9 iunie 2020
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile Standardelor
specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare de tip locuinţă protejată
pentru persoane adulte cu dizabilităţi aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei
sociale nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, către Autoritatea
Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială.

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 117 din 9 iunie 2020
ORGANIGRAMA
„LOCUINȚEI MAXIM PROTEJATE
PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI NR. 10 CRICĂU”
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Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 117 din 9 iunie 2020

STAT DE FUNCŢII AL
„LOCUINȚEI MAXIM PROTEJATE
PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI NR. 10 CRICĂU”

Clasa/
Număr de
Gradul
Studii
posturi
Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 10 Cricău
asistent social specialist
S
1
Infirmier
G
5
TOTAL GENERAL
6

Nr.crt
1
2

Denumirea funcţiei

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 117 din 9 iunie 2020
REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare:
„LOCUINŢA MAXIM PROTEJATĂ PENTRU PERSOANE ADULTE
CU DIZABILITĂŢI NR. 10 CRICĂU”
Art. 1. Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Serviciului
social „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 10 Cricău”, înființat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 118/2006 și reorganizat în conformitate cu prevederile
Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap
aprobată prin Decizia nr. 877/2018 a Preşedintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu
Dizabilități.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare,
cât şi pentru angajaţii locuinţei protejate şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor,
reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
Art. 2. Identificarea serviciului social
Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 10
Cricău”, cod serviciu social 8790CR-D-VII, maxim protejată cu sediul în localitatea Cricău,
str. Principală, nr. 302, județul Alba, este administrată de furnizorul Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF
nr. 000020 din 10.04.2014.
Art. 3. Scopul serviciului social
Scopul Serviciului social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi nr. 10 Cricău” - maxim protejată este de a acorda persoanelor adulte cu dizabilităţi
aflate în situaţii de dificultate socială, care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, servicii de
găzduire, îngrijire personală, asistenţă pentru sănătate, recuperare reabilitare funcţională,
promovarea unui stil de viaţă independent şi activ
informare, evaluare a nevoilor,
integrare/reintegrare socială persoanelor adulte cu dizabilităţi în vederea depăşirii situaţiilor de
dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune social, promovării incluziunii sociale şi
creşterii calităţii vieţii.
Art. 4. Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr.
10 Cricău” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare
a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi
completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte
normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standardul minim de calitate aplicabil este Ordinul ministrului muncii și justiției
sociale nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoane adulte cu dizabilități.
(3) Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 10 Cricău este înfiinţată
în baza Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 118/2006 ca serviciu de tip rezidenţial organizat în
structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, în regim de
componentă funcţională a acesteia, fără personalitate juridică, este subordonată administrativ
Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi
Galda de Jos, metodologic fiind coordonată de Serviciul Management de caz pentru persoane
adulte cu dizabilități și Monitorizare Servicii Sociale.
(4) „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 10 Cricău” are o
capacitate maximă de 7 beneficiari.
Art. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciului social
(1) Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr.
10 Cricău” se organizează şi funcţionează cu respectarea:
a.) principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială
b.) principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în
legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte

internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate
aplicabile.
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Locuinţa
Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 10 Cricău” sunt următoarele:
 respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
 protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte
egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea
personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele
beneficiare;
 asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
 deschiderea către comunitate;
 asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor
lor;
 asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în
unitate a unui personal mixt;
 ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându -se
cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de
exerciţiu;
 facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe,
după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a
dezvoltat legături de ataşament, atunci când aceştia îşi manifestă real interesul
 promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
 asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare şi
intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare în funcţie de resursele umane şi financiare
asigurate, în situaţii de criză şi în funcţie de particularităţile cazului
 preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după
caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi
abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
 încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a
acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
 asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor
capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care
se pot confrunta la un moment dat;
 colaborarea centrului direct şi prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba cu serviciul public de asistenţă socială sau primăriile de
domiciliu ale beneficiarilor/aparţinătorilor.
Art. 6. Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Locuinţa Maxim Protejată pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 10 Cricău” sunt: persoane adulte cu dizabilităţi încadrate în
diferite grade de handicap cu domiciliul pe raza judeţului Alba care au Decizie de admitere în
„Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 10 Cricău”, act emis de
către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba.
(2) „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 10
Cricău”realizează admiterea beneficiarilor cu respectarea Procedurii de Admitere aprobată de
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba .
(3) „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 10 Cricău”
întocmeşte, pentru fiecare beneficiar, un dosar de servicii şi dosarul personal al beneficiarului
care conţine, cel puţin, următoarele documente:
 cerere de admitere în centru, completată de beneficiar sau de reprezentantul legal;
 decizia de admitere, aprobată sau, după caz, avizată de reprezentantul furnizorului, în
original;
 recomandare medicală din care rezulta tipul de instituţie indicat;
 copie după B.I./C.I., certificat de naştere/căsătorie/ deces al aparţinătorului;
 copie după documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
 adeverinţă de venit de la Administraţia financiară;
 contractul de furnizare servicii, semnat de părţi, în original;
 documente doveditoare a situaţiei locative;

 ultimul talon de pensie, dacă este cazul;
 anchetă socială şi planul de servicii;
 angajament de plată - după caz;
 investigaţii paraclinice cu rezultat favorabil integrării în comunitate.
(4) „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 10 Cricău” în
baza Procedurii proprii de încetare/suspendare a serviciilor stabileşte şi aduce la cunoştinţa
beneficiarilor condiţiile de încetare/sistare a serviciilor pe perioadă determinată.
(5) Principalele situaţii în care centrul încetează/sistează acordarea serviciilor către
beneficiar pe o anumită perioadă de timp sunt următoarele:
 la cererea beneficiarului/reprezentantului legal;
 la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ;
 transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidenţial/altă instituţie, la
cererea scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal;
 la recomandarea centrului rezidenţial care nu mai are capacitatea de a acorda toate
serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului;
 în cazul închiderii centrului rezidenţial;
 în caz de deces al beneficiarului;
 când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar/reprezentantul legal al
acestuia.
(6) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Locuinţa Maxim Protejată
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 10 Cricău” au următoarele drepturi:
a.) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de
rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
b.) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv
la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
c.) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
d.) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin
condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
e.) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de
exerciţiu;
f.) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
g.) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h.) să li se respecte toate drepturile speciale pentru persoane cu dizabilităţi.
(7) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Locuinţa Maxim Protejată
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 10 Cricău” au următoarele obligaţii:
a.) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială,
medicală şi economică;
b.) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a
serviciilor sociale;
c.) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale
furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;
d.) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
e.) să respecte prevederile prezentului regulament precum şi a obligaţiilor asumate prin
contractul de furnizare de servicii.
Art. 7. Principalele funcţii şi activităţi ale „Locuinţei Maxim Protejată pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 10 Cricău”
a.) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea
următoarele activităţi:
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana
beneficiară;
2. găzduire pe perioada nedeterminată;
3. îngrijire personală specializată
4. îngrijire permanentă 24 din 24 de ore;
5. consilierea şi informarea beneficiarilor;
6. dezvoltarea abilităţilor de viaţă;
7. mediere, optimizarea relaţiilor sociale ale beneficiarilor în locuinţă;
8. intervenţie în caz de urgență.

b.) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi
publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. materiale informative;
2. elaborarea si respectarea Regulamentului Intern, Manualul de Proceduri, Ghidul
Beneficiarului;
3. elaborarea planului de activitate anual;
4. elaborarea de rapoarte de activitate;
5. accesul beneficiarului sau potenţialilor beneficiari de a vizita locuinţa protejată;
6. informarea beneficiarilor asupra activităţilor locuinţei protejate, serviciilor
derulate, proceduri utilizate.
c.) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de
dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane
beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. respectarea drepturilor şi a demnităţii omului;
2. prezentarea şi afişarea ,,Carta drepturilor beneficiarilorˮ;
3. îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor;
4. cooperarea şi parteneriatul cu alte instituţii;
d.) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a
serviciilor;
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate.
e.) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale locuinţei
protejate prin realizarea următoarelor activităţi:
1. asigurarea calităţii spaţiilor destinate recuperării şi reabilitării beneficiarilor;
2. asigurarea calităţii hranei în raport cu resursele financiare;
3. asigurarea logisticii în funcţie de nevoile beneficiarilor şi resursele furnizorului;
4. formarea şi autoformarea continuă a personalului, disponibilitatea, capacitatea
empatică şi motivaţia personalului.
Art. 8. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1)
„Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 10 Cricău”
funcţionează cu un număr de 6 posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean
Alba ……….., din care:
a.) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, personal auxiliar aprobat: 6 posturi
b.) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere reparaţii, deservire aprobat:
0 posturi
2. Personalul de specialitate reprezintă 100% din totalul personalului.
3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de 6
posturi, prevăzut în Statul de Funcţii aprobat.
(2) Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului şi se
realizează în funcţie de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de
calitate, conform H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale
precum și a regulamentelor- cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu
modificările și completările ulterioare.
(3) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activităţii curente a „Locuinţa
Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 10 Cricău” şi gestionarea bunurilor
aflate în patrimoniul acesteia vor fi asigurate de către Centrul de Recuperare şi Reabilitare
Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Galda de Jos, care realizează şi
comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba și se subordonează directorului general adjunct care coordonează activitățile în
domeniul protecției persoanei adulte.
(4) Metodologic activitatea „Locuinţei Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi nr. 10 Cricău” din structura Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Galda de Jos este coordonată de către Serviciul
management de caz pentru persoane adulte cu dizabilități și monitorizare servicii sociale din
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
(5) Serviciile de nutriţie sunt asigurate prin încheierea unui contract de prestări servicii
de specialitate.

(6) Serviciile de informare, consiliere, evaluare socială şi psihologică sunt asigurate de
către specialiştii care funcţionează în cadrul serviciului sau în structurile specializate ale
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art. 9. Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă, personal auxiliar
Personalul de specialitate este compus din:
a.) asistent social (263501)
Atribuţii principale ale asistentului social
 depistează şi rezolvă problemele de integrarea a asistaţilor în colectivitate;
 ajută şi consiliază asistaţii în rezolvarea problemelor personale;
 ţine evidenta, urmăreşte şi completează la zi dosarele asistaţilor cu actele necesare;
 aduce zilnic la cunoştinţa conducerii serviciului situaţiile deosebite apărute privind
relaţiile dintre asistaţi şi dintre asistaţi şi personal;
 consiliază asistaţii şi îi îndrumă în vederea obţinerii de informaţii utile privind
drepturile personale;
 organizează programe recreative şi de dezvoltare personală pentru persoanele asistate
din centrul de recuperare;
 păstrează şi gestionează bunurile de valoare ale asistaţilor lipsiţi de discernământ pe
care le utilizează numai în folosul acestora.
b.) infirmier (532103);
Atribuţii principale ale infirmierului:
 supraveghează cu atenție şi în mod permanent asistații, răspunde pentru securitatea
vieții asistaților şi ia măsuri de prevenire a accidentelor pe timpul cât își desfășoară activitatea;
 urmărește permanent starea psihică şi fizică a asistaților şi sesizează conducerea
unității sau, după caz, asistentul medical, medicul, psihologul privind orice modificare a stării de
sănătate a asistaților în cel mai scurt timp;
 are obligația să cunoască măsurile de acordare a primului ajutor şi să le aplice în caz de
nevoie;
 asigură pregătirea şi servirea mesei;
 acordă sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat, încălţat/descălţat, alegerea hainelor adecvate;
pentru asigurarea igienei zilnice (spălat şi şters, îngrijirea propriului corp şi a părţilor acestuia,
igiena eliminărilor etc.);
 acordă sprijin pentru administrarea medicamentaţiei, în limita competenţei, pe baza
recomandărilor medicului de familie/specialist; pentru probleme specifice de tip cataterizare,
tratarea escarelor şi altele;
 acordă sprijin pentru transfer şi mobilizare, pentru deplasarea în interior/exterior,
inclusiv efectuarea de cumpărături;
 acordă sprijin pentru comunicare, altele.
Art. 10. Finanţarea serviciului social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi nr. 10 Cricău”
(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea
resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de
calitate aplicabile.
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului rezidenţial se realizează prin bugetul Direcţiei
Generale de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Alba.
Art. 11. (1) Prezentul regulament constituie anexă a Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi se
completează de drept cu prevederile legale în vigoare sau ulterioare.
(2)
Modificarea/completarea prezentului regulament se face prin hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba.
Art. 12. La data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. …/…
august 2020 privind aprobarea înfiinţării „Locuinţei Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități nr. 10 Cricău” își încetează aplicabilitatea anexa nr. 32 a Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90 din 30 aprilie 2020, precum şi alte
dispoziţii contrare prezentei hotărâri.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 12974/9 iunie 2020

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea înfiinţării
„Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 10 Cricău”
I. Expunere de motive
În conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii
privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean, iar în exercitarea acestei atribuţii „asigură
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor sociale specializate pentru protecţia copilului, a
persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în
nevoie socială” (art. 173 alin. 1 lit. d din același act normativ).
De asemenea în conformitate cu prevederile art. 119 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei
sociale, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale şi toţi
furnizorii publici de servicii sociale au obligaţia de a organiza şi acorda serviciile sociale, precum şi
de a planifica dezvoltarea acestora, numai în funcţie de nevoile identificate ale persoanelor din
comunitate, de priorităţile asumate, de resursele disponibile şi cu respectarea celui mai eficient
raport cost/beneficiu, de a asigura resursele umane, financiare şi materiale, în conformitate cu
reglementările în vigoare, strategia proprie de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planurilor anuale
de acţiune în domeniu.
Conform prevederilor art. 25 alin. 2 din Metodologia de reorganizare a centrelor
rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap, aprobată prin Decizia nr. 877 din 30
octombrie 2018 a Președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, act
normativ care stabileşte cadrul procedural pentru desfăşurarea procesului de reorganizare a
centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap publice sau private, cu capacitate mai
mică sau egală cu 50 de locuri, „proiectul de hotărâre privind înfiinţarea centrului rezidenţial
conţine în mod obligatoriu denumirea centrului în conformitate cu prevederile art. 23 şi
capacitatea acestuia, precum şi avizul de legalitate al secretarului judeţului”.
II. Descrierea situaţiei actuale
„Locuința Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 10 Cricău”, a fost
organizată în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 118/2006.
Prin adresa nr. 16197 din 5 iunie 2020 şi Nota de fundamentare nr. 16204/2018/2020
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba supune atenţiei Consiliului
Judeţean Alba structura şi serviciile oferite în cadrul acestui serviciu social, precum şi activităţile
specifice furnizate şi capacitatea acestuia.
III. Reglementări anterioare
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 118/2006
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90/30 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
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. d, art. 173 alin. 1 lit. f și art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 112 alin. 3 lit. m din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;

- Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu
dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13
decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26
septembrie 2007, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin H.G. nr. 268/2007;
- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind
asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale aprobate prin H.G. nr. 118/2014, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Nomenclatorul serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare a serviciilor sociale aprobat prin H.G. nr. 867/2015, cu modificările şi completările
ulterioare;
- H.G. nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale „O societate fără bariere
pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea
Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020;
- Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean/consiliului local al sectorului
municipiului Bucureşti aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru
de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative
de personal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare
de tip locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi aprobate prin Ordinul
ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea
Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate
persoanelor adulte cu dizabilităţi;
- art. 24 şi art. 25 din Metodologia de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru
persoanele adulte cu handicap aprobată prin Decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Persoane cu Dizabilităţi nr. 877 din 30 octombrie 2018;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de
Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre
semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007
VI. Avize necesare
Avizul Autorității Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi
Adopţii în conformitate cu prevederile Standardelor specifice minime de calitate obligatorii
pentru servicii sociale cu cazare de tip locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi
aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind
aprobarea Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Încadrare în prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92 din 12 aprilie 2019 privind aprobarea
bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor
externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2019
- H.G. nr. nr. 426 din 27 mai 2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru
serviciile sociale

IX. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nota de fundamentare nr. 16204/2018/2020 întocmită de Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba
Propunerea de profil a centrului rezidenţial, evidenţiată prin propunerea de denumire a
acestuia, are la bază analiza datelor obţinute prin evaluare care relevă faptul că aproximativ 60%
dintre beneficiari au nevoie de activităţi şi servicii specifice dintre cele prevăzute în standardele
specifice minime obligatorii de calitate, aprobate prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei
sociale.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 117 din 9 iunie 2020.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 12975/9 iunie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Doamnei Liliana NEGRUŢ – director executiv
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim Protejate
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 10 Cricău”
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 18 iunie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” a
Consiliului Judeţean Alba din luna august 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 117/9 iunie 2020 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea înfiinţării „Locuinței
Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 10 Cricău”;
- adresa nr. 16197 din 5 iunie 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 12604/5 iunie 2020;
- nota de fundamentare nr. 16204/2018/2020 privind reorganizarea „Locuinței Protejate
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 10 Cricău”.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim Protejate
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 13 Gârbova”

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna august 2020;
Luând în dezbatere :
- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea înfiinţării „Locuinței
Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 13 Gârbova”;
- adresa nr. 16197 din 5 iunie 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 12604/5 iunie 2020;
- nota de fundamentare nr. 16205/2018/2020 privind reorganizarea „Locuinței Protejate
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 3 1Gârbova”;
- propunerea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba cu privire la aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi nr. 13 Gârbova”;
Luând în considerare:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90/30 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;
- Strategia naţională privind Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi 2014 2020, Politicile sociale - de la „reabilitarea” individului la reformarea societății;
- Strategia judeţeană în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului Alba 20142020.
- avizul nr. …/…… 2020 emis de Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu
Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, cu privire la înfiinţarea „Locuinței Maxim Protejate pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 13 Gârbova” (art. 1 al prezentei hotărâri);
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. d, art. 173 alin. 1 lit. f și art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 112 alin. 3 lit. m din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu
dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13
decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26
septembrie 2007, cu modificările ulterioare;
- Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin H.G. nr. 268/2007;
- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind
asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale aprobate prin H.G. nr. 118/2014, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare
şi funcţionare a serviciilor sociale aprobat prin H.G. nr. 867/2015, cu modificările şi
completările ulterioare;

- H.G. nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale „O societate fără bariere
pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea
Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020;
- Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean/consiliului local al sectorului
municipiului Bucureşti aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru
de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative
de personal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare
de tip locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi aprobate prin Ordinul
ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea
Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate
persoanelor adulte cu dizabilităţi;
- art. 24 şi art. 25 din Metodologia de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru
persoanele adulte cu handicap aprobată prin Decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Persoane cu Dizabilităţi nr. 877 din 30 octombrie 2018;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă înfiinţarea „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi nr. 13 Gârbova”, în subordinea Consiliului Judeţean Alba, în structura Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, ca urmare a reorganizării „Locuinței
Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 13 Gârbova.
Art. 2. În urma procesului de reorganizare, profilul serviciului social va fi Locuință
Maxim Protejată (LMP), cu o capacitate maximă de 8 beneficiari.
Art. 3. (1) Se aprobă Organigrama „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte
cu Dizabilităţi nr. 13 Gârbova”, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Organigrama „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi nr. 13 Gârbova” constituie parte integrantă a Organigramei Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art. 4. (1) Se aprobă Statul de funcţii al „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi nr. 13 Gârbova”, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei
hotărâri.
(2) Statul de funcţii al „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi nr. 13 Gârbova” constituie parte integrantă a Statului de funcţii al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art. 5. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al „Locuinței Maxim
Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 13 Gârbova”, conform anexei nr. 3 - parte
integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 6. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 20 august 2020.
Art. 7. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al „Locuinței Protejate pentru Persoane Adulte
cu Dizabilităţi nr. 13 Gârbova” aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90/30
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.
Art. 8. Președintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul directorului general al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 9. 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, Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu
Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, Agenţiei Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba,
Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia

Copilului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Biroului
resurse umane şi Compartimentului Unităţi de asistenţă medicală, socială, învăţământ special din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 118
Alba Iulia, 9 iunie 2020
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile Standardelor
specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare de tip locuinţă protejată
pentru persoane adulte cu dizabilităţi aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei
sociale nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, către Autoritatea
Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială.

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 118 din 9 iunie 2020
ORGANIGRAMA
„LOCUINȚEI MAXIM PROTEJATE
PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI NR. 13 GÂRBOVA”
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

DIRECŢIA GENERALĂ DE
ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA
COPILULUI ALBA

DIRECTOR GENERAL
Subordonare funcţională

DIRECTOR GENERAL
ADJUNCT

Serviciul management de caz pentru
persoane adulte cu dizabilități și
monitorizare servicii sociale
Subordonare metodologică
„Centrul de Îngrijire şi Asistenţă
pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi Gârbova”

Şef centru
Subordonare administrativă
„Locuința Maxim Protejată pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr.
13 Gârbova”
Personal de specialitate
de îngrijire şi asistenţă,
personal de specialitate
şi auxiliar
8
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 118 din 4 iunie 2020

STAT DE FUNCŢII AL
„LOCUINȚEI MAXIM PROTEJATE
PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI NR. 3 GÂRBOVA”

Clasa/
Număr de
Gradul
Studii
posturi
Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 13 Gârbova
Asistent medical debutant
G
1
Infirmier
G
7
TOTAL GENERAL
8

Nr.crt
1
2

Denumirea funcţiei

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a
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REGULAMENT
de organizare şi funcționare a serviciului social cu cazare:
„LOCUINŢA MAXIM PROTEJATĂ PENTRU PERSOANE ADULTE
CU DIZABILITĂȚI NR. 13 GÂRBOVA”

Art. 1. Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcționare este un document propriu al Serviciului
Social „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 13 Gârbova”, înființat prin
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 218/2009, și reorganizat în conformitate cu
prevederile Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu
handicap aprobată prin Decizia nr. 877/2018 a Preşedintelui Autorității Naționale pentru
Persoanele cu Dizabilități.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare,
cât şi pentru angajații locuinței protejate şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor,
reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.
Art. 2. Identificarea serviciului social
Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 13
Gârbova”, cod serviciu social 8790CR-D-VII, maxim protejată, cu sediul în localitatea
Gârbova, str. Ion Creangă, nr. 497, județul Alba, este administrat de furnizorul Direcția Generală
de Asistență Socială şi Protecția Copilului, acreditat conform Certificatului de acreditare seria
AF nr . 000020 din 10.04.2014.
Art. 3. Scopul serviciului social
Scopul Serviciului social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități nr. 13 Gârbova” este de a acorda persoanelor adulte cu dizabilități aflate în situații
de dificultate socială, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, servicii de găzduire, îngrijire
personală, asistență pentru sănătate, recuperare reabilitare funcțională, promovarea unui stil de
viață independent și activ informare, evaluare a nevoilor, integrare/reintegrare socială
persoanelor adulte cu dizabilități în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și
combaterii riscului de excluziune social, promovării incluziunii sociale şi creșterii calității vieții.
Art. 4. Cadrul legal de înființare, organizare şi funcționare
(1) Serviciul Social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități
nr. 13 Gârbova” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și
funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu
modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a
altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standardul minim de calitate aplicabil este Ordinul ministrului muncii și justiției
sociale nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoane adulte cu dizabilități.
(3) „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 13 Gârbova” este
înființată în baza Hotărârii Consiliului Județean nr. 118/2006 ca serviciu de tip rezidențial
organizat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, în
regim de componentă funcțională a acesteia, fără personalitate juridică, este subordonată
administrativ Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Gârbova.
(4) „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 13 Gârbova” are
o capacitate maximă de 8 beneficiari.
Art. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciului social
(1) Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr.
13 Gârbova” se organizează și funcționează cu respectarea :
a.) principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială

b.) principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în
legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte
internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate
aplicabile.
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Locuinţa
Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 13 Gârbova” sunt următoarele:
 respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
 protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește
egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea
personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele
beneficiare;
 asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;
 deschiderea către comunitate;
 asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor
lor;
 asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în
unitate a unui personal mixt;
 ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ţinându-se
cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de
exercițiu;
 facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe,
după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane față de care acesta a
dezvoltat legături de atașament, atunci când aceștia își manifestă real interesul;
 promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
 asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare și
intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare în funcție de resursele umane și financiare
asigurate, în situații de criză și în funcție de particularitățile cazului;
 preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după
caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului şi
abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;
 încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a
acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;
 asigurarea confidențialității şi a eticii profesionale;
 primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor
capacități de integrare socială şi implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care
se pot confrunta la un moment dat;
 colaborarea centrului direct și prin intermediul Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Alba cu serviciul public de asistență socială sau primăriile de
domiciliu ale beneficiarilor/aparținătorilor.
Art. 6. Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Locuinţa Maxim Protejată pentru
Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 13 Gârbova” sunt: persoane adulte cu dizabilități încadrate în
diferite grade de handicap cu domiciliul pe raza județului Alba care au Decizie de admitere în
„Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 13 Gârbova”, act emis de
către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba.
(2) „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 13 Gârbova”
realizează admiterea beneficiarilor cu respectarea Procedurii de Admitere aprobată de Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba .
(3) „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 13 Gârbova”
întocmește, pentru fiecare beneficiar, un dosar de servicii și dosarul personal al beneficiarului
care conține, cel puțin, următoarele documente:
 cerere de admitere în centru, completată de beneficiar sau de reprezentantul legal;
 decizia de admitere, aprobată sau, după caz, avizată de reprezentantul furnizorului, în
original;
 recomandare medicală din care rezulta tipul de instituție indicat;
 copie după b.i/c.i , certificat de naștere/căsătorie/ deces al aparținătorului;
 copie după documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
 adeverință de venit de la Administrația financiară;

 contractul de furnizare servicii, semnat de părți, în original;
 documente doveditoare a situației locative;
 ultimul talon de pensie, dacă este cazul;
 anchetă socială și planul de servicii;
 angajament de plată - după caz;
 investigații paraclinice cu rezultat favorabil integrării in comunitate.
(4) „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 13 Gârbova” în
baza Procedurii proprii de încetare/suspendare a serviciilor stabilește şi aduce la cunoștința
beneficiarilor condițiile de încetare/suspendare a serviciilor pe perioadă determinată.
(5) Principalele situații în care centrul încetează/sistează acordarea serviciilor către
beneficiar pe o anumită perioadă de timp sunt următoarele :
 la cererea beneficiarului/reprezentantului legal;
 la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ;
 transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidențial/altă instituție, la
cererea scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal;
 la recomandarea centrului rezidențial care nu mai are capacitatea de a acorda toate
serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului;
 în cazul închiderii centrului rezidențial;
 în caz de deces al beneficiarului;
 când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar/reprezentantul legal al
acestuia.
(6) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Locuinţa Maxim Protejată
pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 13 Gârbova au următoarele drepturi:
a.) să li se respecte drepturile şi libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de
rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;
b.) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv
la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;
c.) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate şi primite;
d.) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin
condițiile care au generat situația de dificultate;
e.) să fie protejați de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de
exercițiu;
f.) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieții intime;
g.) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h.) să li se respecte toate drepturile speciale pentru persoane cu dizabilități.
(7) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Locuinţa Maxim Protejată
pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 13 Gârbova” au următoarele obligații:
a.) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială,
medicală şi economică;
b.) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a
serviciilor sociale;
c.) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale
furnizate, în funcție de tipul serviciului şi de situația lor materială;
d.) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;
e.) să respecte prevederile prezentului regulament precum şi a obligațiilor asumate prin
contractul de furnizare de servicii.
Art. 7. Principalele funcții ale „Locuinţei Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități nr. 13 Gârbova” sunt următoarele:
a.) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea
următoarele activități:
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana
beneficiară;
2. găzduire pe perioada nedeterminată;
3. îngrijire personală specializată;
4. îngrijire permanentă 24 din 24 de ore ;
5. consilierea şi informarea beneficiarilor ;
6. dezvoltarea abilităților de viață;
7. mediere, optimizarea relațiilor sociale ale beneficiarilor în locuință;

8. intervenție în caz de urgență.
b.) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice şi
publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:
1. materiale informative;
2. elaborarea și respectarea Regulamentului Intern, Manualul de Proceduri, Ghidul
Beneficiarului;
3. elaborarea planului de activitate anual;
4. elaborarea de rapoarte de activitate;
5. accesul beneficiarului sau potențialilor beneficiari de a vizita locuința protejată;
6. informarea beneficiarilor asupra activităților locuinței protejate, serviciilor
derulate, proceduri utilizate.
c.) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situațiilor de
dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane
beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:
1. respectarea drepturilor şi a demnității omului;
2. prezentarea şi afișarea „Carta drepturilor beneficiarilorˮ;
3. îmbunătățirea continuă a calității serviciilor;
4. cooperarea şi parteneriatul cu alte instituții.
d.) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a
serviciilor;
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
e.) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale locuinței
protejate prin realizarea următoarelor activități:
1. asigurarea calității spațiilor destinate recuperării şi reabilitării beneficiarilor;
2. asigurarea calității hranei în raport cu resursele financiare;
3. asigurarea logisticii în funcție de nevoile beneficiarilor şi resursele furnizorului;
4. formarea şi autoformarea continuă a personalului, disponibilitatea, capacitatea
empatică şi motivația personalului.
Art. 8. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1)
1. „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 13
Gârbova” funcționează cu un număr de 8 posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului
Județean Alba nr. ……………., din care:
a.) personal de specialitate de îngrijire şi asistență, personal de specialitate şi auxiliar : 8
posturi ;
b.) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere reparații, deservire : 0
posturi
2. Personalul de specialitate reprezintă 100% din totalul personalului.
3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de 8
posturi, prevăzut în Statul de Funcții aprobat.
(2)
Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului şi se
realizează în funcţie de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de
calitate, conform H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale
precum și a regulamentelor- cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu
modificările și completările ulterioare.
(3) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activității curente a „Locuinţei
Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 13 Gârbova” şi gestionarea bunurilor
aflate în patrimoniul acesteia vor fi asigurate de către Centrul de Îngrijire și Asistență pentru
Persoane Adulte cu Dizabilități Gârbova, care realizează şi comunicarea permanentă cu
conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și se
subordonează directorului general adjunct care coordonează activitățile în domeniul protecției
persoanei adulte.
(4) Metodologic activitatea „Locuinţei Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități nr. 13 Gârbova” din structura Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități Gârbova este coordonată de către Serviciul management de caz pentru
persoane adulte cu dizabilități și monitorizare servicii sociale din cadrul Direcției Generale de
Asistență Socială şi Protecția Copilului Alba.

(5) Serviciile de nutriție sunt asigurate prin încheierea unui contract de prestări servicii
de specialitate.
(6) Serviciile de informare, consiliere, evaluare sociala si psihologica sunt asigurate de
către specialiștii care funcționează in cadrul serviciului sau în structurile specializate ale
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.
Art. 9. Personalul de specialitate de îngrijire şi asistență. Personal auxiliar
Personalul de specialitate este compus din:
a.) infirmier (532103)
Atribuţiile principale ale infirmierului
 supraveghează cu atenție şi în mod permanent asistații, răspunde pentru securitatea
vieții asistaților şi ia măsuri de prevenire a accidentelor pe timpul cât își desfășoară activitatea;
 urmărește permanent starea psihică şi fizică a asistaților şi sesizează conducerea
unității sau, după caz, asistentul medical, medicul, psihologul privind orice modificare a stării de
sănătate a asistaților în cel mai scurt timp;
 consemnează zilnic sau, după caz, săptămânal, medicaţia acordată şi date despre starea
generală în Fişa de monitorizare a stării de sănătate;
 are obligația să cunoască măsurile de acordare a primului ajutor şi să le aplice în caz de
nevoie;
 asigură pregătirea şi servirea mesei;
 acordă sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat, încălţat/descălţat, alegerea hainelor adecvate;
pentru asigurarea igienei zilnice (spălat şi şters, îngrijirea propriului corp şi a părţilor acestuia,
igiena eliminărilor etc.);
 acordă sprijin pentru administrarea medicamentaţiei, în limita competenţei, pe baza
recomandărilor medicului de familie/specialist; pentru probleme specifice de tip cataterizare,
tratarea escarelor şi altele;
 acordă sprijin pentru transfer şi mobilizare, pentru deplasarea în interior/exterior,
inclusiv efectuarea de cumpărături;
 acordă sprijin pentru comunicare, altele.
b.) asistent medical (325901);
Atribuţiile principale ale asistentului medical:
 administrează medicația, efectuează sau urmărește, după caz, aplicarea tratamentelor
medicale și regimurilor dietetice recomandate la externarea din unitățile sanitare cu paturi
cuprinse în bilete de externare, scrisori medicale, planuri de recuperare, planuri de îngrijire și
tratament și altele asemenea;
 gestionează tratamentul bolilor minore (răceli, dureri de cap, etc.) și aplicarea
medicației prescrise de către medic beneficiarilor;
 acordă primul ajutor şi cheamă medicul în situaţii de urgenţă;
 supraveghează continuu starea de sănătate a asistaţilor, şi semnalează medicului
aspecte deosebite cu privire la evoluţia şi îngrijirea bolnavilor;
 participă la examinarea de către medici a beneficiarilor, informându-i asupra stării şi
evoluţiei acestora, şi execută indicaţiile medicilor cu privire la efectuarea tratamentului şi a
analizelor medicale, la regimul alimentar şi la igiena persoanelor respective;
 semnalează medicului cazurile de îmbolnăviri intercurente, asigurând după caz,
izolarea asistaţilor bolnavi;
 respectă dreptul pacientului la tratament și dacă un beneficiar refuză medicația
recomandată, va consemna refuzul acestui de a lua tratamentul în Fișa de monitorizare a stării
de sănătate;
 asigură primirea asistaţilor precum şi informarea acestora asupra prevederilor
regulamentului de ordine interioară a serviciului social, referitor la drepturile şi îndatoririle
bolnavilor internaţi;
 participă la derularea activităţilor de supraveghere şi menţinere a sănătăţii prevăzute în
Planul Individualizat de Servicii.
Art. 10. Finanţarea serviciului social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități nr. 13 Gârbova”
(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea
resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de
calitate aplicabile.

(2) Finanțarea cheltuielilor centrului se realizează prin bugetul Direcției Generale de
Asistenta Sociala si Protecția Copilului Alba.
Art. 11. (1) Prezentul regulament constituie anexă a Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi se
completează de drept cu prevederile legale în vigoare sau ulterioare.
(2)
Modificarea/completarea prezentului regulament se face prin hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba.
Art. 12. La data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. …/…
august 2020 privind aprobarea înfiinţării „Locuinţei Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități nr. 13 Gârbova” își încetează aplicabilitatea anexa nr. 34 a Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90 din 30 aprilie 2020, precum şi alte
dispoziţii contrare prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL
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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea înfiinţării
„Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 13 Gârbova”
I. Expunere de motive
În conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii
privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean, iar în exercitarea acestei atribuţii „asigură
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor sociale specializate pentru protecţia copilului, a
persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în
nevoie socială” (art. 173 alin. 1 lit. d din același act normativ).
De asemenea în conformitate cu prevederile art. 119 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei
sociale, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale şi toţi
furnizorii publici de servicii sociale au obligaţia de a organiza şi acorda serviciile sociale, precum şi
de a planifica dezvoltarea acestora, numai în funcţie de nevoile identificate ale persoanelor din
comunitate, de priorităţile asumate, de resursele disponibile şi cu respectarea celui mai eficient
raport cost/beneficiu, de a asigura resursele umane, financiare şi materiale, în conformitate cu
reglementările în vigoare, strategia proprie de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planurilor anuale
de acţiune în domeniu.
Conform prevederilor art. 25 alin. 2 din Metodologia de reorganizare a centrelor
rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap, aprobată prin Decizia nr. 877 din 30
octombrie 2018 a Președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, act
normativ care stabileşte cadrul procedural pentru desfăşurarea procesului de reorganizare a
centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap publice sau private, cu capacitate mai
mică sau egală cu 50 de locuri, „proiectul de hotărâre privind înfiinţarea centrului rezidenţial
conţine în mod obligatoriu denumirea centrului în conformitate cu prevederile art. 23 şi
capacitatea acestuia, precum şi avizul de legalitate al secretarului judeţului”.
II. Descrierea situaţiei actuale
„Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 13 Gârbova”, a fost
organizată în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 218/2009.
Prin adresa nr. 16197 din 5 iunie 2020 şi Nota de fundamentare nr. 16205/2018/2020
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba supune atenţiei Consiliului
Judeţean Alba structura şi serviciile oferite în cadrul acestui serviciu social, precum şi activităţile
specifice furnizate şi capacitatea acestuia.
III. Reglementări anterioare
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 218/2009
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90/30 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
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. d, art. 173 alin. 1 lit. f și art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 112 alin. 3 lit. m din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;

- Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu
dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13
decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26
septembrie 2007, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin H.G. nr. 268/2007;
- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind
asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale aprobate prin H.G. nr. 118/2014, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Nomenclatorul serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare a serviciilor sociale aprobat prin H.G. nr. 867/2015, cu modificările şi completările
ulterioare;
- H.G. nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale „O societate fără bariere
pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea
Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020;
- Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean/consiliului local al sectorului
municipiului Bucureşti aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru
de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative
de personal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare
de tip locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi aprobate prin Ordinul
ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea
Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate
persoanelor adulte cu dizabilităţi;
- art. 24 şi art. 25 din Metodologia de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru
persoanele adulte cu handicap aprobată prin Decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Persoane cu Dizabilităţi nr. 877 din 30 octombrie 2018;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de
Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre
semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007
VI. Avize necesare
Avizul Autorității Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi
Adopţii în conformitate cu prevederile Standardelor specifice minime de calitate obligatorii
pentru servicii sociale cu cazare de tip locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi
aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind
aprobarea Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Încadrare în prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92 din 12 aprilie 2019 privind aprobarea
bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor
externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2019
- H.G. nr. nr. 426 din 27 mai 2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru
serviciile sociale

IX. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nota de fundamentare nr. 16205/2018/2020 întocmită de Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba
Propunerea de profil a centrului rezidenţial, evidenţiată prin propunerea de denumire a
acestuia, are la bază analiza datelor obţinute prin evaluare care relevă faptul că aproximativ 60%
dintre beneficiari au nevoie de activităţi şi servicii specifice dintre cele prevăzute în standardele
specifice minime obligatorii de calitate, aprobate prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei
sociale.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 118 din 9 iunie 2020.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 12977/9 iunie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Doamnei Liliana NEGRUŢ – director executiv
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim Protejate
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 13 Gârbova”
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 18 iunie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” a
Consiliului Judeţean Alba din luna august 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 118/9 iunie 2020 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea înfiinţării „Locuinței
Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 13 Gârbova”;
- adresa nr. 16197 din 5 iunie 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 12604/5 iunie 2020;
- nota de fundamentare nr. 16205/2018/2020 privind reorganizarea „Locuinței Protejată
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 13 Gârbova”.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim Protejate
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 14 Abrud”

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna august 2020;
Luând în dezbatere :
- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea înfiinţării „Locuinței
Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 14 Abrud”;
- adresa nr. 16197 din 5 iunie 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 12604/5 iunie 2020;
- nota de fundamentare nr. 16206/2018/2020 privind reorganizarea „Locuinței Protejate
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 14 Abrud”;
- propunerea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba cu privire la aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi nr. 14 Abrud”;
Luând în considerare:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90/30 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;
- Strategia naţională privind Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi 2014 2020, Politicile sociale - de la „reabilitarea” individului la reformarea societății;
- Strategia judeţeană în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului Alba 20142020.
- avizul nr. …/…… 2020 emis de Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu
Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, cu privire la înfiinţarea „Locuinței Maxim Protejate pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 14 Abrud” (art. 1 al prezentei hotărâri);
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. d, art. 173 alin. 1 lit. f și art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 112 alin. 3 lit. m din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu
dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13
decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26
septembrie 2007, cu modificările ulterioare;
- Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin H.G. nr. 268/2007;
- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind
asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale aprobate prin H.G. nr. 118/2014, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare
şi funcţionare a serviciilor sociale aprobat prin H.G. nr. 867/2015, cu modificările şi
completările ulterioare;

- H.G. nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale „O societate fără bariere
pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea
Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020;
- Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean/consiliului local al sectorului
municipiului Bucureşti aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru
de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative
de personal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare
de tip locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi aprobate prin Ordinul
ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea
Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate
persoanelor adulte cu dizabilităţi;
- art. 24 şi art. 25 din Metodologia de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru
persoanele adulte cu handicap aprobată prin Decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Persoane cu Dizabilităţi nr. 877 din 30 octombrie 2018;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă înfiinţarea „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi nr. 14 Abrud”, în subordinea Consiliului Judeţean Alba, în structura Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, ca urmare a reorganizării „Locuinței
Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 14 Abrud.
Art. 2. În urma procesului de reorganizare, profilul serviciului social va fi Locuință
Maxim Protejată (LMP), cu o capacitate maximă de 8 beneficiari.
Art. 3. (1) Se aprobă Organigrama „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte
cu Dizabilităţi nr. 14 Abrud”, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Organigrama „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi nr. 14 Abrud” constituie parte integrantă a Organigramei Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art. 4. (1) Se aprobă Statul de funcţii al „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi nr. 14 Abrud”, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei
hotărâri.
(2) Statul de funcţii al „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi nr. 14 Abrud” constituie parte integrantă a Statului de funcţii al Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art. 5. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al „Locuinței Maxim
Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 14 Abrud”, conform anexei nr. 3 - parte
integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 6. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 20 august 2020.
Art. 7. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al „Locuinței Protejate pentru Persoane Adulte
cu Dizabilităţi nr. 14 Abrud” aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90/30
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.
Art. 8. Președintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul directorului general al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 9. 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, Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu
Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, Agenţiei Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba,
Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia

Copilului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Biroului
resurse umane şi Compartimentului Unităţi de asistenţă medicală, socială, învăţământ special din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 119
Alba Iulia, 9 iunie 2020
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile Standardelor
specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare de tip locuinţă protejată
pentru persoane adulte cu dizabilităţi aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei
sociale nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, către Autoritatea
Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială.

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 119 din 9 iunie 2020
ORGANIGRAMA
„LOCUINȚEI MAXIM PROTEJATE
PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI NR. 14 ABRUD”
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

DIRECŢIA GENERALĂ DE
ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA
COPILULUI ALBA

DIRECTOR GENERAL
Subordonare funcţională

DIRECTOR GENERAL
ADJUNCT

Serviciul management de caz pentru
persoane adulte cu dizabilități și
monitorizare servicii sociale
Subordonare metodologică
„Centrul de Îngrijire şi Asistenţă
pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi Abrud”

Şef centru
Subordonare administrativă
„Locuința Maxim Protejată pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr.
14 Abrud”
Personal de specialitate
de îngrijire şi asistenţă,
personal de specialitate
şi auxiliar
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PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 119 din 9 iunie 2020

STAT DE FUNCŢII AL
„LOCUINȚEI MAXIM PROTEJATE
PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI NR. 14 ABRUD”

Clasa/
Număr de
Gradul
Studii
posturi
Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 14 Abrud
infirmier
G
8
TOTAL GENERAL
8

Nr.crt
1

Denumirea funcţiei

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 119 din 9 iunie 2020
REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare:
,,LOCUINŢA MAXIM PROTEJATĂ PENTRU PERSOANE
ADULTE CU DIZABILITĂŢI NR. 14 ABRUD”
Art. 1. Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului
social „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 14 Abrud”, înființat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 163 din data 23 septembrie 2010, și reorganizat în
conformitate cu prevederile Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru
persoanele adulte cu handicap aprobată prin Decizia nr. 877/2018 a Preşedintelui Autorității
Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele
beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor,
reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
Art. 2. Identificarea serviciului social
Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 14
Abrud”, cod serviciu social 8790CR-D-VII, maxim protejată cu sediul în oraşul Abrud, str. Ion
Agârbiceanu, nr. 6, judeţul Alba este administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr
.000020 din 10.04.2014, CUI 9266163.
Art. 3. Scopul serviciului social
Scopul serviciului social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi nr. 14 Abrud” maxim protejată este de a acorda persoanelor adulte cu dizabilităţi
aflate în situaţii de dificultate socială, care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, servicii de
găzduire, îngrijire personală, asistenţă pentru sănătate, recuperare reabilitare funcţională,
promovarea unui stil de viaţă independent şi activ, informare, evaluare a nevoilor,
integrare/reintegrare socială a persoanelor adulte cu dizabilităţi în vederea depăşirii situaţiilor de
dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale
şi creşterii calităţii vieţii.
Art. 4. Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr.
14 Abrud” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare
a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi
completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte
normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standard minim de calitate aplicabil este Ordinul ministrului muncii și justiției sociale
nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoane adulte cu dizabilități.
(3) Serviciul social „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 14
Abrud” este înfiinţat în baza Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 163 din data de 23 septembrie
2010 ca serviciu de tip rezidenţial organizat în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Alba, în regim de componentă funcţională a acesteia, fără personalitate
juridică, este subordonată administrativ Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi Abrud, metodologic fiind coordonat de Serviciul management de caz
pentru persoane adulte cu dizabilități și monitorizare servicii sociale .
(4) Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi
nr. 14 Abrud” are o capacitate maximă de 8 beneficiari.
Art. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciului social
Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 14
Abrud” se organizează şi funcţionează cu respectarea:
a.) principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială

b.) principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în
legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte
internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate
aplicabile.
Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Locuinţei
Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 14 Abrud” sunt următoarele:
 respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
 protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte
egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea
personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele
beneficiare;
 asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
 deschiderea către comunitate;
 asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor
lor;
 asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în
unitate a unui personal mixt;
 ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se
cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de
exerciţiu;
 facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe,
după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a
dezvoltat legături de ataşament, atunci când aceştia îşi manifestă real interesul;
 promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
 asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare şi
intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare în funcţie de resursele umane şi financiare
asigurate, în situaţii de criză şi în funcţie de particularităţile cazului;
 preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după
caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi
abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
 încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a
acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
 asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor
capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care
se pot confrunta la un moment dat;
 colaborarea centrului direct şi prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Alba cu serviciul public de asistenţă socială sau primăriile de domiciliu ale
beneficiarilor/aparţinătorilor.
Art. 6. Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Locuinţa Maxim Protejată pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 14 Abrud” sunt persoane adulte cu dizabilităţi încadrate în
diferite grade de handicap cu domiciliul pe raza judeţului Alba care au Decizie de admitere în
„Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 14 Abrud”, act emis de
către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba.
(2) Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr.
14 Abrud” realizează admiterea beneficiarilor cu respectarea Procedurii de Admitere aprobată
de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
„Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 14 Abrud”
întocmeşte, pentru fiecare beneficiar, un dosar de servicii şi dosarul personal al beneficiarului
care conţine, cel puţin, următoarele documente:
 cerere de admitere în centru, completată de beneficiar sau de reprezentantul legal;
 decizia de admitere, aprobată sau, după caz, avizată de reprezentantul furnizorului, în
original;
 recomandare medicală din care rezulta tipul de instituţie indicat;
 copie după B.I/C.I, certificat de naştere/căsătorie/deces al aparţinătorului;
 copie după documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
 adeverinţă de venit de la Administraţia financiară;

 contractul de furnizare servicii, semnat de părţi, în original;
 documente doveditoare a situaţiei locative;
 ultimul talon de pensie, dacă este cazul;
 anchetă socială şi planul de servicii;
 angajament de plată - după caz;
 investigaţii paraclinice cu rezultat favorabil integrării in comunitate.
(3) Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi
nr. 14 Abrud” în baza Procedurii proprii de încetare/suspendare a serviciilor stabileşte şi
aduce la cunoştinţa beneficiarilor condiţiile de încetare/sistare a serviciilor pe perioadă
determinată.
Principalele situaţii în care centrul încetează/sistează acordarea serviciilor către beneficiar
pe o anumită perioadă de timp sunt următoarele:
 la cererea beneficiarului/reprezentantului legal;
 la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ;
 transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidenţial/altă instituţie, la
cererea scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal;
 la recomandarea centrului rezidenţial care nu mai are capacitatea de a acorda toate
serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului;
 în cazul închiderii centrului rezidenţial;
 în caz de deces al beneficiarului;
 când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar/reprezentantul legal al
acestuia.
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Locuinţa Maxim Protejată
pentru Persoanele Adulte cu Dizabilităţi nr 14 Abrud”, au următoarele drepturi:
a.) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de
rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
b.) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv
la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
c.) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
d.) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin
condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
e.) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de
exerciţiu;
f.) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
g.) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h.) să li se respecte toate drepturile speciale pentru persoane cu dizabilităţi.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Locuinţa Maxim Protejată
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 14 Abrud” au următoarele obligaţii:
a.) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială,
medicală şi economică;
b.) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a
serviciilor sociale;
c.) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale
furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;
d.) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
e.) să respecte prevederile prezentului regulament precum şi a obligaţiilor asumate prin
contractul de furnizare de servicii.
Art. 7. Principalele funcţii ale serviciului social „Locuinţa Maxim Protejată pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 14 Abrud” sunt următoarele:
a.) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea
următoarele activităţi:
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana
beneficiară;
2. găzduire pe perioada nedeterminată;
3. îngrijire personală specializată
4. îngrijire permanentă 24 din 24 de ore ;
5. consilierea şi informarea beneficiarilor ;
6. dezvoltarea abilităţilor de viaţă;

7. mediere, optimizarea relaţiilor sociale ale beneficiarilor în locuinţă;
8. intervenţie în caz de urgenţă.
b.) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi
publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. materiale informative;
2. elaborarea si respectarea Regulamentului Intern, Manualul de Proceduri, Ghidul
Beneficiarului;
3. elaborarea planului de activitate anual;
4. elaborarea de rapoarte de activitate;
5. accesul beneficiarului sau potenţialilor beneficiari de a vizita locuinţa protejată;
6. informarea beneficiarilor asupra activităţilor locuinţei protejate, serviciilor
derulate, proceduri utilizate;
c.) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de
dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane
beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. respectarea drepturilor şi a demnităţii omului;
2. prezentarea şi afişarea „Carta drepturilor beneficiarilor “
3. îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor;
4. cooperarea şi parteneriatul cu alte instituţii ;
d.) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a
serviciilor;
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
e.) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin
realizarea următoarelor activităţi:
1. asigurarea calităţii hranei în raport cu resursele financiare;
2. asigurarea logisticii în funcţie de nevoile beneficiarilor şi resursele furnizorului;
3. formarea şi autoformarea continuă a personalului, disponibilitatea, capacitatea
empatică şi motivaţia personalului.
Art. 8. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1)
1. Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi nr. 14 Abrud” funcţionează cu un număr de 8 posturi total personal, conform
prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. ……………., din care:
a.) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, personal de specialitate şi auxiliar
aprobat: 8 posturi;
b.) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire aprobat:
0 posturi.
2. Personalul de specialitate reprezintă 100% din totalul personalului.
3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de 8
posturi prevăzut în statul de funcţii aprobat.
(2) Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului şi se
realizează în funcţie de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de
calitate, conform H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale
precum și a regulamentelor - cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu
modificările și completările ulterioare.
(3) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activităţii curente a „Locuinţa
Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 14 Abrud” şi gestionarea bunurilor
aflate în patrimoniul acesteia vor fi asigurate de către Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba și se subordonează
directorului general adjunct care coordonează activitățile în domeniul protecției persoanei adulte.
(4) Metodologic activitatea serviciului social „Locuinţa Maxim Protejată pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 14 Abrud” din structura Centrului de Îngrijire şi Asistenţă
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud, este coordonată de către Serviciul management de
caz pentru persoane adulte cu dizabilități și monitorizare servicii sociale din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.

(5) Serviciile de nutriţie sunt asigurate prin încheierea unui contract de prestări servicii de
specialitate.
(6) Serviciile de informare, consiliere, evaluare sociala şi psihologică sunt asigurate de
către specialişti care funcţionează în cadrul Centrului sau în structurile specializate ale Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art. 9. Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi
auxiliar
Personalul de specialitate poate fi:
a.) infirmier (532103)
Atribuţii principale ale infirmierului:
 supraveghează cu atenție şi în mod permanent asistații, răspunde pentru securitatea
vieții asistaților şi ia măsuri de prevenire a accidentelor pe timpul cât își desfășoară activitatea;
 urmărește permanent starea psihică şi fizică a asistaților şi sesizează conducerea
unității sau, după caz, asistentul medical, medicul, psihologul privind orice modificare a stării de
sănătate a asistaților în cel mai scurt timp;
 consemnează zilnic sau, după caz, săptămânal, medicaţia acordată şi date despre starea
generală în Fişa de monitorizare a stării de sănătate;
 are obligația să cunoască măsurile de acordare a primului ajutor şi să le aplice în caz de
nevoie;
 asigură pregătirea şi servirea mesei;
 acordă sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat, încălţat/descălţat, alegerea hainelor adecvate;
pentru asigurarea igienei zilnice (spălat şi şters, îngrijirea propriului corp şi a părţilor acestuia,
igiena eliminărilor etc.);
 acordă sprijin pentru administrarea medicamentaţiei, în limita competenţei, pe baza
recomandărilor medicului de familie/specialist; pentru probleme specifice de tip cataterizare,
tratarea escarelor şi altele;
 acordă sprijin pentru transfer şi mobilizare, pentru deplasarea în interior/exterior,
inclusiv efectuarea de cumpărături;
acordă sprijin pentru comunicare, altele.
Art. 10. Finanţarea serviciului social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi nr. 14 Abrud”
(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea
resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de
calitate aplicabile.
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se realizează prin bugetul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art. 11. (1) Prezentul regulament constituie anexă a Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi se
completează de drept cu prevederile legale în vigoare sau ulterioare.
(2)
Modificarea/completarea prezentului regulament se face prin hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba.
Art. 12. La data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. …/…
august 2020 privind aprobarea înfiinţării „Locuinţei Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități nr. 14 Abrud” își încetează aplicabilitatea anexa nr. 10 a Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90 din 30 aprilie 2020, precum şi alte
dispoziţii contrare prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL
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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea înfiinţării
„Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 14 Abrud”
I. Expunere de motive
În conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii
privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean, iar în exercitarea acestei atribuţii „asigură
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor sociale specializate pentru protecţia copilului, a
persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în
nevoie socială” (art. 173 alin. 1 lit. d din același act normativ).
De asemenea în conformitate cu prevederile art. 119 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei
sociale, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale şi toţi
furnizorii publici de servicii sociale au obligaţia de a organiza şi acorda serviciile sociale, precum şi
de a planifica dezvoltarea acestora, numai în funcţie de nevoile identificate ale persoanelor din
comunitate, de priorităţile asumate, de resursele disponibile şi cu respectarea celui mai eficient
raport cost/beneficiu, de a asigura resursele umane, financiare şi materiale, în conformitate cu
reglementările în vigoare, strategia proprie de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planurilor anuale
de acţiune în domeniu.
Conform prevederilor art. 25 alin. 2 din Metodologia de reorganizare a centrelor
rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap, aprobată prin Decizia nr. 877 din 30
octombrie 2018 a Președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, act
normativ care stabileşte cadrul procedural pentru desfăşurarea procesului de reorganizare a
centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap publice sau private, cu capacitate mai
mică sau egală cu 50 de locuri, „proiectul de hotărâre privind înfiinţarea centrului rezidenţial
conţine în mod obligatoriu denumirea centrului în conformitate cu prevederile art. 23 şi
capacitatea acestuia, precum şi avizul de legalitate al secretarului judeţului”.
II. Descrierea situaţiei actuale
„Locuința Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 14 Abrud”, a fost
organizată în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 163 din data
23 septembrie 2010.
Prin adresa nr. 16197 din 5 iunie 2020 şi Nota de fundamentare nr. 16206/2018/2020
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba supune atenţiei Consiliului
Judeţean Alba structura şi serviciile oferite în cadrul acestui serviciu social, precum şi activităţile
specifice furnizate şi capacitatea acestuia.
III. Reglementări anterioare
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 163 din data 23 septembrie 2010
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90/30 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
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. d, art. 173 alin. 1 lit. f și art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 112 alin. 3 lit. m din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu
dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13
decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26
septembrie 2007, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin H.G. nr. 268/2007;
- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind
asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale aprobate prin H.G. nr. 118/2014, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Nomenclatorul serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare a serviciilor sociale aprobat prin H.G. nr. 867/2015, cu modificările şi completările
ulterioare;
- H.G. nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale „O societate fără bariere
pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea
Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020;
- Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean/consiliului local al sectorului
municipiului Bucureşti aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru
de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative
de personal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare
de tip locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi aprobate prin Ordinul
ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea
Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate
persoanelor adulte cu dizabilităţi;
- art. 24 şi art. 25 din Metodologia de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru
persoanele adulte cu handicap aprobată prin Decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Persoane cu Dizabilităţi nr. 877 din 30 octombrie 2018;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de
Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre
semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007
VI. Avize necesare
Avizul Autorității Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi
Adopţii în conformitate cu prevederile Standardelor specifice minime de calitate obligatorii
pentru servicii sociale cu cazare de tip locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi
aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind
aprobarea Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Încadrare în prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92 din 12 aprilie 2019 privind aprobarea
bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor
externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2019

- H.G. nr. nr. 426 din 27 mai 2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru
serviciile sociale
IX. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nota de fundamentare nr. 16206/2018/2020 întocmită de Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba
Propunerea de profil a centrului rezidenţial, evidenţiată prin propunerea de denumire a
acestuia, are la bază analiza datelor obţinute prin evaluare care relevă faptul că aproximativ 60%
dintre beneficiari au nevoie de activităţi şi servicii specifice dintre cele prevăzute în standardele
specifice minime obligatorii de calitate, aprobate prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei
sociale.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 119 din 9 iunie 2020.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 12979/9 iunie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Doamnei Liliana NEGRUŢ – director executiv
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim Protejate
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 14 Abrud”
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 18 iunie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” a
Consiliului Judeţean Alba din luna august 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 119/9 iunie 2020 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea înfiinţării „Locuinței
Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 14 Abrud”;
- adresa nr. 16197 din 5 iunie 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 12604/5 iunie 2020;
- nota de fundamentare nr. 16206/2018/2020 privind reorganizarea „Locuinței Protejată
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 14 Abrud”.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim Protejate
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 15 Abrud”

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna august 2020;
Luând în dezbatere :
- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea înfiinţării „Locuinței
Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 15 Abrud”;
- adresa nr. 16197 din 5 iunie 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 12604/5 iunie 2020;
- nota de fundamentare nr. 16207/2018/2020 privind reorganizarea „Locuinței Protejate
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 15 Abrud”;
- propunerea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba cu privire la aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi nr. 15 Abrud”;
Luând în considerare:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90/30 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;
- Strategia naţională privind Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi 2014 2020, Politicile sociale - de la „reabilitarea” individului la reformarea societății;
- Strategia judeţeană în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului Alba 20142020.
- avizul nr. …/…… 2020 emis de Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu
Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, cu privire la înfiinţarea „Locuinței Maxim Protejate pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 15 Abrud” (art. 1 al prezentei hotărâri);
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. d, art. 173 alin. 1 lit. f și art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 112 alin. 3 lit. m din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu
dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13
decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26
septembrie 2007, cu modificările ulterioare;
- Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin H.G. nr. 268/2007;
- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind
asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale aprobate prin H.G. nr. 118/2014, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare
şi funcţionare a serviciilor sociale aprobat prin H.G. nr. 867/2015, cu modificările şi
completările ulterioare;

- H.G. nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale „O societate fără bariere
pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea
Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020;
- Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean/consiliului local al sectorului
municipiului Bucureşti aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru
de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative
de personal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare
de tip locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi aprobate prin Ordinul
ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea
Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate
persoanelor adulte cu dizabilităţi;
- art. 24 şi art. 25 din Metodologia de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru
persoanele adulte cu handicap aprobată prin Decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Persoane cu Dizabilităţi nr. 877 din 30 octombrie 2018;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă înfiinţarea „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi nr. 15 Abrud”, în subordinea Consiliului Judeţean Alba, în structura Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, ca urmare a reorganizării „Locuinței
Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 15 Abrud.
Art. 2. În urma procesului de reorganizare, profilul serviciului social va fi Locuință
Maxim Protejată (LMP), cu o capacitate maximă de 8 beneficiari.
Art. 3. (1) Se aprobă Organigrama „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte
cu Dizabilităţi nr. 15 Abrud”, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Organigrama „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi nr. 15 Abrud” constituie parte integrantă a Organigramei Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art. 4. (1) Se aprobă Statul de funcţii al „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi nr. 15 Abrud”, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei
hotărâri.
(2) Statul de funcţii al „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi nr. 15 Abrud” constituie parte integrantă a Statului de funcţii al Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art. 5. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al „Locuinței Maxim
Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 15 Abrud”, conform anexei nr. 3 - parte
integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 6. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 20 august 2020.
Art. 7. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al „Locuinței Protejate pentru Persoane Adulte
cu Dizabilităţi nr. 15 Abrud” aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90/30
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.
Art. 8. Președintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul directorului general al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 9. 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, Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu
Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, Agenţiei Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba,
Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia

Copilului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Biroului
resurse umane şi Compartimentului Unităţi de asistenţă medicală, socială, învăţământ special din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 120
Alba Iulia, 9 iunie 2020
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile Standardelor
specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare de tip locuinţă protejată
pentru persoane adulte cu dizabilităţi aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei
sociale nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, către Autoritatea
Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială.

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 120 din 9 iunie 2020
ORGANIGRAMA
„LOCUINȚEI MAXIM PROTEJATE
PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI NR. 15 ABRUD”
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

DIRECŢIA GENERALĂ DE
ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA
COPILULUI ALBA

DIRECTOR GENERAL
Subordonare funcţională

DIRECTOR GENERAL
ADJUNCT

Serviciul management de caz pentru
persoane adulte cu dizabilități și
monitorizare servicii sociale
Subordonare metodologică
„Centrul de Îngrijire şi Asistenţă
pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi Abrud”

Şef centru
Subordonare administrativă
„Locuința Maxim Protejată pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr.
15 Abrud”
Personal de specialitate
de îngrijire şi asistenţă,
personal de specialitate
şi auxiliar
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PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 120 din 9 iunie 2020

STAT DE FUNCŢII AL
„LOCUINȚEI MAXIM PROTEJATE
PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI NR. 15 ABRUD”

Clasa/
Număr de
Gradul
Studii
posturi
Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 15 Abrud
asistent medical
PL
1
asistent social principal
S
1
infirmier
G
6
TOTAL GENERAL
8

Nr.crt
1
2
3

Denumirea funcţiei

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 120 din 9 iunie 2020
REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare:
„LOCUINŢA MAXIM PROTEJATĂ PENTRU PERSOANE
ADULTE CU DIZABILITĂŢI NR. 15 ABRUD”
Art. 1. Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului
social „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 15 Abrud”, înființat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 151/27 septembrie 2012 și reorganizat în conformitate
cu prevederile Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte
cu handicap aprobată prin Decizia nr. 877/2018 a Preşedintelui Autorității Naționale pentru
Persoanele cu Dizabilități.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare,
cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor,
reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
Art. 2. Identificarea serviciului social
Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr.
15 Abrud”, cod serviciu social 8790CR-D-VII , maxim protejată cu sediul în orașul Abrud, str.
Gura Cornei, nr. 70, județul Alba, este administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr
.000020, CUI 9266163.
Art 3. Scopul serviciului social
Scopul serviciului social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi nr. 15 Abrud” - maxim protejată, este de a acorda persoanelor adulte cu dizabilităţi
aflate în situaţii de dificultate socială, care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, servicii de
găzduire, îngrijire personală, asistenţă pentru sănătate, recuperare reabilitare funcţională,
promovarea unui stil de viaţă independent şi activ, informare, evaluare a nevoilor,
integrare/reintegrare socială a persoanelor adulte cu dizabilităţi în vederea depăşirii situaţiilor de
dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale
şi creşterii calităţii vieţii.
Art. 4. Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 15
Abrud” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a
serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi
completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte
normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standard minim de calitate aplicabil este Ordinul ministrului muncii și justiției sociale
nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoane adulte cu dizabilități.
(3) Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr.
15 Abrud” este înfiinţat în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Alba Nr. 151/27 septembrie
2012, ca serviciu de tip rezidenţial organizat în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Alba, în regim de componentă funcţională a acesteia, fără personalitate
juridică, este subordonat administrativ Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte
cu Dizabilităţi Abrud, metodologic fiind coordonat de Serviciul management de caz pentru
persoanele adulte cu dizabilități și monitorizare servicii sociale.
(4) Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr.
15 Abrud”, are o capacitate maximă de 8 beneficiari.
Art. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciului social
Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 15
Abrud” se organizează şi funcţionează cu respectarea:
a.) principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială;

b.) principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în
legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte
internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate
aplicabile.
Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Locuinţei
Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 15 Abrud” sunt următoarele:
 respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
 protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte
egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea
personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele
beneficiare;
 asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
 deschiderea către comunitate;
 asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor
lor;
 asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în
unitate a unui personal mixt;
 ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se
cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de
exerciţiu;
 facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe,
după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a
dezvoltat legături de ataşament, atunci când aceştia îşi manifestă real interesul;
 promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
 asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare şi
intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare în funcţie de resursele umane şi financiare
asigurate, în situaţii de criză şi în funcţie de particularităţile cazului;
 preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după
caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi
abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
 încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a
acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
 asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor
capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care
se pot confrunta la un moment dat;
 colaborarea centrului direct şi prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba cu serviciul public de asistenţă socială sau primăriile de
domiciliu ale beneficiarilor/aparţinătorilor.
Art. 6. Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Locuinţa Maxim Protejată pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 15 Abrud” sunt persoane adulte cu dizabilităţi încadrate în
diferite grade de handicap cu domiciliul pe raza judeţului Alba care au Decizie de admitere în
„Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 15 Abrud”, act emis de
către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba.
(2) Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr.
15 Abrud” realizează admiterea beneficiarilor cu respectarea Procedurii de Admitere aprobată
de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr.
15 Abrud” întocmeşte, pentru fiecare beneficiar, un dosar de servicii şi dosarul personal al
beneficiarului care conţine, cel puţin, următoarele documente:
 cerere de admitere în centru, completată de beneficiar sau de reprezentantul legal;
 decizia de admitere, aprobată sau, după caz, avizată de reprezentantul furnizorului, în
original;
 recomandare medicală din care rezulta tipul de instituţie indicat;
 copie după B.I/C.I, certificat de naştere/căsătorie/deces al aparţinătorului;
 copie după documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
 adeverinţă de venit de la Administraţia financiară;

 contractul de furnizare servicii, semnat de părţi, în original;
 documente doveditoare a situaţiei locative;
 ultimul talon de pensie, dacă este cazul;
 anchetă socială şi planul de servicii;
 angajament de plată - după caz;
 investigaţii paraclinice cu rezultat favorabil integrării in comunitate.
(3) Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi
nr. 15 Abrud” în baza Procedurii proprii de încetare/suspendare a serviciilor stabileşte şi
aduce la cunoştinţa beneficiarilor condiţiile de încetare/suspendare a serviciilor pe perioadă
determinată.
Principalele situaţii în care centrul încetează/sistează acordarea serviciilor către beneficiar
pe o anumită perioadă de timp sunt următoarele:
 la cererea beneficiarului/reprezentantului legal;
 la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ;
 transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidenţial/altă instituţie, la
cererea scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal;
 la recomandarea centrului rezidenţial care nu mai are capacitatea de a acorda toate
serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului;
 în cazul închiderii centrului rezidenţial;
 în caz de deces al beneficiarului;
 când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar/reprezentantul legal al
acestuia.
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Locuinţa Maxim Protejată
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 15 Abrud”, au următoarele drepturi:
a.) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de
rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
b.) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv
la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
c.) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
d.) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin
condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
e.) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de
exerciţiu;
f.) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
g.) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h.) să li se respecte toate drepturile speciale pentru persoane cu dizabilităţi.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Locuinţa Maxim Protejată
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 15 Abrud” au următoarele obligaţii:
a.) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială,
medicală şi economică;
b.) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a
serviciilor sociale;
c.) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale
furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;
d.) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
e.) să respecte prevederile prezentului regulament precum şi a obligaţiilor asumate prin
contractul de furnizare de servicii.
Art. 7. Principalele funcţii ale serviciului social „Locuinţa Maxim Protejată pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 15 Abrud” sunt următoarele:
a.) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea
următoarele activităţi:
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana
beneficiară;
2. găzduire pe perioada nedeterminată;
3. îngrijire personală specializată
4. îngrijire permanentă 24 din 24 de ore ;
5. consilierea şi informarea beneficiarilor ;
6. dezvoltarea abilităţilor de viaţă;

7. mediere, optimizarea relaţiilor sociale ale beneficiarilor în locuinţă;
8. intervenţie în caz de urgență;
b.) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi
publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. materiale informative;
2. elaborarea si respectarea Regulamentului Intern, Manualul de Proceduri, Ghidul
Beneficiarului;
3. elaborarea planului de activitate anual;
4. elaborarea de rapoarte de activitate;
5. accesul beneficiarului sau potenţialilor beneficiari de a vizita locuinţa protejată;
6. informarea beneficiarilor asupra activităţilor locuinţei protejate, serviciilor
derulate, proceduri utilizate;
c.) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de
dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane
beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. respectarea drepturilor şi a demnităţii omului;
2. prezentarea şi afişarea „Carta drepturilor beneficiarilor”
3. îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor;
4. cooperarea şi parteneriatul cu alte instituţii ;
d.) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a
serviciilor;
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
e.) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin
realizarea următoarelor activităţi:
1. asigurarea calităţii hranei în raport cu resursele financiare;
2. asigurarea logisticii în funcţie de nevoile beneficiarilor şi resursele furnizorului;
3. formarea şi autoformarea continuă a personalului, disponibilitatea, capacitatea
empatică şi motivaţia personalului.
Art. 8. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal:
(1.) Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr.
15 Abrud” funcţionează cu un număr de 8 posturi total personal, conform prevederilor Hotărârii
Consiliului Județean Alba nr. ………., din care:
a.) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, personal de specialitate şi
auxiliar aprobat: 8 posturi;
b.) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire
aprobat: 0
1. Personalul de specialitate reprezintă 100% din totalul personalului.
2. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de 8
posturi prevăzut în statul de funcţii aprobat
(2) Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului şi se
realizează în funcţie de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de
calitate, conform H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale
precum și a regulamentelor- cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu
modificările și completările ulterioare.
(3) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activităţii curente a „Locuinţei
Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 15 Abrud” şi gestionarea bunurilor
aflate în patrimoniul acesteia vor fi asigurate de către Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea
Direcţiei Generale de Asistenta Socială şi Protecţia Copilului Alba și se subordonează
directorului general adjunct care coordonează activitățile în domeniul protecției persoanei adulte.
(4) Metodologic activitatea serviciului social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi nr. 15 Abrud” din structura Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud, este coordonată de către Serviciul management de caz
pentru persoanele adulte cu dizabilități și monitorizare servicii sociale din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;

(5) Serviciile de nutriţie sunt asigurate prin încheierea unui contract de prestări servicii de
specialitate.
(6) Serviciile de informare, consiliere, evaluare socială şi psihologică sunt asigurate de
către specialişti care funcţionează în cadrul centrului sau în structurile specializate ale Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art. 9. Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi
auxiliar:
Personalul de specialitate este compus din:
a.) asistent social (263501)
Atribuţiile principale ale asistentului social sunt:
 depistează şi rezolvă problemele de integrarea a asistaţilor în colectivitate;
 ajută şi consiliază asistaţii în rezolvarea problemelor personale;
 ţine evidenţa, urmăreşte şi completează la zi dosarele asistaţilor cu actele necesare;
 aduce zilnic la cunoștința conducerii serviciului situaţiile deosebite apărute privind
relaţiile dintre asistaţi şi dintre asistaţi şi personal;
 consiliază asistaţii şi îi îndrumă în vederea obţinerii de informaţii utile privind
drepturile personale;
 organizează programe recreative şi de dezvoltare personală pentru persoanele asistate
din centrul de recuperare;
 organizează şi mediază întâlniri între asistaţi şi aparţinători;
 păstrează şi gestionează bunurile de valoare ale asistaţilor lipsiţi de discernământ
b.) asistent medical (325901);
Atribuţiile principale ale asistentului medical sunt:
 administrează medicația, efectuează sau urmărește, după caz, aplicarea tratamentelor
medicale și regimurilor dietetice recomandate la externarea din unitățile sanitare cu paturi
cuprinse în bilete de externare, scrisori medicale, planuri de recuperare, planuri de îngrijire și
tratament și altele asemenea;
 gestionează tratamentul bolilor minore (răceli, dureri de cap, etc.) și aplicarea
medicației prescrise de către medic beneficiarilor;
 acordă primul ajutor şi cheamă medicul în situaţii de urgenţă;
 supraveghează continuu starea de sănătate a asistaţilor, şi semnalează medicului
aspecte deosebite cu privire la evoluţia şi îngrijirea bolnavilor;
 participă la examinarea de către medici a beneficiarilor, informându-i asupra stării şi
evoluţiei acestora, şi execută indicaţiile medicilor cu privire la efectuarea tratamentului şi a
analizelor medicale, la regimul alimentar şi la igiena persoanelor respective;
 semnalează medicului cazurile de îmbolnăviri intercurente, asigurând după caz,
izolarea asistaţilor bolnavi;
 respectă dreptul pacientului la tratament și dacă un beneficiar refuză medicația
recomandată, va consemna refuzul acestui de a lua tratamentul în Fișa de monitorizare a stării
de sănătate;
 asigură primirea asistaţilor precum şi informarea acestora asupra prevederilor
regulamentului de ordine interioară a serviciului social, referitor la drepturile şi îndatoririle
bolnavilor internaţi;
 participă la derularea activităţilor de supraveghere şi menţinere a sănătăţii prevăzute în
Planul Individualizat de Servicii;
c.) infirmier (532103)
Atribuţiile principale ale infirmierului sunt:
 supraveghează cu atenție şi în mod permanent asistații, răspunde pentru securitatea vieții
asistaților şi ia măsuri de prevenire a accidentelor pe timpul cât își desfășoară activitatea;
 urmărește permanent starea psihică şi fizică a asistaților şi sesizează conducerea unității
sau, după caz, asistentul medical, medicul, psihologul privind orice modificare a stării de
sănătate a asistaților în cel mai scurt timp;
 are obligația să cunoască măsurile de acordare a primului ajutor şi să le aplice în caz de
nevoie;
 asigură pregătirea şi servirea mesei;
 acordă sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat, încălţat/descălţat, alegerea hainelor adecvate;
pentru asigurarea igienei zilnice (spălat şi şters, îngrijirea propriului corp şi a părţilor acestuia,
igiena eliminărilor etc.);

 acordă sprijin pentru administrarea medicamentaţiei, în limita competenţei, pe baza
recomandărilor medicului de familie/specialist; pentru probleme specifice de tip cataterizare,
tratarea escarelor şi altele;
 acordă sprijin pentru transfer şi mobilizare, pentru deplasarea în interior/exterior,
inclusiv efectuarea de cumpărături;
 acordă sprijin pentru comunicare, altele.
Art. 10. Finanţarea serviciului social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi nr. 15 Abrud”
(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea
resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de
calitate aplicabile.
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se realizează prin bugetul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art. 11. (1) Prezentul regulament constituie anexă a Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi se
completează de drept cu prevederile legale în vigoare sau ulterioare.
(2) Modificarea/completarea prezentului regulament se face prin hotărâre a Consiliului
Judeţean Alba.
Art. 12. La data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. …/…
august 2020 privind aprobarea înfiinţării „Locuinţei Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități nr. 15 Abrud” își încetează aplicabilitatea anexa nr. 8 a Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90 din 30 aprilie 2020, precum şi alte
dispoziţii contrare prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL
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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea înfiinţării
„Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 15 Abrud”
I. Expunere de motive
În conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii
privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean, iar în exercitarea acestei atribuţii „asigură
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor sociale specializate pentru protecţia copilului, a
persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în
nevoie socială” (art. 173 alin. 1 lit. d din același act normativ).
De asemenea în conformitate cu prevederile art. 119 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei
sociale, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale şi toţi
furnizorii publici de servicii sociale au obligaţia de a organiza şi acorda serviciile sociale, precum şi
de a planifica dezvoltarea acestora, numai în funcţie de nevoile identificate ale persoanelor din
comunitate, de priorităţile asumate, de resursele disponibile şi cu respectarea celui mai eficient
raport cost/beneficiu, de a asigura resursele umane, financiare şi materiale, în conformitate cu
reglementările în vigoare, strategia proprie de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planurilor anuale
de acţiune în domeniu.
Conform prevederilor art. 25 alin. 2 din Metodologia de reorganizare a centrelor
rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap, aprobată prin Decizia nr. 877 din 30
octombrie 2018 a Președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, act
normativ care stabileşte cadrul procedural pentru desfăşurarea procesului de reorganizare a
centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap publice sau private, cu capacitate mai
mică sau egală cu 50 de locuri, „proiectul de hotărâre privind înfiinţarea centrului rezidenţial
conţine în mod obligatoriu denumirea centrului în conformitate cu prevederile art. 23 şi
capacitatea acestuia, precum şi avizul de legalitate al secretarului judeţului”.
II. Descrierea situaţiei actuale
„Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 15 Abrud”, a fost
organizată în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 151/27
septembrie 2012.
Prin adresa nr. 16197 din 5 iunie 2020 şi Nota de fundamentare nr. 16207/2018/2020
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba supune atenţiei Consiliului
Judeţean Alba structura şi serviciile oferite în cadrul acestui serviciu social, precum şi activităţile
specifice furnizate şi capacitatea acestuia.
III. Reglementări anterioare
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 151/27 septembrie 2012
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90/30 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
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. d, art. 173 alin. 1 lit. f și art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 112 alin. 3 lit. m din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu
dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13
decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26
septembrie 2007, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin H.G. nr. 268/2007;
- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind
asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale aprobate prin H.G. nr. 118/2014, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Nomenclatorul serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare a serviciilor sociale aprobat prin H.G. nr. 867/2015, cu modificările şi completările
ulterioare;
- H.G. nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale „O societate fără bariere
pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea
Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020;
- Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean/consiliului local al sectorului
municipiului Bucureşti aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru
de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative
de personal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare
de tip locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi aprobate prin Ordinul
ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea
Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate
persoanelor adulte cu dizabilităţi;
- art. 24 şi art. 25 din Metodologia de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru
persoanele adulte cu handicap aprobată prin Decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Persoane cu Dizabilităţi nr. 877 din 30 octombrie 2018;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de
Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre
semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007
VI. Avize necesare
Avizul Autorității Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi
Adopţii în conformitate cu prevederile Standardelor specifice minime de calitate obligatorii
pentru servicii sociale cu cazare de tip locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi
aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind
aprobarea Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Încadrare în prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92 din 12 aprilie 2019 privind aprobarea
bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor
externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2019

- H.G. nr. nr. 426 din 27 mai 2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru
serviciile sociale
IX. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nota de fundamentare nr. 16207/2018/2020 întocmită de Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba
Propunerea de profil a centrului rezidenţial, evidenţiată prin propunerea de denumire a
acestuia, are la bază analiza datelor obţinute prin evaluare care relevă faptul că aproximativ 60%
dintre beneficiari au nevoie de activităţi şi servicii specifice dintre cele prevăzute în standardele
specifice minime obligatorii de calitate, aprobate prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei
sociale.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 120 din 9 iunie 2020.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 12981/9 iunie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Doamnei Liliana NEGRUŢ – director executiv
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim Protejate
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 15 Abrud”
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 18 iunie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” a
Consiliului Judeţean Alba din luna august 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 120/9 iunie 2020 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea înfiinţării „Locuinței
Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 15 Abrud”;
- adresa nr. 16197 din 5 iunie 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 12607/5 iunie 2020;
- nota de fundamentare nr. 16206/2018/2020 privind reorganizarea „Locuinței Protejată
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 15 Abrud”.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim Protejate
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 16 Alba Iulia”

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna august 2020;
Luând în dezbatere :
- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea înfiinţării „Locuinței
Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 16 Alba Iulia”;
- adresa nr. 16197 din 5 iunie 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 12604/5 iunie 2020;
- nota de fundamentare nr. 16208/2018/2020 privind reorganizarea „Locuinței Protejate
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 16 Alba Iulia”;
- propunerea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba cu privire la aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi nr. 16 Alba Iulia”;
Luând în considerare:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90/30 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;
- Strategia naţională privind Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi 2014 2020, Politicile sociale - de la „reabilitarea” individului la reformarea societății;
- Strategia judeţeană în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului Alba 20142020.
- avizul nr. …/…… 2020 emis de Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu
Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, cu privire la înfiinţarea „Locuinței Maxim Protejate pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 16 Alba Iulia” (art. 1 al prezentei hotărâri);
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. d, art. 173 alin. 1 lit. f și art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 112 alin. 3 lit. m din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu
dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13
decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26
septembrie 2007, cu modificările ulterioare;
- Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin H.G. nr. 268/2007;
- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind
asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale aprobate prin H.G. nr. 118/2014, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare
şi funcţionare a serviciilor sociale aprobat prin H.G. nr. 867/2015, cu modificările şi
completările ulterioare;

- H.G. nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale „O societate fără bariere
pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea
Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020;
- Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean/consiliului local al sectorului
municipiului Bucureşti aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru
de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative
de personal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare
de tip locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi aprobate prin Ordinul
ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea
Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate
persoanelor adulte cu dizabilităţi;
- art. 24 şi art. 25 din Metodologia de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru
persoanele adulte cu handicap aprobată prin Decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Persoane cu Dizabilităţi nr. 877 din 30 octombrie 2018;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă înfiinţarea „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi nr. 16 Alba Iulia”, în subordinea Consiliului Judeţean Alba, în structura Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, ca urmare a reorganizării „Locuinței
Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 16 Alba Iulia.
Art. 2. În urma procesului de reorganizare, profilul serviciului social va fi Locuință
Maxim Protejată (LMP), cu o capacitate maximă de 8 beneficiari.
Art. 3. (1) Se aprobă Organigrama „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte
cu Dizabilităţi nr. 16 Alba Iulia”, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Organigrama „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi nr. 16 Alba Iulia” constituie parte integrantă a Organigramei Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art. 4. (1) Se aprobă Statul de funcţii al „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi nr. 16 Alba Iulia”, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei
hotărâri.
(2) Statul de funcţii al „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi nr. 16 Alba Iulia” constituie parte integrantă a Statului de funcţii al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art. 5. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al „Locuinței Maxim
Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 16 Alba Iulia”, conform anexei nr. 3 parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 6. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 20 august 2020.
Art. 7. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al „Locuinței Protejate pentru Persoane Adulte
cu Dizabilităţi nr. 16 Alba Iulia” aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90/30
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.
Art. 8. Președintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul directorului general al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 9. 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, Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu
Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, Agenţiei Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba,
Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia

Copilului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Biroului
resurse umane şi Compartimentului Unităţi de asistenţă medicală, socială, învăţământ special din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 121
Alba Iulia, 9 iunie 2020
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile Standardelor
specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare de tip locuinţă protejată
pentru persoane adulte cu dizabilităţi aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei
sociale nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, către Autoritatea
Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială.

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 121 din 9 iunie 2020
ORGANIGRAMA
„LOCUINȚEI MAXIM PROTEJATE
PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI NR. 16 ALBA IULIA”
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

DIRECŢIA GENERALĂ DE
ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA
COPILULUI ALBA

DIRECTOR GENERAL
Subordonare funcţională

DIRECTOR GENERAL
ADJUNCT

Serviciul management de caz pentru
persoane adulte cu dizabilități și
monitorizare servicii sociale
Subordonare metodologică
Centrul Maternal pentru 6 cupluri
mama-copil „Speranța” Alba Iulia

Şef centru
Subordonare administrativă
„Locuința Maxim Protejată pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr.
16 Alba Iulia”
Personal de specialitate
de îngrijire şi asistenţă,
personal de specialitate
şi auxiliar
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PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 121 din 9 iunie 2020

STAT DE FUNCŢII AL
„LOCUINȚEI MAXIM PROTEJATE
PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI NR. 16 ALBA IULIA”

Clasa/
Număr de
Gradul
Studii
posturi
Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 16 Alba Iulia
asistent medical principal
PL
1
infirmier
G
7
TOTAL GENERAL
8

Nr.crt
1
2

Denumirea funcţiei

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 121 din 9 iunie 2020
REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare:
„LOCUINŢA MAXIM PROTEJATĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU
DIZABILITĂȚI NR. 16 ALBA IULIA”
Art. 1. Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului
social „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 16 Alba Iulia”, înfiinţată
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 152/26 septembrie 2014 și reorganizat în
conformitate cu prevederile Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru
persoanele adulte cu handicap aprobată prin Decizia nr. 877/2018 a Preşedintelui Autorității
Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare,
cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor,
reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
Art. 2. Identificarea serviciului social
Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 16
Alba Iulia”, cod serviciu social 8790CR-D-VII, maxim protejată este administrată de
furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, acreditat conform
Certificatului de acreditare seria AF nr. 000020 din 10.04.2014, cu sediul în municipiul Alba
Iulia, str. Poieniţei, nr. 18, judeţul Alba.
Art. 3. Scopul serviciului social
Scopul serviciului social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități nr. 16 Alba Iulia” - maxim protejată este de a acorda persoanelor adulte cu
dizabilități aflate în situații de dificultate socială, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate,
servicii de găzduire, îngrijire personală, asistență pentru sănătate, recuperare reabilitare
funcțională, promovarea unui stil de viață independent și activ, informare, evaluare a nevoilor,
integrare/reintegrare socială a persoanelor adulte cu dizabilități în vederea depășirii situațiilor de
dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale
și creșterii calității vieții.
Art. 4. Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr.
16 Alba Iulia” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi
funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu
modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a
altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standardul minim de calitate aplicabil este Ordinul ministrului muncii și justiției
sociale nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoane adulte cu dizabilități.
(3) Serviciul social „Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 16
Alba Iulia” este înfiinţat în baza Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 152 din data 26 septembrie
2014 ca serviciu de tip rezidențial organizat în structura Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Alba, în regim de componentă funcțională a acesteia, fără personalitate
juridică, este subordonat administrativ Centrului Maternal pentru 6 cupluri mamă-copil Alba
Iulia, metodologic fiind coordonat de Serviciul management de caz pentru persoane adulte cu
dizabilități și monitorizare servicii sociale.
(4) Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr.
16 Alba Iulia” are o capacitate maximă de 8 beneficiari.
Art. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciului social
Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 16
Alba Iulia” se organizează şi funcţionează cu respectarea:
a.) principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială

b.) principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în
legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte
internaţionale, în materie, la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate
aplicabile.
Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Locuinţei
Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 16 Alba Iulia” sunt următoarele:
a.) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
b.) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte
egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea
personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele
beneficiare;
c.) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
d.) deschiderea către comunitate;
e.) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor
lor;
f.) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în
unitate a unui personal mixt;
g.) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se
cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de
exerciţiu;
h.) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe,
după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a
dezvoltat legături de ataşament atunci când aceștia își manifestă real interesul;
i.) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
j.) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare și
intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare în funcție de resursele umane și financiare
asigurate, în situații de criză și în funcție de particularitățile cazului;
k.) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau,
după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului
şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
l.) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a
acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
m.) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea
propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de
dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
n.) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
o.) colaborarea centrului direct și prin intermediul Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Alba cu serviciul public de asistență socială sau primăriile de domiciliu ale
beneficiarilor/aparținătorilor.
Art. 6. Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități nr. 16 Alba Iulia” sunt persoane adulte cu dizabilități încadrate în diferite
grade de handicap cu domiciliul pe raza județului Alba care au Decizie de admitere în „Locuinţa
Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 16 Alba Iulia”, act emis de către
Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba.
(2) Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr.
16 Alba Iulia” realizează admiterea beneficiarilor cu respectarea Procedurii de Admitere
aprobată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.
(3) „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 16 Alba Iulia”
întocmește pentru fiecare beneficiar, un dosar de servicii și dosarul personal al beneficiarului
care conține, cel puțin următoarele documente:
 cerere de admitere în centru, completată de beneficiar sau de reprezentantul legal;
 decizia de admitere, aprobată sau după caz, avizată de reprezentantul furnizorului, în
original;
 recomandare medicală din care rezultă tipul de instituție indicat;
 copie după B.I./C.I., certificat de naștere/căsătorie/deces al aparținătorului;
 copie după documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
 adeverință de venit de la Administrația Financiară;

 contractul de furnizare servicii, semnat de părți, în original;
 documente doveditoare a situației locative;
 ultimul talon de pensie, dacă este cazul;
 anchetă socială și planul de servicii;
 angajament de plată - după caz;
 investigații paraclinice cu rezultat favorabil integrării în comunitate.
(4) Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr.
16 Alba Iulia” în baza Procedurii proprii de încetare/suspendare a serviciilor, stabilește și
aduce la cunoștința beneficiarilor condițiile de încetare/suspendare a serviciilor pe perioadă
determinată.
(5) Principalele situații în care centrul încetează/sistează acordarea serviciilor către
beneficiar pe o anumită perioadă de timp sunt următoarele:
 la cererea beneficiarului/reprezentantului legal;
 la cererea reprezentatului legal al beneficiarului lipsit de discernământ;
 transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidențial/altă instituție, la
cererea scrisă a beneficiarului sau după caz, a reprezentantului său legal;
 la recomandarea centrului rezidențial care nu mai are capacitatea de a acorda toate
serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului;
 în cazul închiderii centrului rezidențial;
 în caz de deces al beneficiarului;
 când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiari/reprezentantul legal
al acestuia.
(6) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Locuinţa Maxim Protejată
pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 16 Alba Iulia”, au următoarele drepturi:
a.) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de
rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
b.) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv
la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
c.) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
d.) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin
condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
e.) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de
exerciţiu;
f.) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
g.) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h.) să li se respecte toate drepturile speciale pentru persoane cu dizabilităţi.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Locuinţa Maxim Protejată
pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 16 Alba Iulia”, au următoarele obligaţii:
a.) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială,
medicală şi economică;
b.) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a
serviciilor sociale;
c.) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale
furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;
d.) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
e.) să respecte prevederile prezentului regulament precum şi a obligaţiilor asumate prin
contractul de furnizare de servicii.
Art. 7. Principalele funcții ale serviciului social „Locuinţa Maxim Protejată pentru
Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 16 Alba Iulia” sunt următoarele:
a.) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea
următoarele activităţi:
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana
beneficiară;
2. găzduire pe perioada nedeterminată;
3. îngrijire personală specializată;
4. îngrijire permanentă 24 din 24 de ore;
5. consilierea şi informarea beneficiarilor;
6. dezvoltarea abilităţilor de viaţă;

7. mediere, optimizarea relaţiilor sociale ale beneficiarilor în locuinţă;
8. intervenţie în caz de urgenţă.
b.) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi
publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. materiale informative;
2. elaborarea si respectarea Regulamentului Intern, Manualul de Proceduri, Ghidul
Beneficiarului;
3. elaborarea planului de activitate anual;
4. elaborarea de rapoarte de activitate;
5. accesul beneficiarului sau potenţialilor beneficiari de a vizita locuința protejată;
6. informarea beneficiarilor asupra activităţilor locuinţei protejate, serviciilor
derulate, proceduri utilizate.
c.) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de
dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane
beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. respectarea drepturilor şi a demnităţii omului;
2. prezentarea şi afişarea „Carta drepturilor beneficiarilor“;
3. îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor;
4. cooperarea şi parteneriatul cu alte instituţii.
d.) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a
serviciilor;
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate.
e.) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin
realizarea următoarelor activităţi:
1. asigurarea calității spațiilor destinate recuperării și reabilitării beneficiarilor,
2. asigurarea calității hranei în raport cu resursele financiare,
3. asigurarea logisticii în funcție de nevoile beneficiarilor și resursele furnizorului,
4. formarea și autoformarea continuă a personalului, disponibilitatea, capacitatea
empatică și motivația personalului.
Art. 8. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1)
1. Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități nr. 16 Alba Iulia” funcţionează cu un număr de 8 posturi total personal, conform
prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. ……………., din care:
a.) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, personal de specialitate şi auxiliar
aprobat: 8 posturi;
b.) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire aprobat:
0 posturi;
c.) voluntari: 0
2. Personalul de specialitate reprezintă 100% din totalul personalului.
3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de 8.
(2) Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului şi se
realizează în funcţie de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de
calitate, conform H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale
precum și a reculamentelor- cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu
modificările și completările ulterioare.
(3) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activităţii curente a „Locuinţei
Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 16 Alba Iulia” și gestionarea
bunurilor aflate în patrimonial acesteia vor fi asigurate de către șeful Centrului Maternal pentru 6
cupluri mama-copil „Speranța” Alba Iulia care realizează și comunicarea permanentă cu
conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
(4) Metodologic activitatea serviciului social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități nr. 16 Alba Iulia” din structura Centrului Maternal pentru 6 cupluri mamacopil „Speranța” Alba Iulia este coordonată de către directorul general adjunct care coordonează
activitățile în domeniul protecției persoanei adulte și Serviciul Management de caz pentru
persoane adulte cu dizabilități și monitorizare servicii sociale din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.

(5) Serviciile de nutriție sunt asigurate prin încheierea unui contract de prestări servicii
de specialitate.
(6) Serviciile de informare, consiliere, evaluare sociala şi psihologică sunt asigurate de
către specialişti care funcţionează în cadrul centrului sau în structurile specializate ale Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.
Art. 9. Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi
auxiliar
Personalul de specialitate este format din:
a.) infirmier (532103)
Atribuţii ale infirmierului - cod COR(532103)
 supraveghează cu atenție şi în mod permanent asistații, răspunde pentru securitatea
vieții asistaților şi ia măsuri de prevenire a accidentelor pe timpul cât își desfășoară activitatea;
 urmărește permanent starea psihică şi fizică a asistaților şi sesizează conducerea
unității sau, după caz, asistentul medical, medicul, psihologul privind orice modificare a stării de
sănătate a asistaților în cel mai scurt timp;
 are obligația să cunoască măsurile de acordare a primului ajutor şi să le aplice în caz de
nevoie;
 asigură pregătirea şi servirea mesei;
 acordă sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat, încălţat/descălţat, alegerea hainelor adecvate;
pentru asigurarea igienei zilnice (spălat şi şters, îngrijirea propriului corp şi a părţilor acestuia,
igiena eliminărilor etc.);
 acordă sprijin pentru administrarea medicamentaţiei, în limita competenţei, pe baza
recomandărilor medicului de familie/specialist; pentru probleme specifice de tip cataterizare,
tratarea escarelor şi altele;
 acordă sprijin pentru transfer şi mobilizare, pentru deplasarea în interior/exterior,
inclusiv efectuarea de cumpărături;
 acordă sprijin pentru comunicare, altele.
b.) asistent medical (325901)
 administrează medicația, efectuează sau urmărește, după caz, aplicarea tratamentelor
medicale și regimurilor dietetice recomandate la externarea din unitățile sanitare cu paturi
cuprinse în bilete de externare, scrisori medicale, planuri de recuperare, planuri de îngrijire și
tratament și altele asemenea;
 gestionează tratamentul bolilor minore (răceli, dureri de cap, etc.) și aplicarea
medicației prescrise de către medic beneficiarilor;
 acordă primul ajutor şi cheamă medicul în situaţii de urgenţă;
 supraveghează continuu starea de sănătate a asistaţilor, şi semnalează medicului
aspecte deosebite cu privire la evoluţia şi îngrijirea bolnavilor;
 participă la examinarea de către medici a beneficiarilor, informându-i asupra stării şi
evoluţiei acestora, şi execută indicaţiile medicilor cu privire la efectuarea tratamentului şi a
analizelor medicale, la regimul alimentar şi la igiena persoanelor respective;
 semnalează medicului cazurile de îmbolnăviri intercurente, asigurând după caz,
izolarea asistaţilor bolnavi<
 respectă dreptul pacientului la tratament și dacă un beneficiar refuză medicația
recomandată, va consemna refuzul acestui de a lua tratamentul în Fișa de monitorizare a stării
de sănătate;
 asigură primirea asistaţilor precum şi informarea acestora asupra prevederilor
regulamentului de ordine interioară a serviciului social, referitor la drepturile şi îndatoririle
bolnavilor internaţi;
 participă la derularea activităţilor de supraveghere şi menţinere a sănătăţii prevăzute în
Planul Individualizat de Servicii.
Art. 10. Finanţarea serviciului social „Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități nr. 16 Alba Iulia”
(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea
resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de
calitate aplicabile.
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se realizează prin bugetul Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.

Art. 11. (1) Prezentul regulament constituie anexă a Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi se
completează de drept cu prevederile legale în vigoare sau ulterioare.
(2)
Modificarea/completarea prezentului regulament se face prin hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba.
Art. 12. La data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. …/…
august 2020 privind aprobarea înfiinţării „Locuinţei Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități nr. 16 Alba Iulia” își încetează aplicabilitatea anexa nr. 18 a Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90 din 30 aprilie 2020, precum şi alte
dispoziţii contrare prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL
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SECRETAR GENERAL
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea înfiinţării
„Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 16 Alba Iulia”
I. Expunere de motive
În conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii
privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean, iar în exercitarea acestei atribuţii „asigură
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor sociale specializate pentru protecţia copilului, a
persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în
nevoie socială” (art. 173 alin. 1 lit. d din același act normativ).
De asemenea în conformitate cu prevederile art. 119 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei
sociale, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale şi toţi
furnizorii publici de servicii sociale au obligaţia de a organiza şi acorda serviciile sociale, precum şi
de a planifica dezvoltarea acestora, numai în funcţie de nevoile identificate ale persoanelor din
comunitate, de priorităţile asumate, de resursele disponibile şi cu respectarea celui mai eficient
raport cost/beneficiu, de a asigura resursele umane, financiare şi materiale, în conformitate cu
reglementările în vigoare, strategia proprie de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planurilor anuale
de acţiune în domeniu.
Conform prevederilor art. 25 alin. 2 din Metodologia de reorganizare a centrelor
rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap, aprobată prin Decizia nr. 877 din 30
octombrie 2018 a Președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, act
normativ care stabileşte cadrul procedural pentru desfăşurarea procesului de reorganizare a
centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap publice sau private, cu capacitate mai
mică sau egală cu 50 de locuri, „proiectul de hotărâre privind înfiinţarea centrului rezidenţial
conţine în mod obligatoriu denumirea centrului în conformitate cu prevederile art. 23 şi
capacitatea acestuia, precum şi avizul de legalitate al secretarului judeţului”.
II. Descrierea situaţiei actuale
„Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 16 Alba Iulia”, a fost
organizată în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 152/26
septembrie 2014.
Prin adresa nr. 16197 din 5 iunie 2020 şi Nota de fundamentare nr. 16208/2018/2020
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba supune atenţiei Consiliului
Judeţean Alba structura şi serviciile oferite în cadrul acestui serviciu social, precum şi activităţile
specifice furnizate şi capacitatea acestuia.
III. Reglementări anterioare
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 152/26 septembrie 2014
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90/30 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
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. d, art. 173 alin. 1 lit. f și art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 112 alin. 3 lit. m din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu
dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13
decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26
septembrie 2007, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin H.G. nr. 268/2007;
- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind
asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale aprobate prin H.G. nr. 118/2014, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Nomenclatorul serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare a serviciilor sociale aprobat prin H.G. nr. 867/2015, cu modificările şi completările
ulterioare;
- H.G. nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale „O societate fără bariere
pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea
Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020;
- Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean/consiliului local al sectorului
municipiului Bucureşti aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru
de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative
de personal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare
de tip locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi aprobate prin Ordinul
ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea
Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate
persoanelor adulte cu dizabilităţi;
- art. 24 şi art. 25 din Metodologia de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru
persoanele adulte cu handicap aprobată prin Decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Persoane cu Dizabilităţi nr. 877 din 30 octombrie 2018;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de
Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre
semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007
VI. Avize necesare
Avizul Autorității Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi
Adopţii în conformitate cu prevederile Standardelor specifice minime de calitate obligatorii
pentru servicii sociale cu cazare de tip locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi
aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind
aprobarea Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Încadrare în prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92 din 12 aprilie 2019 privind aprobarea
bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor
externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2019

- H.G. nr. nr. 426 din 27 mai 2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru
serviciile sociale
IX. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nota de fundamentare nr. 16208/2018/2020 întocmită de Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba
Propunerea de profil a centrului rezidenţial, evidenţiată prin propunerea de denumire a
acestuia, are la bază analiza datelor obţinute prin evaluare care relevă faptul că aproximativ 60%
dintre beneficiari au nevoie de activităţi şi servicii specifice dintre cele prevăzute în standardele
specifice minime obligatorii de calitate, aprobate prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei
sociale.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 121 din 9 iunie 2020.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 12983/9 iunie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Doamnei Liliana NEGRUŢ – director executiv
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim Protejate
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 16 Alba Iulia”
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 18 iunie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” a
Consiliului Judeţean Alba din luna august 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 121/9 iunie 2020 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea înfiinţării „Locuinței
Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 16 Alba Iulia”;
- adresa nr. 16197 din 5 iunie 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 12607/5 iunie 2020;
- nota de fundamentare nr. 16208/2018/2020 privind reorganizarea „Locuinței Protejată
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 16 Alba Iulia”.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim Protejate
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 17 Sâncrai”

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna august 2020;
Luând în dezbatere :
- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea înfiinţării „Locuinței
Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 17 Sâncrai”;
- adresa nr. 16197 din 5 iunie 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 12604/5 iunie 2020;
- nota de fundamentare nr. 16209/2018/2020 privind reorganizarea „Locuinței Protejate
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 17 Sâncrai”;
- propunerea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba cu privire la aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi nr. 17 Sâncrai”;
Luând în considerare:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90/30 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;
- Strategia naţională privind Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi 2014 2020, Politicile sociale - de la „reabilitarea” individului la reformarea societății;
- Strategia judeţeană în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului Alba 20142020.
- avizul nr. …/…… 2020 emis de Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu
Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, cu privire la înfiinţarea „Locuinței Maxim Protejate pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 17 Sâncrai” (art. 1 al prezentei hotărâri);
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. d, art. 173 alin. 1 lit. f și art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 112 alin. 3 lit. m din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu
dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13
decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26
septembrie 2007, cu modificările ulterioare;
- Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin H.G. nr. 268/2007;
- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind
asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale aprobate prin H.G. nr. 118/2014, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare
şi funcţionare a serviciilor sociale aprobat prin H.G. nr. 867/2015, cu modificările şi
completările ulterioare;

- H.G. nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale „O societate fără bariere
pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea
Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020;
- Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean/consiliului local al sectorului
municipiului Bucureşti aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru
de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative
de personal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare
de tip locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi aprobate prin Ordinul
ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea
Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate
persoanelor adulte cu dizabilităţi;
- art. 24 şi art. 25 din Metodologia de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru
persoanele adulte cu handicap aprobată prin Decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Persoane cu Dizabilităţi nr. 877 din 30 octombrie 2018;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă înfiinţarea „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi nr. 17 Sâncrai”, în subordinea Consiliului Judeţean Alba, în structura Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, ca urmare a reorganizării „Locuinței
Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 17 Sâncrai”.
Art. 2. În urma procesului de reorganizare, profilul serviciului social va fi Locuință
Maxim Protejată (LMP), cu o capacitate maximă de 8 beneficiari.
Art. 3. (1) Se aprobă Organigrama „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte
cu Dizabilităţi nr. 17 Sâncrai”, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Organigrama „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi nr. 17 Sâncrai” constituie parte integrantă a Organigramei Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art. 4. (1) Se aprobă Statul de funcţii al „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi nr. 17 Sâncrai”, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei
hotărâri.
(2) Statul de funcţii al „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi nr. 17 Sâncrai” constituie parte integrantă a Statului de funcţii al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art. 5. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al „Locuinței Maxim
Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 17 Sâncrai”, conform anexei nr. 3 - parte
integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 6. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 20 august 2020.
Art. 7. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al „Locuinței Protejate pentru Persoane Adulte
cu Dizabilităţi nr. 17 Sâncrai” aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90/30
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.
Art. 8. Președintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul directorului general al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 9. 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, Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu
Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, Agenţiei Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba,
Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia

Copilului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Biroului
resurse umane şi Compartimentului Unităţi de asistenţă medicală, socială, învăţământ special din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 122
Alba Iulia, 9 iunie 2020
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile Standardelor
specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare de tip locuinţă protejată
pentru persoane adulte cu dizabilităţi aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei
sociale nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, către Autoritatea
Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială.

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 122 din 9 iunie 2020
ORGANIGRAMA
„LOCUINȚEI MAXIM PROTEJATE
PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI NR. 17 SÂNCRAI”
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

DIRECŢIA GENERALĂ DE
ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA
COPILULUI ALBA

DIRECTOR GENERAL
Subordonare funcţională

DIRECTOR GENERAL
ADJUNCT

Serviciul management de caz pentru
persoane adulte cu dizabilități și
monitorizare servicii sociale
Subordonare metodologică
„Șeful centrului care coordonează
serviciile sociale cu cazare din zona
Aiud”

Subordonare administrativă
„Locuința Maxim Protejată pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr.
17 Sâncrai”
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de îngrijire şi asistenţă,
personal de specialitate
şi auxiliar
7
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Personal cu funcţii
administrative,
gospodărire, întreţinerereparaţii, deservire
1
Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 122 din 9 iunie 2020

STAT DE FUNCŢII AL
„LOCUINȚEI MAXIM PROTEJATE
PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI NR. 17 SÂNCRAI”

Clasa/
Număr de
Gradul
Studii
posturi
Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 17 Sâncrai
infirmier
G
7
muncitor calificat I (întreţinere)
M;G
1
TOTAL GENERAL
8

Nr.crt
1
2

Denumirea funcţiei

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 122 din 9 iunie 2020
REGULAMENT
de organizare şi funcționare a serviciului social cu cazare:
„LOCUINŢA MAXIM PROTEJATĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU
DIZABILITĂȚI NR. 17 SÂNCRAI”
Art.1. Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcționare este un document propriu al Serviciului
social „Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 17 Sâncrai”, înființat prin
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 152/2014 și reorganizat în conformitate cu prevederile
Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap
aprobată prin Decizia nr. 877/2018 a Preşedintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu
Dizabilități.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare,
cât şi pentru angajații locuinței protejate şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor,
reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.
Art. 2. Identificarea serviciului social
Serviciul social „Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 17
Sâncrai”, cod serviciu social 8790CR-D-VII, maxim protejată, cu sediul în municipiul Aiud,
localitate componentă Sâncrai, str. Avântului, nr. 24, judeţul Alba, este administrată de
furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului, acreditat conform
Certificatului de acreditare seria AF nr . 000020 din 10.04.2014.
Art. 3. Scopul serviciului social
Scopul Serviciului Social „Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități nr. 17 Sâncrai” este de a acorda persoanelor adulte cu dizabilități aflate în situații de
dificultate socială, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, servicii de găzduire, îngrijire
personală, asistență pentru sănătate, recuperare reabilitare funcțională, promovarea unui stil de
viață independent și activ informare, evaluare a nevoilor, integrare/reintegrare socială
persoanelor adulte cu dizabilități în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și
combaterii riscului de excluziune social, promovării incluziunii sociale şi creșterii calității vieții.
Art. 4. Cadrul legal de înființare, organizare şi funcționare
(1) Serviciul Social „Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități
nr. 17 Sâncrai” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și
funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu
modificările și completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a
altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standard minim de calitate aplicabil este Ordinul ministrului muncii și justiției sociale
nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoane adulte cu dizabilități.
(3) Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 17 Sâncrai este
înființată în baza Hotărârii Consiliului Județean nr. 152/2014 ca serviciu de tip rezidențial
organizat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, în
regim de componentă funcțională a acesteia, fără personalitate juridică, este subordonată
administrativ șefului centrului care coordonează serviciile sociale cu cazare din zona Aiud,
metodologic fiind coordonată de Serviciul Management de caz pentru persoane adulte cu
dizabilități și monitorizare servicii sociale.
(4) „Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 17 Sâncrai” are o
capacitate maximă de 8 beneficiari.
Art. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciului social
(1) „Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 17 Sâncrai” se
organizează și funcționează cu respectarea :
a.) principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială,
b.) principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în
legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte

internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate
aplicabile.
Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Locuinței
Maxim Protejate pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 17 Sâncrai” sunt următoarele:
 respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
 protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte
egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea
personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele
beneficiare;
 asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
 deschiderea către comunitate;
 asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor
lor;
 asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în
unitate a unui personal mixt;
 ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se
cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de
exerciţiu;
 facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe,
după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a
dezvoltat legături de ataşament, atunci când aceştia îşi manifestă real interesul;
 promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
 asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare şi
intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare în funcţie de resursele umane şi financiare
asigurate, în situaţii de criză şi în funcţie de particularităţile cazului;
 preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după
caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi
abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
 încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a
acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
 asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor
capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care
se pot confrunta la un moment dat;
 colaborarea centrului direct şi prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba cu serviciul public de asistenţă socială sau primăriile de
domiciliu ale beneficiarilor/aparţinătorilor.
Art. 6. Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Locuința Maxim Protejată pentru
Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 17 Sâncrai” sunt: persoane adulte cu dizabilități încadrate în
diferite grade de handicap cu domiciliul/reședința pe raza județului Alba care au Decizie de
admitere în „Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 17 Sâncrai”,
act emis de către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba.
(2) „Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 17 Sâncrai”
realizează admiterea beneficiarilor cu respectarea Procedurii de Admitere aprobată de Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba .
(3) „Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 17 Sâncrai”
întocmește, pentru fiecare beneficiar, un dosar personal al beneficiarului care conține, cel puțin,
următoarele documente:
 cerere de admitere în centru, completată de beneficiar sau de reprezentantul legal;
 decizia de admitere, aprobată sau, după caz, avizată de reprezentantul furnizorului, în
original;
 recomandare medicală din care rezulta tipul de instituţie indicat;
 copie după B.I/C.I, certificat de naştere/căsătorie/deces al aparţinătorului;
 copie după documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
 adeverinţă de venit de la Administraţia financiară;
 contractul de furnizare servicii, semnat de părţi, în original;
 documente doveditoare a situaţiei locative;

 ultimul talon de pensie, dacă este cazul;
 anchetă socială şi planul de servicii;
 angajament de plată - după caz;
 investigaţii paraclinice cu rezultat favorabil integrării in comunitate.
(4) „Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 17 Sâncrai” în
baza Procedurii proprii de încetare/sistare a serviciilor aprobată de Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, stabilește şi aduce la cunoștința beneficiarilor
condițiile de încetare/sistare a serviciilor.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Locuința Maxim Protejată
pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 17 Sâncrai” au următoarele drepturi:
a.) să fie tratați fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă
circumstanţă personală ori socială, în conformittae cu drepturile şi libertăţile fundamentale;
b.) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv
la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;
c.) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate şi primite;
d.) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin
condițiile care au generat situația de dificultate;
e.) să fie protejați de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de
exercițiu;
f.) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieții intime;
g.) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h.) să li se respecte toate drepturile speciale pentru persoane cu dizabilități.
(6) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Locuința Maxim Protejată
pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 17 Sâncrai” au următoarele obligații:
a.) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială,
medicală şi economică;
b.) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a
serviciilor sociale;
c.) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale
furnizate, în funcție de tipul serviciului şi de situația lor materială;
d.) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;
e.) să respecte prevederile prezentului regulament precum şi a obligațiilor asumate prin
contractul de furnizare de servicii.
Art. 7. Principalele funcții ale „Locuinței Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități nr. 17 Sâncrai” sunt următoarele:
a.) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea
următoarele activităţi:
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana
beneficiară;
2. găzduire pe perioada nedeterminată;
3. îngrijire personală specializată
4. îngrijire permanentă 24 din 24 de ore ;
5. consilierea şi informarea beneficiarilor ;
6. dezvoltarea abilităţilor de viaţă;
7. mediere, optimizarea relaţiilor sociale ale beneficiarilor în locuinţă;
8. intervenţie în caz de urgență;
b.) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi
publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. materiale informative;
2. elaborarea si respectarea Regulamentului Intern, Manualul de Proceduri, Ghidul
Beneficiarului;
3. elaborarea planului de activitate anual;
4. elaborarea de rapoarte de activitate;
5. accesul beneficiarului sau potenţialilor beneficiari de a vizita locuinţa protejată;
6. informarea beneficiarilor asupra activităţilor locuinţei protejate, serviciilor
derulate, proceduri utilizate;
c.) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de

dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane
beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. respectarea drepturilor şi a demnităţii omului;
2. prezentarea şi afişarea „Carta drepturilor beneficiarilor”;
3. îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor;
4. cooperarea şi parteneriatul cu alte instituţii ;
d.) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a
serviciilor;
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
e.) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin
realizarea următoarelor activităţi:
1. asigurarea calităţii hranei în raport cu resursele financiare;
2. asigurarea logisticii în funcţie de nevoile beneficiarilor şi resursele furnizorului;
3. formarea şi autoformarea continuă a personalului, disponibilitatea, capacitatea
empatică şi motivaţia personalului.
Art. 8. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1) 1. „Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 17 Sâncrai”
funcționează cu un număr de 8 posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean
Alba nr. ……….., din care:
a.) personal de specialitate de îngrijire şi asistență, personal de specialitate şi auxiliar
aprobat: 7 posturi ;
b.) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere reparații, deservire aprobat:
1
2. Personalul de specialitate reprezintă 87,50% din totalul personalului.
3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de 8
posturi, prevăzut în Statul de Funcții aprobat.
(2) Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului şi se
realizează în funcţie de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de
calitate, conform H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale
precum și a regulamentelor- cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu
modificările și completările ulterioare.
(3) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activității curente a „Locuinței
Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 17 Sâncrai” şi gestionarea bunurilor
aflate în patrimoniul acesteia vor fi asigurate de către șeful centrului care coordonează serviciile
sociale cu cazare din zona Aiud, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
(4) Metodologic activitatea „Locuinței Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități nr. 17 Sâncrai” este coordonată de către și directorul general adjunct care
coordonează activitățile în domeniul protecției persoanei adulte și serviciul Management de caz
pentru persoane adulte cu dizabilități și monitorizare servicii sociale din cadrul Direcției
Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Alba.
(5) Serviciile de nutriție sunt asigurate prin încheierea unui contract de prestări servicii
de specialitate.
(6) Serviciile de informare, consiliere, evaluare sociala si psihologica sunt asigurate de
către specialiștii care funcționează in cadrul serviciului sau în structurile specializate ale
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.
Art. 9. Personalul de specialitate de îngrijire şi asistență. Personal de specialitate şi
auxiliar
(1) Personalul de specialitate este compus din:
a.) infirmier (532103);
Atribuţiile principale ale infirmierului:
 supraveghează cu atenție şi în mod permanent asistații, răspunde pentru securitatea
vieții asistaților şi ia măsuri de prevenire a accidentelor pe timpul cât își desfășoară activitatea;
 urmărește permanent starea psihică şi fizică a asistaților şi sesizează conducerea
unității sau, după caz, asistentul medical, medicul, psihologul privind orice modificare a stării de
sănătate a asistaților în cel mai scurt timp;

 consemnează zilnic sau, după caz, săptămânal, medicaţia acordată şi date despre starea
generală în Fişa de monitorizare a stării de sănătate;
 are obligația să cunoască măsurile de acordare a primului ajutor şi să le aplice în caz de
nevoie;
 asigură pregătirea şi servirea mesei;
 acordă sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat, încălţat/descălţat, alegerea hainelor adecvate;
pentru asigurarea igienei zilnice (spălat şi şters, îngrijirea propriului corp şi a părţilor acestuia,
igiena eliminărilor etc.);
 acordă sprijin pentru administrarea medicamentaţiei, în limita competenţei, pe baza
recomandărilor medicului de familie/specialist; pentru probleme specifice de tip cataterizare,
tratarea escarelor şi altele;
 acordă sprijin pentru transfer şi mobilizare, pentru deplasarea în interior/exterior,
inclusiv efectuarea de cumpărături;
 acordă sprijin pentru comunicare, altele.
Personalul administrativ
(1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare,
mentenanţă, achiziţii.
a.) muncitor calificat( întreținere) - (752201);
Atribuțiile principale ale muncitorului calificat întreținere:
 efectuează verificarea tuturor instalațiilor, utilajelor aflate în funcțiune pentru a
identifica eventualele defecțiuni, pe care le face cunoscute șefului de centru în vederea luării
măsurilor de remediere;
 întocmește necesarul de materiale pentru reparații şi îl înaintează șefului de centru;
 răspunde de aparatele, mijloacele fixe sau obiectele de inventar cu care își desfășoară
activitatea;
 efectuează activitatea de reparații în timp util în așa fel încât să nu prejudicieze
unitatea şi răspunde de activitatea prestată;
 execută lucrări de zugrăvit/vopsit/reparat la solicitarea șefului de centru.
Art. 10. Finanţarea serviciului social „Locuința Maxim Protejată pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități nr. 17 Sâncrai”
(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea
resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de
calitate aplicabile.
(2) Finanțarea cheltuielilor centrului se realizează prin bugetul Direcției Generale de
Asistenta Sociala şi Protecția Copilului Alba.
Art. 11. (1) Prezentul regulament constituie anexă a Regulamentului de organizare și
funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și se
completează de drept cu prevederile legale în vigoare sau ulterioare.
(2) Modificarea/completarea prezentului regulament se face prin hotărâre a
Consiliului Județean Alba.
Art. 12. La data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. …/…
august 2020 privind aprobarea înfiinţării „Locuinţei Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități nr. 17 Sâncrai” își încetează aplicabilitatea anexa nr. 28 a Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90 din 30 aprilie 2020, precum şi alte
dispoziţii contrare prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 12984/9 iunie 2020

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea înfiinţării
„Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 17 Sâncrai”
I. Expunere de motive
În conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii
privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean, iar în exercitarea acestei atribuţii „asigură
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor sociale specializate pentru protecţia copilului, a
persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în
nevoie socială” (art. 173 alin. 1 lit. d din același act normativ).
De asemenea în conformitate cu prevederile art. 119 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei
sociale, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale şi toţi
furnizorii publici de servicii sociale au obligaţia de a organiza şi acorda serviciile sociale, precum şi
de a planifica dezvoltarea acestora, numai în funcţie de nevoile identificate ale persoanelor din
comunitate, de priorităţile asumate, de resursele disponibile şi cu respectarea celui mai eficient
raport cost/beneficiu, de a asigura resursele umane, financiare şi materiale, în conformitate cu
reglementările în vigoare, strategia proprie de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planurilor anuale
de acţiune în domeniu.
Conform prevederilor art. 25 alin. 2 din Metodologia de reorganizare a centrelor
rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap, aprobată prin Decizia nr. 877 din 30
octombrie 2018 a Președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, act
normativ care stabileşte cadrul procedural pentru desfăşurarea procesului de reorganizare a
centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap publice sau private, cu capacitate mai
mică sau egală cu 50 de locuri, „proiectul de hotărâre privind înfiinţarea centrului rezidenţial
conţine în mod obligatoriu denumirea centrului în conformitate cu prevederile art. 23 şi
capacitatea acestuia, precum şi avizul de legalitate al secretarului judeţului”.
II. Descrierea situaţiei actuale
„Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 17 Sâncrai”, a fost
organizată în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 152/26
septembrie 2014.
Prin adresa nr. 16197 din 5 iunie 2020 şi Nota de fundamentare nr. 16209/2018/2020
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba supune atenţiei Consiliului
Judeţean Alba structura şi serviciile oferite în cadrul acestui serviciu social, precum şi activităţile
specifice furnizate şi capacitatea acestuia.
III. Reglementări anterioare
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 152/26 septembrie 2014
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90/30 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
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. d, art. 173 alin. 1 lit. f și art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 112 alin. 3 lit. m din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu
dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13
decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26
septembrie 2007, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin H.G. nr. 268/2007;
- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind
asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale aprobate prin H.G. nr. 118/2014, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Nomenclatorul serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare a serviciilor sociale aprobat prin H.G. nr. 867/2015, cu modificările şi completările
ulterioare;
- H.G. nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale „O societate fără bariere
pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea
Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020;
- Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean/consiliului local al sectorului
municipiului Bucureşti aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru
de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative
de personal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare
de tip locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi aprobate prin Ordinul
ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea
Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate
persoanelor adulte cu dizabilităţi;
- art. 24 şi art. 25 din Metodologia de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru
persoanele adulte cu handicap aprobată prin Decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Persoane cu Dizabilităţi nr. 877 din 30 octombrie 2018;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de
Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre
semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007
VI. Avize necesare
Avizul Autorității Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi
Adopţii în conformitate cu prevederile Standardelor specifice minime de calitate obligatorii
pentru servicii sociale cu cazare de tip locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi
aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind
aprobarea Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Încadrare în prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92 din 12 aprilie 2019 privind aprobarea
bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor
externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2019

- H.G. nr. nr. 426 din 27 mai 2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru
serviciile sociale
IX. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nota de fundamentare nr. 16209/2018/2020 întocmită de Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba
Propunerea de profil a centrului rezidenţial, evidenţiată prin propunerea de denumire a
acestuia, are la bază analiza datelor obţinute prin evaluare care relevă faptul că aproximativ 60%
dintre beneficiari au nevoie de activităţi şi servicii specifice dintre cele prevăzute în standardele
specifice minime obligatorii de calitate, aprobate prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei
sociale.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 122 din 9 iunie 2020.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 12985/9 iunie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Doamnei Liliana NEGRUŢ – director executiv
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim Protejate
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 17 Sâncrai”
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 18 iunie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” a
Consiliului Judeţean Alba din luna august 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 122/9 iunie 2020 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea înfiinţării „Locuinței
Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 17 Sâncrai”;
- adresa nr. 16197 din 5 iunie 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 12607/5 iunie 2020;
- nota de fundamentare nr. 16209/2018/2020 privind reorganizarea „Locuinței Protejate
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 17 Sâncrai”.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor capitolului XV din
O.U.G. nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2,
pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative
în domeniul transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna august 2020;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind stabilirea
unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor capitolului XV din O.U.G. nr. 70/2020
privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2, pentru prelungirea
unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, în domeniul transportului
public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Alba;
Analizând adresele nr. 2082/21 mai 2020 şi nr. 2527/29 iunie 2020 ale Agenţiei
Teritoriale A.R.R. Alba prin care se comunică lista operatorilor de transport rutier din județul
Alba deținători de licențe de traseu pentru efectuarea transportului rutier județean contracost de
persoane prin servicii regulate, înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.
11584/21 mai 2020 şi nr. 14564/30 iunie 2020;
Având în vedere prevederile:
- art. 5 alin. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 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. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 51/2006 a serviciilor publice de utilitate publică, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
- Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ
- teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 34/2020 privind respingerea O.U.G. nr. 51/2019 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane;
- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată;
- O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările
ulterioare;
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai
2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCOV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte
normative, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 435/2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de
transport al elevilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice
privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi,
aprobate prin H.G. nr. 42/2017;
- Ordinului nr. 972/2007 al ministrului transporturilor pentru aprobarea
Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcinicadru al serviciilor de transport public local;
Ordinului
nr.
272/2007
al preşedintelui
A.N.R.S.C.
pentru

aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile
publice de transport local şi judeţean de persoane, 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 modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă desfășurarea transportului rutier judeţean de persoane prin curse
regulate, până la data de 31 decembrie 2021, în baza programului de transport judeţean şi a
licenţelor de traseu aflate în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României a Legii
nr. 34/2020 privind respingerea O.U.G. nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative în domeniul transportului de persoane, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.
70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul
situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2, pentru
prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative;
Art. 2. Se aprobă Regulamentul de efectuare a transportui public județean de persoane
prin curse regulate, în Judeţul Alba, cu valabilitate până la data de a 31 decembrie 2021,
conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 3. Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de transport public județean de
persoane prin curse regulate, în judeţul Alba, cu valabilitate până la data de a 31 decembrie
2021, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 4. Se aprobă încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a judeţului Alba,
cu valabilitate până la data de a 31 decembrie 2021, cu operatorii de transport Arieşul SA,
Excelent Trans SRL, Gicu Trans SRL, Livio Dario SRL, Mariany SRL, Transervice
Apuseni SRL şi Voltrans SA, conform contractului - cadru prevăzut la anexa nr. 3 - parte
integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 5. Se aprobă atribuirea directă prin măsuri de urgenţă, în conformitate cu prevederile
art. 5 alin. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, cu modificările şi completările ulterioare, a
contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate, în judeţul Alba, pentru fiecare din traseele neatribuite din programul de transport
judeţean menţionat la art. 1 din prezenta hotărâre, în vederea asigurării transportului gratuit al
elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu.
Art. 6. Se aprobă încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Judeţului Alba,
cu valabilitate până la data de a 31 decembrie 2021, cu operatorii de transport cărora le-au fost
atribuite trasee în condiţiile art. 5 din prezenta hotărâre, conform contractului - cadru prevăzut
la anexa nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 7. Regulamentul privind modul de efectuare a transportului rutier contra cost de
persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, în judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 231/2019, îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 8. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 9. 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, operatorilor de
transport rutier Arieşul SA, Excelent Trans SRL, Gicu Trans SRL, Livio Dario SRL, Mariany
SRL, Transervice Apuseni SRL şi Voltrans SA., Direcţiei juridică şi administraţie publică,
Direcţiei dezvoltare şi bugete și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Avizat pentru legalitate
VICEPREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL,
Dumitru FULEA
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 128
Alba Iulia, 12 iunie 2020

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre
a Consiliului Județean Alba nr. 128 din 12 iunie 2020
REGULAMENTUL
de efectuare a transportului public județean de persoane
prin curse regulate, în judeţul Alba
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. (1) Regulamentul de efectuare a transportului public județean de persoane prin
curse regulate, în judeţul Alba, este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2007 a
serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Ordinului nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
pentru efectuarea transportului public local, cu modificările și completările ulterioare şi a
Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, precum şi ale O.U.G. nr.
70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul
situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru
prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative.
(2) Prezentul regulament defineşte modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite
pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în
judeţul Alba, denumit în continuare serviciul, indicatorii de performanță, condiţiile tehnice,
precum şi raporturile dintre operatorii de transport rutier de persoane şi utilizatorii serviciului,
precum şi cele dintre operatorii de transport rutier şi Consiliul Judeţean Alba.
Art. 2. Serviciul se poate efectua numai în condiţiile respectării prevederilor prezentului
regulament, ale caietului de sarcini al serviciului, ale reglementărilor naţionale şi ale Uniunii
Europene în domeniul transporturilor rutiere, precum şi ale acordurilor şi convenţiilor
internaţionale la care România este parte.
Art. 3. Organizarea şi efectuarea activităţilor specifice serviciului trebuie să asigure
satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică ale comunităţilor locale, şi anume:
a.) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populaţiei şi ale operatorilor
economici pe teritoriul judeţului Alba;
b.) îmbunătăţirea siguranţei rutiere, protecţiei mediului şi calităţii transportului public
judeţean de persoane prin curse regulate;
c.) deplasarea în condiţii de siguranţă şi de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a
persoanelor transportate, precum şi a bunurilor acestora prin poliţe de asigurare;
d.) accesul egal şi nediscriminatoriu al operatorilor de transport la piaţa transportului
public judeţean de persoane prin curse regulate;
e.) optimizarea funcţionării pieţei transportului public judeţean de persoane prin curse
regulate prin asigurarea unui cadru concurenţial normal, dinamic şi loial;
f.) respectarea drepturilor şi intereselor utilizatorilor serviciului;
g.) asigurarea executării unui transport public judeţean de persoane prin curse regulate
suportabil, în ceea ce priveşte tariful de transport.
Art. 4. În sensul prezentului regulament, termenii şi noţiunile utilizate se definesc, după
cum urmează:
1. activitate de transport public judeţean - suma operațiunilor de transport care
asigură, nemijlocit, deplasarea călătorilor cu ajutorul autobuzelor, pe distanțe și în condiții
prestabilite, efectuate în cadrul serviciului;
2. autobuz - autovehicul cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de
25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de persoane pe scaune şi în picioare şi care are
mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;
3. autogară - spațiu special delimitat, amenajat și dotat pentru a permite plecarea și
sosirea autobuzelor, inclusiv a celor aflate în tranzit, asigurând urcarea sau coborârea
persoanelor, precum și condiții și servicii pentru autobuze și pentru persoanele aflate în
așteptare;

4. autoritate de autorizare - Compartimentul autoritatea județeană de transport din
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, în calitatea sa de structură locală cu atribuții
de autorizare în domeniul serviciului;
5. capăt de traseu - staţia de plecare sau staţia de destinaţie a unui traseu, utilizată pentru
urcarea/coborârea, după caz, a persoanelor transportate prin servicii regulate de transport rutier
de persoane;
6. certificat de competenţă profesională - document care atestă pregătirea profesională
a unei persoane în domeniul transporturilor rutiere;
7. certificat de clasificare - certificat eliberat de comisia de clasificare, prin care se
atestă gradul de confort al unui autobuz;
8. control în trafic - totalitatea acţiunilor de verificare a respectării de către operatorii de
transport rutier, conducătorii auto ai acestora şi călători a prevederilor legislaţiei în domeniul
transportului rutier de persoane. Se efectuează de către organele/autorităţile abilitate cu funcţii de
control în acest sens în punctele unde oprirea, staționarea sau parcarea pe drumul public este
permisă, conform prevederilor legale în vigoare, precum şi în punctele de îmbarcare/debarcare a
călătorilor.
9. copie conformă a licenţei comunitare - document în baza căruia se efectuează
transport rutier contra cost, eliberat de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pentru fiecare
dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule rutiere utilizate la transportul rutier contra
cost;
10. cursă - parcursul dus - întors realizat de un autobuz între capetele de traseu, în cadrul
aceluiași serviciu regulat de transport de persoane ;
11. grafic de circulaţie - document care conţine denumirea traseului, capetele de traseu,
autogările, staţiile publice aflate pe traseu, distanţele dintre acestea, orele de plecare/sosire din
capetele de traseu și din stațiile publice/autogările aflate pe traseu, zilele în care se efectuează
serviciul regulat;
12. inspecţie tehnică periodică - operaţiune de control periodic al vehiculelor aflate în
exploatare, care priveşte în principal sistemele şi componentele acestora, ce contribuie la
siguranţa circulaţiei, protecţia mediului şi încadrarea în categoria de folosinţă;
13. licenţă comunitară - documentul eliberat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în
condiţiile legii, care permite accesul operatorului de transport autorizat la piața transportului
rutier;
14. licenţă de traseu - reprezintă actul tehnic şi juridic emis Agenţia Teritorială A.R.R.
Alba sau Consiliul Județean Alba, după caz, ca anexă la la contractul de delegare a gestiunii,
opozabilă faţă de organele cu atribuţii de control în trafic, care atestă dreptul unui operator de
serviciu public de a presta pe un anumit traseu servicii publice regulate de transport rutier cu
autobuze;
15. omologare - procedura administrativă prin care autoritatea competentă certifică,
conform legislaţiei în vigoare, că un tip de vehicul, un sistem sau o componentă ori o entitate
tehnică independentă satisface cerinţele tehnice prevăzute de reglementările în vigoare;
16. operator de transport rutier - întreprindere care desfășoară activitatea de transport
rutier de mărfuri și /sau persoane contra cost;
17. persoană desemnată - persoana fizică, managerul activităţii de transport rutier, care
îndeplineşte pentru întreprindere condiţiile de onorabilitate şi competenţă profesională şi care
este angajată pe bază de contract de muncă să conducă permanent şi efectiv activitatea de
transport a întreprinderii;
18. program de transport judeţean - program aprobat de Consiliul Județean Alba, prin
care se stabilesc traseele pentru transportul public de persoane prin curse regulate între
localităţile judeţului Alba, programele de circulaţie, capetele de traseu, staţiile publice, numărul
şi capacitatea minimă a autobuzelor necesare. Capacitatea de transport a autovehiculului este
dată de numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii;
19. program de circulație - cuprinde orele de plecare/sosire, atât la dus cât și la întors,
pentru fiecare cursă de pe un traseu cuprins în programul de transport județean ;
20. serviciu regulat - serviciu care asigură transportul de persoane la interevale stabilite
pe trasee stabilite, persoanele fiind îmbarcate şi debarcate la puncte de oprire prestabilite;
21. staţie publică - spațiu delimitat, situat pe traseul unui serviciu regulat de transport de
persoane, amenajat de către administrația publică locală, destinat îmbarcării/debarcării
persoanelor, semnalizat și prevăzut cu un panou destinat afișării unor informații;

22. tarif de transport - tarif plătit anticipat de utilizator operatorului de transport,
reprezentând contravaloarea transportului;
23. transport rutier interjudeţean - transportul rutier care se efectuează între capul de
traseu de plecare şi capul de traseu de destinaţie, situate pe teritoriul a două judeţe diferite, cu sau
fără tranzitarea unuia sau a mai multor judeţe; transportul rutier dintre municipiul Bucureşti şi
alte judeţe este considerat transport rutier interjudeţean, cu excepţia transportului dintre
municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, care este considerat transport local;
24. transport rutier judeţean - transport rutier care se efectuează între două localităţi
situate pe teritoriul aceluiaşi judeţ, fără a depăși teritoriul județului respectiv;
25. transport rutier local de persoane - transportul rutier public de persoane prin
servicii regulate efectuat în interiorul unei localităţi, precum şi în limitele unei asociaţii de
dezvoltare intercomunitare.
26. traseu - parcursul care asigură legătura între capătul de traseu de plecare şi capătul de
traseu de destinaţie, pe care se efectuează servicii regulate sau servicii regulate speciale. În
funcţie de amplasarea capetelor de traseu şi de parcursul dintre acestea, traseele pot fi judeţene,
interjudeţene şi internaţionale; traseele dintr-o asociaţie de dezvoltare intercomunitară având ca
obiect transportul rutier public de persoane prin servicii regulate sunt considerate trasee locale;
27. utilizator - persoana fizică sau persoana juridică beneficiară a serviciului.
Art. 5. (1) Consiliul Judeţean Alba, prin Compartimentul Autoritatea Judeţeană de
Transport, asigură, organizează, reglementează, autorizează, coordonează şi controlează
prestarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate, desfășurat între
localităţile judeţului Alba.
(2) Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de
specialitate al Consilului Județean Alba, numit în continuare autoritatea judeţeană de transport
îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții principale privind serviciul:
a.) urmăreşte şi asigură implementarea prevederilor Strategiei de dezvoltare a Judeţului
Alba şi a Strategiei de dezvoltare a serviciului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate;
b.) evaluează fluxurile de transport de persoane şi determină pe baza studiilor de
specialitate cerinţele de transport public judeţean, precum şi anticiparea evoluţiei acestora;
c.) stabileşte traseele principale şi secundare, elaborează proiectul programului de
transport judeţean şi îl supune spre aprobare Consiliului Judeţean Alba, odată cu stabilirea
modalităţii de atribuire în gestiune a serviciului, cu respectarea principiilor transparenţei
decizionale în administraţia publică;
d.) consultă asociaţiile reprezentative ale operatorilor de transport rutier şi ale
utilizatorilor, în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale privind serviciul şi modalităţile
de funcţionare a acestui serviciu;
e.) colaborează cu Direcţia dezvoltare şi bugete, Direcţia gestionarea patrimoniului şi
Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consilului
Județean Alba, la elaborarea strategiei pe termen mediu şi lung pentru extinderea, dezvoltarea şi
modernizarea serviciului, ţinând seama de planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, de
programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi de cerinţele serviciului, de evoluţia
acestuia, precum şi de folosirea mijloacelor de transport cu consumuri energetice reduse şi emisii
minime de noxe;
f.) colaborează cu Direcţia dezvoltare şi bugete, Direcţia gestionarea patrimoniului şi
Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consilului
Județean Alba, la întocmirea şi urmărirea realizării programelor de înfiinţare, reabilitare,
extindere şi modernizare a sistemului de transport public judeţean, în condiţiile legii;
g.) elaborează propunerile de actualizare periodică a programului de transport judeţean,
prin modificarea acestuia în funcţie de cerinţele de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu
transportul public local, interjudeţean, internaţional sau feroviar, după caz;
h.) elaborează proiectul Regulamentului şi Caietului de sarcini al serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate şi le supune spre aprobare Consiliului Judeţean
Alba;
i.) întocmeşte modelul Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de
transport public călători şi îl supune spre aprobare Consiliului Judeţean Alba;
j.) analizează şi verifică împreună cu Direcţia dezvoltare şi bugete documentaţiile
justificative privind stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor de călătorie aferente

serviciului, propuse de către operatorii de transport rutier, în corelare cu reglementările în
vigoare vizând asigurarea ratei suportabilităţii costurilor pentru utilizatori;
k.) elaborează proiectul de hotărâre privind stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor
de călătorie aferente serviciului şi îl supune spre aprobare Consiliului Judeţean Alba;
l.) eliberează şi ţine evidenţa licenţelor de traseu aferente serviciului, după aprobarea
atribuirii acestor prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba;
m.) înlocuiește licențele de traseu în cazul pierderii, deteriorării sau sustragerii acestora,
precum şi graficele de circulaţie ale licenţelor de traseu în cazul înlocuirii autovehiculelor titulare
pe trasee şi/sau actualizării programului de transport judeţean;
n.) întocmeşte documentaţia necesară aprobării de către Consiliul Judeţean Alba a
retragerii licenţelor de traseu, operatorilor de transport rutier care efectuează serviciul, în cazurile
prevăzute de prezentul regulament;
o.) ţine evidenţa autovehiculelor utilizate de operatorii de transport rutier la prestarea
serviciului şi urmăreşte ca înlocuirea acestora să se efectueze în condiţiile stabilite prin prezentul
regulament;
p.) colaborează cu Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism şi Direcţia gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consilului Județean Alba, pentru realizarea
seturilor de date spaţiale aferente serviciului;
q.) transmite anual Direcţiei dezvoltare şi bugete, la solicitarea acesteia, propunerile de
tarife pentru prestaţiile specifice realizate de către Compartimentul Autoritatea Județeană de
Transport în domeniul serviciului;
r.) cooperează cu consiliile locale și/sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având
ca obiect de activitate transportul public local cu privire la asigurarea şi dezvoltarea serviciului şi
pentru corelarea acestuia cu serviciile publice de transport local de persoane la nivelul
localităţilor;
s.) cooperează cu poliția rutieră și Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul
Rutier - Inspectoratul Teritorial nr. 4 în vederea desfăşurării activităților de control în trafic;
ş.) ooperează cu Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi Agenţia Teritorială A.R.R. Alba
în vederea actualizării bazei de date privind autovehiculele utilizate de către operatorii de
transport rutier la efectuarea serviciului, precum şi în vederea corelării programului de transport
judeţean cu transportul interjudeţean sau internaţional, după caz;
t.) verifică şi controlează periodic modul de realizare a serviciului şi, după caz, aplică
sancţiuni pentru faptele ce constituie contravenţii în domeniul serviciilor publice de transport
persoane, potrivit competenţelor şi dispoziţiilor legale în vigoare;
ţ.) convoacă pentru audieri operatorii de transport rutier în vederea stabilirii măsurilor
necesare pentru remedierea unor deficienţe apărute în executarea serviciului.
Art. 6. În toate raporturile generate de executarea serviciului, protecţia vieţii umane şi a
mediului este prioritară.
CAPITOLUL II
Efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate
SECŢIUNEA 1 Principiile
şi obiectivele efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate
Art. 7. Serviciul se efectuează în următoarele condiţii:
a.) se execută de către operatorii de transport rutier, astfel cum aceştia sunt definiţi şi
licenţiaţi conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, privind transporturile rutiere, cu modificările
şi completările ulterioare;
b.) se efectuează numai între localităţile componente ale judeţului Alba;
c.) se efectuează numai pe traseele cuprinse în Programul de transport judeţean, aprobat
de către Consiliul Judeţean Alba;
d.) se efectuează de către operatorii de transport rutier cu autobuze deținute în proprietate
sau în baza unui contract de leasing, înmatriculate în județul Alba;
e.) persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite,
denumite staţii publice sau autogări, după caz;
f.) pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier percepe de la persoanele
transportate un tarif de transport pe bază de legitimații de călătorie eliberate anticipat;

g.) operatorii de transport rutier trebuie să deţină licenţe de traseu valabile, eliberate de
Agenţia Teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. Alba sau Consiliul Judeţean Alba,
după caz.
Art. 8. (1) Serviciul se poate efectua numai cu autovehicule rutiere a căror stare tehnică
corespunde reglementărilor specifice în vigoare, având inspecţia tehnică periodică valabilă,
acestea fiind clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.
(2) Pentru accesul la infrastructura rutieră, autovehiculele rutiere fabricate în ţară
sau în străinătate, înmatriculate sau care urmează să fie înmatriculate în România, sunt supuse
omologării în vederea înmatriculării ori înregistrării şi/sau inspecţiei tehnice periodice, după caz,
în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 9. Serviciul se efectuează numai cu autovehicule destinate prin construcţie
transportului de persoane şi, după caz, dotate cu tahografe şi limitatoare de viteză, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 10. Serviciul se efectuează cu respectarea ansamblului reglementărilor care
contribuie la îmbunătăţirea siguranţei rutiere, referitoare la condiţiile pe care trebuie să le
îndeplinească mijloacele de transport, infrastructura rutieră, persoanele cu atribuţii care concură
la siguranţa circulaţiei şi ceilalţi participanţi la trafic.
Art. 11. Efectuarea serviciului trebuie să asigure:
a.)
creşterea nivelului de calitate al serviciului şi de confort al utilizatorilor serviciului;
b.)
informarea publicului călător;
c.) executarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate în condiţii de
regularitate, siguranţă şi confort;
d.) corelarea capacităţii mijloacelor de transport de persoane cu fluxurile de călători
existente;
e.) continuitatea serviciului prin programe de transport corelate cu fluxurile de călători
existente.
Art. 12. (1) Consiliul Judeţean Alba poate lua măsuri de urgenţă în cazul unei perturbări
a serviciului sau în cazul riscului iminent de producere a unei astfel de situaţii, în conformitate cu
prevederile art. 5 alin. 5 din Regulamentul (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, cu
modificările şi completările ulterioare.
SECŢIUNEA a 2 - a Licențe și alte documente necesare pentru efecuarea serviciului
Art. 13. Operatorii de transport rutier au obligația de a deţine la bordul mijlocului de
transport în comun, pe toată durata transportului, următoarele documente:
a.) licenţa de traseu însoţită de caietul de sarcini al acesteia, eliberate de emitentul
licenţei;
b.) copia conformă a licenţei comunitare;
c.) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiese că este angajat
al operatorului de transport;
d.) contractul de leasing în original ori o copie conformă cu originalul, în cazul în care
autobuzul este utilizat în baza unui asemenea contract;
e.) actul prin care se dovedeşte dreptul la muncă în România în cazul conducătorilor auto
străini;
f.) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de
accidente ce cad în sarcina operatorului de transport;
g.) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto;
h.) certificatul de înmatriculare al autovehiculului;
i.) certificatul de clasificare pe categorii al autovehiculului;
j.) alte documente stabilite de legile în vigoare.
Art. 14. (1) Serviciul se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai în
condiţiile în care aceştia deţin licenţă de traseu valabilă pentru traseul respectiv, aşa cum acesta
este prevăzut în programul de transport judeţean.
(2) Licenţa de traseu este valabilă numai însoţită de caietul de sarcini al acesteia
pe toată durata efectuării transportului şi numai dacă plecarea de la capătul de traseu s-a făcut în
ziua şi la ora prevăzute în respectivul caiet de sarcini.

(3) Licenţele de traseu se eliberează operatorilor de transport rutier pentru fiecare
traseu, într-un număr egal cu numărul de autobuze prevăzute în programul judeţean de transport
necesar pentru efectuarea traseului respectiv.
(4) În vederea asigurării continuităţii Licenţele de traseu se eliberează, pentru
fiecare traseu, de către autoritatea de autorizare, pe baza hotărârii Consiliului Judeţean Alba de
atribuire în gestiune delegată a serviciului.
Art. 15. (1) Eliberarea licenţelor de traseu în vederea asigurării în continuare, până la data
de 31 decembrie 2021, a transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, pe
traseele din programul de transport care în prezent nu sunt atribuite se face, după atribuirea
acestora, de către autoritatea de autorizare, pe baza hotărârii Consiliului Judeţean Alba de
atribuire în gestiune delegată a serviciului.
(2) Modelul licenţei de traseu este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul
regulament, iar modelul caietului de sarcini al acesteia este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul
regulament.
(3) Licenţa de traseu, semnată şi ştampilată de către autoritatea de autorizare, se
eliberează după prezentarea de către operatorul de transport rutier a documentului de plată
aferent.
(4) Autoritatea de autorizare ţine evidenţa licenţelor de traseu în Registrul de
evidenţă a licenţelor de traseu pentru serviciul public de transport județean de persoane prin
curse regulate, în judeţul Alba.
(5) O copie a fiecărei licenţe de traseu eliberate şi a caietului de sarcini al
acesteia se arhivează prin grija autorităţii de autorizare.
Art. 16. (1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licenţelor de traseu se comunică de
către operatorul de transport rutier Consiliului Judeţean Alba, în termen de 15 zile de la data
constatării, acestea înlocuindu-se pe baza documentului de plată.
(2) Pierderea sau sustragerea licenţelor de traseu se publică în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a.
Art. 17. Cuantumul taxei pentru eliberarea licenţelor de traseu şi al taxei pentru înlocuirea
licenţelor de traseu, se stabileşte prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba.
Art. 18. (1) Retragerea licenţei de traseu se face de Consiliul Judeţean Alba în
următoarele cazuri:
a.) când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia;
b.) în cazul săvârşirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri grave, după
cum urmează:
1. când licenţa de traseu a fost obţinută prin furnizarea unor documente care conţineau
informaţii eronate;
2. când operatorul de transport rutier, deţinător al licenţei de traseu, a încredinţat spre
efectuare altui operator de transport rutier curse prevăzute în Caietul de sarcini aferent licenţei
de traseu;
c.) în cazul săvârşirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri repetate, după
cum urmează:
1. când operatorul de transport rutier a efectuat mai puţin de 95% din totalul curselor
prevăzute în graficul de circulaţie al licenţei de traseu a se efectua într-o lună calendaristică;
2. când operatorul de transport rutier a înlocuit de mai mult de 3 ori unul dintre vehicule
fără respectarea prevederilor prezentului regulament;
d.) la încetarea activităţii operatorului de transport rutier;
e.) la suspendarea/retragerea licenţei comunitare a operatorului de transport rutier sau pe
perioada suspendării acesteia;
f.) operatorul de transport rutier are activitatea suspendată;
g.) în alte cazuri stabilite prin hotărâre de Consiliul Judeţean Alba.
(2) În cazul retragerii licenţei de traseu, operatorul de transport rutier va fi
înştiinţat de către Consiliul Judeţean Alba, fiind obligat să efectueze serviciul de transport pe o
perioadă de 60 de zile de la data înştiinţării.
Art. 19. Licența comunitară, copiile conforme ale acesteia și licenţa de traseu, eliberate
unui operator de transport rutier nu pot fi utilizate de către alte persoane pentru a executa cu
autovehiculele deţinute activităţi de transport public.
Art. 20. (1) Programul de transport judeţean se stabilește și se aprobă de Consiliul
Judeţean Alba.

(2) Prin programul de transport judeţean se stabilesc traseele, lungimea acestora,
exprimată în număr de km/sens, numărul de curse planificate, graficele de circulaţie, numărul
autobuzelor necesare şi capacitatea minimă de transport a acestora, precum şi autogările sau
staţiile publice.
(3) Capacitatea minimă de transport precizată în programul judeţean de transport
poate fi stabilită la „minimum 10 locuri“ sau „minimum 23 de locuri “.
(4) În vederea aprobării de către Consiliul Judeţean Alba, proiectul programului
de transport judeţean, întocmit de autoritatea judeţeană de transport, va fi transmis Autorității
Rutiere Române - A.R.R., care va asigura corelarea acestuia cu programele de transport
interjudeţean sau internaţional, după caz.
(5) Corelarea programului de transport judeţean cu programul de transport
feroviar va fi asigurată de către autoritatea judeţeană de transport, pe baza orarului de circulaţie
al trenurilor care au prevăzute opriri în staţiile de cale ferată din judeţul Alba.
Art. 21. (1) Programul de transport judeţean, poate fi actualizat astfel:
a.) prin prelungirea sau scurtarea traseelor existente, respectiv modificarea unuia sau
ambelor capete de traseu;
b.) prin introducerea de noi trasee, cu condiţia ca acestea să nu se suprapună peste
traseele existente;
c.) prin modificarea numărului de curse;
d.) prin modificarea orelor din graficele de circulaţie;
e.) prin introducerea sau, după caz, înlocuirea de staţii/autogări;
f.) prin eliminarea de staţii/autogări;
g.) pentru un traseu care nu a fost atribuit în două şedinţe de atribuire;
h.) prin eliminarea traseelor care urmează a fi incluse în programul public local din cadrul
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitare, dar numai cu acordul operatorului de transport rutier
prestator al serviciului pe traseul/traseele respective, în cazul traseelor atribuite;
i.) prin modificarea zilelor din săptămână în care sunt efectuate cursele de pe traseele
judeţene şi/sau a perioadei de efectuare a curselor;
j.) prin modificarea capacităţii de transport.
Art. 22. (1) Programul de transport judeţean poate fi actualizat ori de câte ori este
necesar, în funcţie de necesităţile de deplasare ale populaţiei, prin hotărâre a Consiliului Judeţean
Alba.
(2) În vederea întocmirii proiectului de hotărâre privind actualizarea programului
de transport judeţean, autoritatea județeană de transport va analiza oportunitatea şi legalitatea
propunerilor transmise în acest sens de către persoanele interesate.
Art. 23. (1) Operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului au dreptul să efectueze,
cu informarea și aprobarea Consiliului Județean Alba, modificări temporare, precum suspendări,
limitări, modificarea frecvenței de circulație, devieri de traseu etc., în deservirea unor trasee,
atunci când aceste modificări sunt necesare în caz de avarii sau pentru executarea unor lucrări la
infrastructura rutieră.
(2) În cazuri excepționale, operatorul de transport rutier poate efectua imediat
modificările necesare, astfel încât să se asigure continuitatea serviciului, dar numai sub condiția
informării ulterioare a Consiliului Județean Alba.
Art. 24. (1) Accesul autovehiculelor în staţiile publice este permis operatorilor de
transport rutier cărora li s-au atribuit trasee, conform graficelor de circulaţie.
(2) Accesul autovehiculelor în autogară este nediscriminatoriu pentru operatorii
de transport rutier cărora li s-au atribuit trasee, conform graficelor de circulaţie.
(3) Încheierea contractelor între deţinătorii de autogară şi operatorii de
transport rutier privind accesul în autogară nu poate fi condiţionată de efectuarea unor servicii
suplimentare sau pe care operatorii de transport rutier nu le solicită.
SECŢIUNEA a 3- a Siguranţa rutieră
Art. 25. În scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, operatorii de
transport rutier care efectuează serviciul au obligaţia să adopte măsurile necesare pentru
cunoaşterea, aplicarea şi respectarea reglementărilor legale privind sigutanţa rutieră şi a
condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport şi persoanele cu atribuţii
care concură la siguranţa circulaţiei.

Art. 26. Pregătirea și atestarea profesională a personalului cu funcţii care concură la
siguranţa circulaţiei se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr.
1071/2009 şi ale Ordinului nr. 1214/2015 al ministrului transporturilor pentru aprobarea
normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din
domeniul transporturilor rutiere.
Art. 27. Operatorii de transport rutier au următoarele îndatoriri:
a.) să respecte reglementările legale privind omologarea, înmatricularea, efectuarea
inspecţiilor tehnice periodice, repararea, întreţinerea, reglarea, modificarea constructivă şi
reconstrucţia mijloacelor de transport;
b.) să utilizeze mijloace de transport a căror stare tehnică corespunde reglementărilor
naţionale de siguranţă rutieră şi de protecţie a mediului înconjurător, cu inspecţia tehnică
periodică valabilă şi certificată corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare;
c.) să nu permită intervenția persoanelor neautorizate asupra tahografelor și a
limitatoarelor de viteză;
d.) să angajeze transporturile şi să întocmească programul de executare a transporturilor,
astfel încât conducătorii mijloacelor de transport să poată respecta prevederile legale privind
timpul de lucru, de odihnă şi de repaus;
e.) să se asigure că, conducătorii autobuzelor respectă normele de protecţie a muncii,
protecţie a mediului, prevenire şi combatere a incendiilor, pe tot timpul efectuării transportului;
f.) să permită efectuarea transportului numai în limita numărului de locuri înscris în
certificatul de înmatriculare şi să asigure spaţii libere suficiente pentru transportul bagajelor
pasagerilor;
g.) să respecte procedurile ce trebuie urmate în caz de accident şi să aplice procedurile
corespunzătoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor încălcări grave ale
regulilor de circulaţie;
h.) să respecte întocmai legile şi reglementările specifice transportului rutier de persoane.
Art. 28. Responsabilităţile ce revin persoanei desemnate să conducă permanent şi efectiv
activitatea de transport sunt cele stabilite prin actele normative menţionate la art. 21 din
prezentul regulament.
Art. 29. Conducătorii autobuzelor cu care se efectuează serviciul au următoarele atribuţii
şi responsabilităţi:
a.) să transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în
certificatul de înmatriculare;
b.) să deschidă uşile numai după ce autobuzul a fost oprit în staţie/autogară;
c.) să închidă uşile numai după ce pasagerii au coborât sau au urcat;
d.) să oprească în toate stațiile/autogările prevăzute în graficul de circulație al licenței de
traseu, fără a opri, pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate, în alte locuri decât cele
prevăzute în graficul de circulație;
e.) să preia mărfuri sau colete doar în limita spațiilor disponibile;
f.) să asigure urcarea și coborârea bagajelor în/din portbagajul autovehiculului; bagajele
se manipulează numai de către conducătorul auto al autobuzului;
g.) să se prezinte pentru efectuarea examinării medicale şi psihologice, iniţială şi
periodică şi să respecte recomandările comisiilor medicale şi psihologice;
h.) să respecte normele şi regulile privind conducerea în condiţii de siguranţă rutieră;
i.) să respecte regulile privind prevenirea accidentelor de muncă în circulaţia rutieră;
j.) să cunoască şi să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau incident în
ceea ce priveşte asigurarea vehiculului, protecţia personală şi a celorlalţi participanţi la trafic,
protecţia mediului, protecţia bunurilor;
k.) să respecte perioadele de conducere şi perioadele de odihnă, conform reglementărilor
legale în vigoare;
l.) să nu intervină asupra tahografului sau a limitatorului de viteză pentru scoaterea
acestora din uz sau modificarea caracteristicilor de funcționare;
m) să nu ţină în mână sau să folosească cu mâinile în orice mod telefonul mobil sau orice
dispozitiv mobil prevăzut cu funcţia de înregistrare ori redare text, foto sau video;
n.) să respecte întocmai legile şi reglementările specifice transportului rutier de persoane.
Art. 30. Operatorii de transport rutier care efectuează serviciul vor întreprinde o
investigaţie pe linie administrativă în toate cazurile de accidente de circulaţie în care au fost
angajate autovevehicule utilizate, indiferent de gravitatea accidentului.

Art. 31. Rezultatele cercetării administrative vor sta la baza adoptării măsurilor ce se
impun pentru eliminarea repetării cauzelor generatoare de evenimente rutiere.
SECŢIUNEA a 4 - a Condiții privind efectuarea serviciului
Art. 32. (1) Operatorii de transport rutier vor efectua serviciul cu respectarea
următoarelor condiţii:
1. să asigure utilizarea pe timpul transportului a plăcii de traseu, plasată la loc vizibil în
faţa mijlocului de transport, cu nominalizarea operatorului de transport rutier, a traseului şi a
tipului de transport efectuat sau panou de afișaj electronic care să cuprindă cel puțin aceleași
informații ca și placa de traseu;
2. să asigure prin conducătorul auto supravegherea urcării şi coborârii pasagerilor;
3. mijlocul de transport nu trebuie să circule cu uşile deschise sau cu pasageri pe scara
autovehiculului;
4. să asigure urcarea şi coborârea bagajelor din portbagajul autobuzului;
5. să nu admită la transport în salonul autobuzului:
- materii greu mirositoare;
- materii inflamabile;
- butelii de aragaz;
- butoaie de carbid;
- tuburi de oxigen;
- materiale explozibile;
- filme cinematografice neambalate în cutii metalice;
- produse caustice;
- materiale sau obiecte care prin natura, formatul sau dimensiunile lor pot produce
daune sau pot murdări autovehiculul, bagajele sau îmbrăcămintea călătorilor;
- obiecte sau mărfuri interzise la transport prin dispoziţiile legale.
6. să nu supraîncarce autobuzul peste capacitatea utilă de transport, exprimată prin
numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare;
7. să asigure spaţii libere suficiente pentru transportul bagajelor pasagerilor şi să permită
transportul mărfurilor/coletelor doar în limitele spaţiilor disponibile;
8. să nu oprească pentru urcarea sau coborârea pasagerilor în alte locuri decât în cele
prevăzute în graficul de circulaţie;
9. să asigure gratuit readucerea călătorilor la punctul de plecare în cazul în care călătoria
nu se poate realiza până la destinaţie din cauză de forţă majoră;
10. să asigure preluarea călătorilor din autobuzele rămase imobilizate pe traseu în termen
de maxim 3 ore de la apariţia evenimentului;
11. să asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului
de transport;
12. să emită legitimaţii de călătorie corespunzătoare sumelor încasate pentru călători şi
bagaje;
13. să asigure dotarea autobuzelor destinate serviciului cu aparat de marcat electronic
fiscal și cititor de carduri, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;
14. să utilizeze numai legitimaţii de călătorie înseriate pentru pasageri şi bagaje,
înregistrate ca documente cu regim special;
15. să nu permită călătoria decât în baza legitimaţiilor de călătorie individuale valabile,
respectiv a biletelor, abonamentelor și legitimaţiilor speciale;
16. în salonul autobuzelor pot fi transportate numai bagajele de mână care pot fi ţinute în
mână sau în plasa portpachet. În salonul autobuzului nu pot fi transportate bagajele care:
- nu se încadrează în categoria bagajelor de mână;
- conţin produse neadmise la transport;
- sunt aşezate pe culuarul de acces sau pe platforma din faţă ori din spate a
autovehiculului.
17. să nu admită la transport bagajele aşezate pe scaunele libere din salonul autobuzului,
chiar dacă spaţiul rămas neutilizat de către pasageri ar permite acest lucru;
18. bagajele depuse în spaţiul destinat bagajelor se manipulează numai de către
conducătorul auto;

19. la cel puţin unul din capetele de traseu, prin registrul de mişcare, să se evidenţieze
cursele proprii plecate şi sosite;
20. să execute transportul călătorilor strict în conformitate cu prevederile programelor de
circulație;
21. să asigure efectuarea tuturor curselor, iar în caz de imobilizare a autobuzelor, să ia
măsuri de înlocuire a acestora;
22. să anunţe anticipat cursele care nu pot fi executate din cauză de forţă majoră sau alte
cauze, la capetele de linie şi, în limita posibilităţilor, şi pe traseu;
23. să asigure oprirea în toate staţiile prevăzute în programul de transport județean pentru
urcarea călătorilor şi a bagajelor;
24. să nu blocheze staţiile publice prin parcarea autovehiculelor deţinute sau prin
efectuarea unor lucrări de întreţinere/ reparaţii la acestea;
25. să asigure suplimentar autobuze pentru preluarea fluxurilor ocazionale de călători de
pe traseele deservite;
26. să asigure vânzarea biletelor la capetele de linie şi în autobuz, inclusiv cu anticipaţie;
27. la emiterea abonamentelor să respecte reglementările în vigoare;
28. să nu emită legitimaţii de călătorie peste capacitatea autobuzului exprimată prin
numărul de locuri pe scaune;
29. să accepte la transport toţi călătorii care au legitimaţii de călătorie valabile pentru
cursa respectivă, în limita capacităţii autobuzului;
30. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani, în condițiile în care aceștia nu
ocupă locuri separate;
31. să asigure informarea permanentă a călătorilor cu privire la traseele, programele de
circulaţie deservite, tarifele aplicate, precum şi modificarea acestora;
32. cursele dubluri efectuate ocazional pentru preluarea unui flux suplimentar de călători
existent temporar în punctele de îmbarcare sau cele efectuate pentru preluarea pasagerilor de la
un vehicul rămas imobilizat în traseu nu se consideră curse noi; acestea se efectuează după
aceleaşi programe de circulaţie ca al cursei dublate, în următoarele condiţii:
- depăşirea capacităţii de preluare a autovehiculului iniţial;
- menţionarea în foaia de parcurs a caracterului cursei;
33. autobuzele trebuie să aibă inspecţia tehnică efectuată la termen;
34. autobuzele trebuie salubrizate, spălate şi dezinfectate zilnic sau de câte ori este
nevoie;
35. în interiorul autobuzelor trebuie să existe afişat, la loc vizibil, numele conducătorului
auto;
36. autobuzele trebuie să fie echipate cu instalaţie de încălzire/condiţionare a aerului în
stare de funcţionare;
37. la bordul autobuzelor trebuie să existe mijloace pentru prevenirea şi combaterea
incendiilor, precum şi ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate;
38. în perioada de iarnă autobuzele trebuie să fie echipate corespunzător circulaţiei pe
drumuri cu aderenţă scăzută;
39. autobuzele trebuie să fie dotate cu spaţii de depozitare special amenajate pentru
transportul bagajelor; bagajele ce depăşesc capacitatea spaţiilor de depozitare pot fi transportate
în remorci închise, ataşate autovehiculului;
40. autobuzele trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător;
41. autobuzele trebuie să fie inscripţionate pe părțile laterale cu denumirea operatorului
de transport rutier;
42. autobuzele trebuie să fie dotate cu tahograf care va funcţiona pe toată durata
desfăşurării transportului, conform reglementărilor în vigoare;
43. în interiorul autobuzelor trebuie afişate, la loc vizibil, tarifele de transport pe bază de
bilete;
44. autobuzele trebuie să aibă locuri rezervate pentru invalizi, bătrâni, femei însărcinate,
persoane cu copii în braţe;
45. locurile din salonul autobuzului trebuie să fie numerotate;
46. să asigure accesul liber şi nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor
stabilite de reglementările în vigoare, al persoanelor care beneficiază de facilităţi/gratuităţi la
transport;
47. să asigure informarea anticipată a călătorilor cu privire la modificari temporare

(suspendari, limitari, micşorarea frecvenței de circulatie, devieri de traseu etc.) în deservirea unor
trasee, atunci când aceste modificari sunt necesare în caz de avarii sau pentru executarea unor
lucrări la infrastructura rutieră;
48. să asigure afișarea în fiecare stație a orelor de circulație a mijloacelor de transport
proprii cu care efectuează serviciul și opresc în stația respectivă;
49. să respecte întocmai legile şi reglementările specifice transportului rutier de persoane.
Art. 33. (1) Pe parcursul executării contractului de delegare a gestiunii serviciului,
operatorul de transport rutier poate înlocui un autobuz cu care a obţinut licenţa de traseu, după
notificarea Consiliului Judeţean Alba, numai în următoarele situaţii:
a.) la solicitarea motivată a operatorului de transport, alta decât situaţia de la lit. b;
b.) prezintă defecţiuni tehnice.
(2) Înlocuirea este permisă numai cu un autobuz care are cel puţin aceeaşi
capacitate cu cea prevăzută în programul de transport şi care întruneşte cel puţin cerințele tehnice
și de vechime ale autobuzului înlocuit avute în vedere la atribuirea contractului de delegare a
gestiunii serviciului.
(3) În situaţia prevăzută la alin. 1 lit. b, înlocuirea provizorie a autobuzului se
poate face pentru perioade însumând maximum 180 de zile pe an calendaristic, în baza
documentului/documentelor eliberat/eliberate de service-ul auto autorizat.
(4) Pe perioada înlocuirii se va asigura existenţa la bordul autobuzului a licenţei
de traseu.
(5) Notificarea Consiliului Judeţean Alba de către operatorul de transport cu
privire la înlocuirea autobuzului se face printr-o cerere motivată a operatorului de transport
rutier, conform modelului prevăzut la anexa nr. 1 din prezentul regulament, care va fi însoţită de
următoarele documente, în copie certificată pentru conformitate, ale autovehiculelor înlocuite și
ale celor cu care se efectuează înlocuirea:
a.) certificatele de înmatriculare ;
b.) cărţile de identitate;
c.) certificatele de clasificare ;
d.) documentul/documentele eliberat/eliberate de service-ul auto autorizat, în situaţia
prevăzută la alin. 1 lit. b.
Art. 34. (1) Autobuzele asigurate suplimentar de către operatorul de transport rutier
pentru preluarea fluxurilor ocazionale de călători de pe traseele deservite sunt exceptate de la
obligaţia prevăzută de art. 33 alin. 2.
(2) Efectuarea unei curse de pe un traseu cu un autobuz suplimentar se va face
cu respectarea caietului de sarcini al licenţei de traseu, asigurându-se existenţa la bordul
autobuzului a unei copii a licenţei de traseu, ştampilată şi semnată de către administratorul
operatorului de transport rutier, având înscris în mod expres: „Subsemnatul, ............................,
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, că prezentul
act este conform cu originalul“. Pe foaia de parcurs existentă la bordul autobuzului se va
specifica faptul că acesta este dublură.
CAPITOLUL III
Drepturi şi obligaţii
Art. 35. Operatorii de transport rutier care desfăşoară activităţi de transport rutier contra
cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, au următoarele drepturi:
a.) să încaseze tarifele aferente prestării serviciului;
b.) să solicite Consiliului Judeţean Alba actualizarea programului de transport judeţean,
pentru traseele pentru care deţin licenţe de traseu, în funcţie de nevoile de deplasare ale
populaţiei;
c.) să înlocuiască autobuzele cu care au obţinut licenţe de traseu, cu respectarea
condiţiilor prevăzute în prezentul regulament;
d.) să includă în tarifele de transport percepute călătorilor primele de asigurare pentru
aceştia şi pentru bagajele lor, precum şi pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea
operaţiunilor de transport;
e.) să utilizeze pentru circulaţie infrastructura publică (drumuri, poduri, pasaje denivelate,
etc.) şi instalaţiile auxiliare aferente acesteia.
Art. 36. Suplimentar faţă de obligaţiile ce decurg din prevederile capitolului II,

operatorii de transport rutier care prestează serviciul au următoarele obligaţii:
a.) să respecte întocmai legile şi reglementările specifice transportului rutier de persoane;
b.) să efectueze toate cursele de pe traseele atribuite;
c.) să încheie contracte de acces în autogară, în conformitate cu caietele de sarcini anexe
la licențele de traseu;
d.) să permită accesul liber şi nediscriminatoriu al utilizatorilor la serviciul prestat;
e.) să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor;
f.) să efectueze serviciul, conform prevederilor caietelor de sarcini anexe la licențele de
traseu, în condiţii de calitate, siguranţă, regularitate şi confort;
g.) să asigure continuitatea serviciilor prestate;
h.) să coreleze capacitatea de transport cu fluxurile de călători existente;
i.) să nu încarce în mod artificial costurile de operare;
j.) să pună la dispoziţia publicului călător mijloace de transport care să îndeplinească
condiţiile impuse de legislaţia în vigoare privind siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului;
k.) să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport
deţinute, precum şi asigurarea călătorilor şi bunurilor acestora, conform prevederilor legislaţiei în
vigoare privind asigurările;
l.) să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulaţie,
tarifele aplicate, precum şi modificarea acestora;
m.) să aplice normele de securitate şi sănătate în muncă specifice activităţii desfăşurate în
cadrul serviciului;
n.) să planifice efectuarea inspecţiilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport,
astfel încât să se asigure respectarea programului de circulaţie şi a prevederilor reglementărilor
legale în vigoare privind circulaţia rutieră;
o.) să deţină la sediul social următoarele documente:
- asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de
accidente ce cad în sarcina operatorului de transport;
- cărţile de identitate ale autobuzelor, în original pentru cele deţinute în
proprietate, respectiv în copie pentru cele deţinute în baza unui contract de leasing;
- contractele de leasing pentru autobuzelor utilizate;
- avizele medicale şi psihologice valabile pentru persoana desemnată să conducă
permanent şi efectiv activitatea de transport rutier, precum şi pentru conducătorii auto;
- toate documentele care atestă menţinerea condiţiilor iniţiale care au stat la baza
eliberării licenţei comunitare;
- documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiţii legale a
persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei;
- evidenţa şi planificarea inspecţiilor tehnice periodice pentru mijloacele de
transport;
- evidenţa accidentelor de circulaţie, documentele de cercetare administrativă a
accidentelor de circulaţie, precum şi notele informative transmise Consiliului Judeţean Alba în
cazul accidentelor grave de circulaţie;
- alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare;
p.) să respecte obligaţiile stabilite prin contractele de delegare a gestiunii serviciului, prin
caietul de sarcini și prin regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului;
q.) să furnizeze Consiliului Judeţean Alba, respectiv autorităţilor de reglementare
competente conform legii, informaţiile solicitate şi să asigure accesul la documentaţiile şi la
actele individuale pe baza cărora efectuează serviciul în vederea verificării şi evaluării
funcţionării şi dezvoltării serviciului;
r.) să notifice Consiliului Judeţean Alba înlocuirea autobuzelor cu care au obţinut licenţe
de traseu, cu respectarea condiţiilor impuse de prezentul regulament;
s.) să comunice Consiliului Judeţean Alba înmatriculările autobuzelor cu care efectuează
serviciul, intervenite ulterior atribuirii licențelor de traseu;
ş.) să permită accesul în mijloacele de transport a persoanelor împuternicite prin
dispoziţie de Preşedintele Consiliului Judeţean Alba să execute controlul modului de efectuare a
serviciului;
t.) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din
culpă, conform prevederilor legale şi/sau contractuale, dacă acestea nu sunt acoprite prin poliţa
de asigurare;

ţ.) să asigure finanţarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor medicale şi
psihologice ale propriilor angajaţi;
u.) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea
costurilor de operare;
v.) să gestioneze serviciul prestat pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică;
w.) să promoveze dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientă a bazei tehnicomateriale aferente serviciului prestat;
x.) să pună în aplicare măsurile prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru
prevenirea contaminării cu noul virus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității
de transport în condiții de siguranță sanitară pentru personalul propriu și utilizatorii serviciului;
y.) să asigure transportul gratuit al elevilor şi al altor categorii de persoane care
beneficiază de facilităţi specifice de transport, conform legislaţei în vigoare.
Art. 37. Suplimentar faţă de obligaţiile ce decurg din prevederile capitolului II,
conducătorii autobuzelor cu care se efectuează serviciul au următoarele obligații:
a.) să emită bilete de călătorie corespunzătoare tarifelor aferente distanței parcurse de
persoanele transportate;
b.) să permită urcarea în mijloacele de transport numai a persoanelor posesoare de
bilete/legitimații de călătorie sau a celor care beneficiază de facilități/gratuităţi la transportul
rutier, potrivit legii;
c.) să asigure afişarea în interiorul autobuzului a tarifelor de transport pe bază de bilete;
d.) să utilizeze pe timpul efectuării transportului rutier placa de traseu cu nominalizarea
operatorului de transport rutier, a traseului şi a tipului de transport efectuat sau panoul de afişaj
electronic care să cuprindă cel puțin aceleași informații ca și placa de traseu;
e.) să permită accesul în mijloacele de transport a personalului autorităţii judeţene de
transport care controlează modul de efectuare a serviciului şi să prezinte documentele solicitate
de către acesta;
f.) să aibă un comportament civilizat în raport cu utilizatorii și personalul autorităţii
judeţene de transport care controlează modul de efectuare a serviciului;
Art. 38. (1) Operatorii de transport rutier vor colabora cu Consiliul Judeţean Alba pentru
evaluarea fluxurilor de călători şi determinarea pe baza studiilor de specialitate a cerinţelor de
transport judeţean de persoane, prin furnizarea informaţiilor solicitate în acest scop.
(2) Acesul în mijloacele de transport a persoanelor desemnate de Consiliul
Judeţean Alba pentru măsurarea fluxurilor de călători şi/sau a persoanelor desemnate în acest
scop de către societatea care realizează studiul de specialitate se face pe baza legitimaţiei de
serviciu/actului de identitate şi a ordinului de deplasare (delegaţie).
(3) Anterior desfăşurării activităţilor de măsurare a fluxurilor de călători de
către persoanele menţionate la alin. 2, printr-o adresă scrisă, Consiliul Judeţean Alba va informa
operatorii de transport rutier despre activităţiile ce urmează a se executa în acest sens.
Art. 39. Consiliul Județean Alba, în raport cu operatorii de transport rutier care
efectuează serviciul, are următoarele drepturi:
a.) să verifice și să controleze periodic modul de realizare a serviciului;
b.) să sancționeze operatorii de transport rutier în cazul în care se constată nereguli pe
timpul executării serviciului;
c.) să convoace pentru audieri operatorii de transport rutier, în vederea stabilirii măsurilor
necesare pentru remedierea unor deficienţe apărute în executarea serviciului;
d.) să actualizeze programul de transport public judeţean, în conformitate cu cerinţele de
transport ale populaţiei;
e.) să analizeze, să verifice şi să aprobe documentaţiile justificative de stabilire, ajustare
sau modificare a tarifelor de călătorie propuse de operatorii de transport rutier prestatori ai
serviciului, în corelare cu reglementările în vigoare vizând asigurarea ratei suportabilităţii
costurilor pentru utilizatori;
Art. 40. Consiliul Județean Alba are următoarele obligații față de operatorii de transport
rutier, prestatori ai serviciului:
a.) să asigure un tratament egal și nediscriminatoriu față de toți operatorii de transport
rutier;
b.) să asigure accesul operatorilor de transport rutier pentru realizarea serviciului într-un
mediu concurenţial şi transparent;
c.) să reglementeze modul de organizare şi funcţionare a serviciului;

d.) să păstreze confidențialitatea informațiilor, altele decât cele publice, cu privire la
activitatea operatorilor de transport rutier;
e.) să respecte obligaţiile pe care şi le-au asumat prin contractele de delegare a gestiunii
serviciului.
Art. 41. Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt următoarele:
a.) să beneficieze liber şi nediscriminatoriu de serviciu;
b.) să aibă acces la informaţiile publice cu privire la serviciu;
c.) să le fie aduse la cunoştiinţă hotărârile Consiliului Judeţean Alba cu privire la serviciu;
d. să conteste hotărârile Consiliului Judeţean Alba, în vederea prevenirii sau reparării
unui prejudiciu direct sau indirect provocat de acesta, în condiţiile legii;
e.) să solicite şi să primească, în condiţiile legii, despăgubiri sau compensaţii pentru
daunele provocate lor de operatorii de transport rutier, prin nerespectarea obligaţiilor ce le revin
acestora, în condiţiile legii;
f.) să sesizeze Consiliului Judeţean Alba orice deficienţe constatate în efectuarea
serviciilor şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora;
g.) să fie consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale
reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi reglementărilor
privind serviciul.
(2) Pentru plata serviciului, anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, beneficiază,
în condiţiile legii, de facilităţi.
Art. 42. Principalele obligaţii ale utilizatorilor sunt următoarele:
a.) să deţină legitimaţii de călătorie valabile sau alte documente de transport stabilite prin
lege;
b.) să achite costul legitimaţiilor de călătorie valabile pentru călătoriile pe care le
efectuează, conform tarifelor menţionate lizibil pe acestea;
c.) să utilizeze legitimația de transport de tip card atât la urcarea cât și la coborârea din
autobuz sau, după caz, să completeze corect şi să prezinte conducătorului autobuzului
documentele prevăzute de lege, atunci când beneficiază de facilități la transportul județean de
persoane prin curse regulate;
d.) să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau
privat;
e.) să nu consume băuturi alcoolice, seminţe şi îngheţată, să nu fumeze sau să utilizeze
ţigări electronice în mijloacele de transport;
f.) să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de servicii, cu
personalul autorităţii judeţene de transport care execută, verificarea şi controlul modului de
efectuare a serviciului, precum şi cu ceilalţi utilizatori.
CAPITOLUL IV
Indicatori de performanță
Art. 43. (1) Indicatorii de performanţă privind efectuarea serviciului sunt următorii:
1. numărul de curse, trasee, pe care operatorul a suspendat sau a întârziat executarea
transportului faţă de programul de circulaţie;
2. numărul de trasee, pe care operatorul nu a efectuat transportul public judeţean de
persoane prin curse regulate pe o perioadă mai mare de 24 de ore;
3. numărul de călători afectaţi de situaţiile prevăzute la pct.1 şi 2;
4. numărul total de mijloace de transport utilizate zilnic comparativ cu numărul necesar
pentru realizarea programului de circulaţie;
5. numărul de reclamaţii ale călătorilor privind calitatea transportului, dintre care:
a.) numărul de reclamaţii justificate;
b.) numărul de reclamaţii rezolvate;
c.) numărul de reclamaţii la care călătorii nu au primit răspuns în termenele legale;
6. vechimea mijloacelor de transport şi dotările pentru călători;
7. despăgubirile plătite de către operatorii de transport rutier pentru nerespectarea
condiţiilor de calitate şi de mediu privind desfăşurarea transportului;
8. numărul abaterilor constatate şi sancţionate de personalul împuternicit privind
nerespectarea prevederilor legale;

9. numărul de accidente de circulaţie produse din vina personalului propriu sau a
operatorului de transport rutier.
(2) În efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate, în judeţul Alba, se vor respecta indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul
regulament.
(3) Autoritatea judeţeană de transport are obligaţia de a analiza şi evalua, anual,
gradul de respectare a indicatorilor de performanţă.
CAPITOLUL V
Răspunderi şi sancţiuni
Art. 44. (1) Consiliul Judeţean Alba verifică și controlează periodic modul de realizare a
serviciului, prin personalul autorităţii judeţene de transport.
(2) Personalul autorităţii judeţene de transport, numit în continuare personal de
control, este împuternicit, prin dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, să constate
contravenţiile şi să aplice sancţiunile contravenţionale în domeniul transportului rutier judeţean
de persoane, prevăzute de Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în
unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Consiliul Judeţean Alba poate stabili, prin hotărâre, potrivit O.G. nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, faptele care
constituie contravenţii în domeniul serviciului, altele decât cele prevăzute de actul normativ
menţionat la alin. (2) sau în alte reglementări legale.
(4) Contravenţiilor în domeniul serviciului le sunt aplicabile dispoziţiile O.G. nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, cu
excepţia celor ale art. 28 din ordonanță.
(5) Exercitarea atribuțiilor de către personalul de control se face pe baza ordinului
de deplasare (delegaţie) şi a legitimației de agent constatator.
(6) Modelul legitimaţiei de agent constatator, împreună cu cel al Procesuluiverbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se aprobă prin dispoziţie a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Alba.
(7) Activitățile de verificare şi control se desfăşoară în condiții de siguranță pentru
traficul rutier, personalul de control şi persoanele transportate în autobuzele oprite pentru
efectuarea controlului și cu respectarea prevederilor legale privind protecția muncii.
Art. 45. Principiile care stau la baza executării controlului sunt:
a.) principiul legalităţii - presupune ca toate activităţile specifice controlului să fie
desfăşurate cu respectarea prevederilor Constituţiei şi a legislaţiei în materie;
b.) principiul obiectivităţii - presupune o evaluare corectă şi reală a cauzelor care au
determinat neregulile şi a măsurilor necesare înlăturării ori diminuării efectelor negative şi
integrării celor pozitive;
c.) principul responsabilităţii - personalul ce execută activităţi de control răspunde pentru
corectitudinea şi plenitudinea constatărilor, precum şi de acţiunile susţinute în procesul de
control;
d.) principiul eficacităţii - se referă la oportunitatea şi finalitatea controlului, în scopul
atingerii obiectivelor propuse;
e.) principiul eficienţei - are în vedere maximizarea rezultatelor activităţii de control în
raport cu resursele utilizate: umane, financiare, de timp;
f.) principiul prevenţiei - presupune prevederea şi identificarea posibilelor erori şi
nereguli şi stabilirea măsurilor necesare în scopul prevenirii acestora;
g.) principiul operativităţii - presupune efecuarea şi finalizarea la timp şi în mod complet
a activităţii de control, într-o manieră cât mai simplificată, în vederea înlăturării
disfuncţionalităţilor constatate, cu respectarea regulilor prevăzute de lege.
Art. 46. (1) Personalul de control are drept de verificare, monitorizare şi control în trafic
în punctele unde oprirea, staționarea sau parcarea pe drumul public este permisă, conform
prevederilor legale în vigoare, precum și în punctele de îmbarcare/debarcare a călătorilor.
(2) Controlul în trafic în punctele unde oprirea, staționarea sau parcarea pe drumul
public este permisă, conform prevederilor legale în vigoare, se efectuează numai împreună cu
inspectorii din cadrul I.S.C.T.R. şi/sau poliţiştii rutieri.

Controlul în punctele
îmbarcare/debarcare
publice) se poate
reprezentanții ISCTR

(3)

de
(autogări și stații
efectua
și
fără
și/sau ai poliției rutiere.
Art. 47. (1) Personalul de control are următoarele obligații:
a.) de a cunoaște și aplica întocmai reglementările în vigoare aferente domeniului
transportului rutier de persoane;
b.) de a păstra cu strictețe secretul de serviciu, al acțiunilor de control, al informațiilor cu
caracter confidențial, deținute ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu;
c.) de a nu pretinde și de a nu primi niciun fel de bunuri în natură sau bani și nici de a-și
crea avantaje în legătură cu serviciul sau prin exercitarea funcției;
d.) de a deține asupra lor legitimația de control şi ordinul de deplasare (delegaţia) pe
timpul efectuării acțiunilor de control;
e.) să aibă o conduită demnă, politicoasă, civilizată și intransigentă față de cei care
încalcă reglementările specifice transportului rutier de persoane.
(2) În exercitarea atribuțiilor personalul de control are dreptul de a solicita
prezentarea tuturor documentelor şi informaţiilor necesare pentru verificarea respectării
reglementărilor specifice în vigoare.
(3) La efectuarea controlului în trafic, conducătorii autobuzelor au obligația să
prezinte personalului de control toate documentele pe care trebuie să le dețină la bordul
autobuzului, în conformitate cu reglementările în vigoare.
(4) Călătorii au obligaţia de a prezenta personalului de control, la solicitarea
acestuia, legitimaţiile de călătorie.
Art. 48. (1) Rezultatul controlului în trafic se consemnează pe formularul Notă de
constatare, prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul regulament, sau, după caz, pe formularul Fişă
de monitorizare, prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul regulament.
(2) Nota de constatare se utilizează atunci când controlul vizează verificarea
modului de efectuare a serviciilor de către un operator de transport rutier pe un anumit traseu și
se completează pentru fiecare autobuz care este verificat pe traseul respectiv.
(3) Fișa de monitorizare se utilizează atunci când controlul vizează verificarea
unui număr limitat de probleme cu privire la modul de efectuare a serviciului, fiind controlate
mai multe autobuze aparținând unuia sau mai multor operatori de transport, care trec/opresc
prin/în locul unde se execută controlul, într-un anumit interval de timp.
Art. 49. (1) În cazul în care personalul de control constată nereguli în modul de efectuare
a serviciului, procedează la sancţionarea contravenţională a celor vinovaţi şi/sau poate dispune,
printr-o adresă scrisă către operatorul de transport rutier în cauză, măsuri de remediere a
deficienţelor constatate.
(2) Operatorul de transport rutier este obligat să ducă la îndeplinire măsurile
dispuse de personalul de control.
CAPITOLUL VI Dispoziţii finale
Art. 50. Prezentul regulament poate fi modificat şi/sau completat prin hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba.

Anexa nr. 1
la Regulamentul de efectuare a transportui public județean de persoane
prin curse regulate, în judeţul Alba
Operator de transport rutier__________________________
Sediul social__________________________________________
C.I.F.________________________
Telefon (fax)__________________
E-mail_______________________
Nr.________din________________
NOTIFICARE ÎNLOCUIRE AUTOBUZ
Către
Consiliul Judeţean Alba
În conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentul de efectuare a transportui
public județean de persoane prin curse regulate, în judeţul Alba, notificăm următoarele
înlocuiri de autobuze:
Nr.
crt.

Traseul pe care autobuzul este titular

Nr. înmatriculare
autobuz înlocuit

Nr. înmatriculare
autobuz cu care se
înlocuieşte

Solicităm înlocuirile din următoarele motive:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Anexăm la prezenta, în copie, certificată pentru conformitate, următoarele documente ale
autobuzelor înlocuite și ale celor cu care se efectuează înlocuirea:
- cărţile de identitate;
- certificatele de înmatriculare;
- certificatele de clasificare;
- documentul/documentele eliberate de service-ul auto autorizat;*
Reprezentant legal
Numele şi prenumele __________________
Semnătura şi ştampila __________________



numai în cazul înlocuirii provizorii a autobuzelor care prezintă defecţiuni tehnice.

Anexa nr. 2
la Regulamentul de efectuare a transportui public județean de persoane prin curse
regulate, în judeţul Alba
Model de imprimat Format A4 hârtie orange cu fond stema României
(față)

RO

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA
LICENŢĂ DE TRASEU
Seria AB Nr………...
Servicii de transport public județean de persoane

Prezenta licenţă de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier:
.
Valabilă de la data de _____________ până la data de ______________
Eliberată în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de
persoane nr.____________ din data de_______________
Emitent:
Consiliul Județean Alba
Data eliberării_________________
Semnătura şi ştampila

Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transport public județean de persoane, pe
traseul menţionat pe verso, numai cu autovehicule având capacitatea menţionată în caietul de
sarcini anexat și în conformitate cu acesta.

________________________________________________________

(verso)
Traseul:

Seria ……… Nr. …………

Anexa nr. 3
la Regulamentul de efectuare a transportui public județean de persoane prin curse
regulate, în judeţul Alba
(faţă)
CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA

Operator de transport rutier
.................................................

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU
Seria: AB Nr. …………(1)
Servicii de transport public județean de persoane
A.

Denumirea traseului ……………………………………………..

DUS
Ora de plecare
C1 C2 C3 Cn

Km

Nr.
staţie

ÎNTORS
Ora de plecare
C1 C2 C3
Cn

Denumirea staţiei

L.S

(verso)
B. Condiţii pentru asigurarea caietului de sarcini:
1. Zilele în care circulă:
2. Nr. de autovehicule necesar/nr. înmatriculare:
3. Amenajările şi dotările autovehiculului:
4. Numărul de şoferi necesar:
5. Capacitatea de transport:
C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/staţiilor:
Nr. crt.

Autogară (stație)

Nr./dată contract

Operator de transport rutier
…………………………
(semnătura şi ştampila)

Data emiterii ……………………

____________________
(1) Se înscriu seria şi numărul licenţei pentru traseu

Valabil până la:

EMITENT
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA
…………………………
(semnătura şi ştampila)

Anexa nr.4
la Regulamentul de efectuare a transportui public județean de persoane prin curse
regulate, în judeţul Alba

NOTĂ DE CONSTATARE
Data executării controlului ……………………..............................................................................
Denumirea operatorului de transport rutier verificat : …………................................................
Nr. de înmatriculare al autobuzului : …………………...............................................................
Numele şi prenumele conducătorului auto : ………………………….........................................
Traseul verificat : ………………………………………………………........................................
Cursa verificată:…………………………………………………………………............................
Numele, prenumele şi funcţia persoanei care efectuează controlul:
………………………………………………………………………………………………………
DOCUMENTE/PROBLEME
VERIFICATE

CONSTATĂRI

OBSERVAŢII

1

2
- Existenţa la bordul
autovehiculului:
DA / NU

3

- Licenţa de traseu este conformă
cu traseul executat:
DA / NU

Licenţa de traseu

-Valabilitatea licenţei de traseu:
Este / Nu este valabilă
- Seria şi nr. ………………
- Existenţa la bordul
autovehiculului: DA / NU
- Valabilitatea caietului de
sarcini al licenţei de traseu:
Este / Nu este valabil
Semnătura persoanei care efectuează controlul

Caietul de sarcini al licenţei de traseu

…………………………….
Semnătura de luare la cunoştinţă a conducătorului auto/reprezentantului operatorului de
transport rutier
………………………………

1

2

3

- Existenţa la bordul
autovehiculului:
DA / NU

Copia conformă a licenţei de
comunitare

-Valabilitatea copiei conforme a
licenţei comunitare:
Este / Nu este valabilă
Nr…………………

- Existenţa la bordul
autovehiculului:
DA / NU
Certificatul de clasificare pe stele sau
categorii al autobuzului

-Valabilitatea certificatului:
Este / Nu este valabil
Seria şi nr………………….

Asigurarea pentru persoanele
transportate şi bagajele acestora

- Existenţa la bordul
autovehiculului:
DA / NU
-Valabilitatea asigurării:
Este /Nu este valabilă
Seria şi nr………………..

Semnătura persoanei care efectuează controlul
…………………………….
Semnătura de luare la cunoştinţă a conducătorului auto/reprezentantului operatorului de
transport rutier
………………………………

1

2

Contractul de leasing în original ori o
copie conformă cu originalul, în cazul
în care autobuzul este utilizat în baza
unui asemenea contract

- Existenţa la bordul
autovehiculului:
DA / NU
-Valabilitatea contractului Este
/ Nu este valabil

3

Nr…………………….

Certificat de competenţă profesională
al conducătorului auto

- Existenţa la bordul
autovehiculului:
DA / NU
-Valabilitatea certificatului:
Este / Nu este valabil
Nr…………………..

Certificatul de înmatriculare al
autobuzului

- Existenţa la bordul
autovehiculului:
DA / NU
-Valabilitatea certificatului:
Este /Nu este valabil
- Efectuarea la termen a
inspecţiei tehnice a
autovehiculului
DA / NU
Seria şi nr………………..

Legitimaţia de serviciu a
conducătorului auto.

- Existenţa la bordul
autovehiculului:
DA / NU
-Valabilitatea legitimaţiei: Este
/ Nu este valabilă

Semnătura persoanei care efectuează controlul
…………………………….
Semnătura de luare la cunoştinţă a conducătorului auto/reprezentantului operatorului de
transport rutier
………………………………

1

2

Oprirea autobuzului în toate staţiile,
conform graficului de circulaţie

DA / NU

Respectarea orelor de sosire / plecare
din staţii/autogări

DA / NU

- Îmbarcarea călătorilor peste
capacitatea maximă admisă a
autobuzului, exprimată prin nr. de
locuri pe scaune
- Numărul de locuri pe scaune este de
...................
Utilizarea pe timpul executăriii
transportului a plăcii de traseu/
panoului de afișaj electronic cu
nominalizarea operatorului de
transport rutier, a traseului şi a
tipului de transport efectuat

Asigurarea facilităţilor/gratuităţilor la
transport prevăzute de lege

Transportarea de obiecte sau mărfuri
interzise la transport prin dispoziţii
legale
Utilizarea la efectuarea curselor a
autobuzelor înscrise la atribuirea
traseelor pentru care s-au obţinut
licenţe de traseu

DA / NU

3

Nr. de călători cărora
nu le este asigurat
locuri pe scaune(dacă
este cazul)
=……………….

DA / NU

DA / NU

DA / NU

DA / NU

Semnătura persoanei care efectuează controlul
…………………………….
Semnătura de luare la cunoştinţă a conducătorului auto/reprezentantului operatorului de
transport rutier
………………………………

1
Persoanele transportate posedă
legitimaţii de călătorie individuale
valabile
Emiterea de legitimaţii de călătorie
corespunzătoare tarifelor aferente
distanţei parcurse de persoanele
transportate
Utilizarea aparatelor de marcat
electronice fiscale la emiterea biletelor
de călătorie
Afişarea vizibilă în interiorul
autobuzului a tarifelor de transport pe
bază de bilet

2
DA / NU

DA / NU
DA / NU

DA / NU

Asigurarea de curse dubluri pentru
preluarea fluxurilor ocazionale de
călători
Afişarea vizibilă în interiorul
autobuzului a numelui şi prenumelui
conducătorului auto

DA / NU

Afişarea vizibilă în interiorul
autobuzului a tarifelor de transport pe
bază de bilete

DA / NU

Respectarea prevederilor legale
privind regimul special al
legitimaţiilor de călătorie

DA / NU

Inscripţionarea autobuzului cu
denumirea operatorului de transport

DA / NU

Existenţa în autovehicul a mijloacelor
pentru prevenirea şi stingerea
incendiilor precum şi a ciocanelor
pentru spart geamurile în caz de
necesitate

3

Este / Nu este necesar

DA / NU

DA / NU

Semnătura persoanei care efectuează controlul
…………………………….
Semnătura de luare la cunoştinţă a conducătorului auto/reprezentantului operatorului de
transport rutier
………………………………

1

2

3

Existenţa în autobuz a instalaţiilor de
încălzire /condiţionare a aerului în
stare de funcţionare

DA / NU

Funcţionează / Nu
funcţionează

Starea de
curăţenie şi igienizare a autobuzului

Este corespunzătoare
DA / NU

Alte menţinuni

Semnătura persoanei care efectuează controlul
…………………………….
Semnătura de luare la cunoştinţă a conducătorului auto/reprezentantului operatorului de
transport rutier
………………………………

Anexa nr. 5
la Regulamentul de efectuare a transportui public județean de persoane prin curse
regulate, în judeţul Alba

Compartimentul Autoritatea Judeţeană de Transport
FISĂ MONITORIZARE
transport public judeţean de persoane prin curse regulate
Probleme
verificate:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………

Data Ora

Traseu

Op. de
transport
rutier

Nr.
înmatr.
autobuz

Personal de control:
Numele şi prenumele...........................................
Semnătura..................................

Conducător
Autobuz

Deficienţe
constatate

Semnătura
conducator
autobuz/reprezentant
operator de
transport rutier

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre
a Consiliului Județean Alba nr. 128 din 12 iunie 2020

CAIETUL DE SARCINI
al serviciului de transport public județean de persoane
prin curse regulate, în judeţul Alba
CAPITOLUL I Obiectul caietului de sarcini
Art. 1. Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de efectuare a serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Alba, stabilind nivelurile de
calitate şi condiţiile tehnice necesare efectuării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi
siguranţă.
Art. 2. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi
de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de efectuare a serviciului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Alba, indiferent de tipul de gestiune.
Art. 3. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară efectuării
activităţilor de realizare a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
în judeţul Alba şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază.
Art. 4. (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc
caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă şi siguranţă în exploatare.
(2) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la
protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului, care trebuie respectate
pe parcursul efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în
judeţul Alba.
Art. 5. Terminologia utilizată este cea prevăzută în Regulamentul pentru efectuarea
transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Alba, elaborat de
autoritatea județeană de transport și aprobat prin hotărâre a Consiliului Județean Alba.
CAPITOLUL II Cerinţe organizatorice minimale
Art. 6. Operatorii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate,
în judeţul Alba, vor asigura:
a.) numărul şi tipul corespunzător de mijloace de transport necesare realizării
programului de circulaţie şi care satisfac condiţiile impuse privind siguranţa circulaţiei, confortul
pasagerilor şi protecţia mediului;
b.) numărul de mijloace de transport pentru înlocuirea celor care efectuează cursele
cuprinse în programul de circulaţie, în cazul apariţiei unor defecţiuni ale acestora;
c.) respectarea reglementărilor legale privind omologarea, înmatricularea şi efectuarea
inspecţiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport propuse
pentru efectuarea serviciului;
d.) operaţiile de întreţinere şi reparaţii necesare parcului de mijloace de transport stabilit
prin contractul de atribuire a gestiunii, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind
efectuarea acestor activităţi (autorizarea operatorului economic, baza tehnico-materială,
personalul utilizat, etc.);
e.) menţinerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalaţiilor
auxiliare şi a curăţeniei acestora;
f.) condiţii pentru spălarea, salubrizarea şi dezinfectarea mijloacelor de transport;
g.) spaţii în suprafaţă suficientă pentru parcarea mijloacelor de transport;
h.) dispecerat şi dotări speciale pentru urmărirea şi coordonarea în trafic a mijloacelor de
transport, de intervenţie şi de depanare;
i.) personal calificat şi vehicule de intervenţie operativă;
j.) respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, desemnarea, pregătirea

profesională, examinarea medicală şi psihologică a persoanelor cu funcţii care concură la
siguranţa circulaţiei;
k.) asigurarea pasagerilor şi a bagajelor acestora pentru riscurile ce cad în sarcina
operatorului de transport;
l.) respectarea capacităţilor de transport şi a programelor de circulaţie stabilite prin
programul de transport judeţean şi caietele de sarcini ale licenţelor de traseu;
m.) respectarea indicatorilor de performanţă şi de calitate stabiliți prin contractul de
delegare a gestiunii şi precizaţi în Regulamentul pentru efectuarea transportului public
judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Alba, elaborat de autoritatea județeană de
transport și aprobat prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba.
n.) furnizarea către Consiliul Judeţean Alba a informaţiilor solicitate şi accesul la toate
informaţiile necesare, în vederea verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Alba;
o.) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare
operativă a acestora;
p.) statistica accidentelor şi analiza acestora;
q.) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea
costurilor de operare;
r.) respectarea reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor;
s.) respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia muncii, protecţia mediului,
prevenirea şi combaterea incendiilor;
ș.) planificarea inspecţiilor tehnice periodice astfel încât să fie asigurat în fiecare zi
numărul de vehicule necesar pentru acoperirea curselor cuprinse în programul de circulaţie;
Art. 7. Obligaţiile şi răspunderile personalului cu funcţii care concură la siguranţa
circulaţiei, sunt cuprinse în Regulamentul pentru efectuarea transportului public judeţean de
persoane prin curse regulate, în judeţul Alba, elaborat de autoritatea județeană de transport și
aprobat prin hotărâre a Consiliului Județean Alba, Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 precum şi
în Ordinul nr. 1214/2015 al ministrului transporturilor pentru aprobarea normelor privind
pregătirea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor
rutiere.
CAPITOLUL III Sistemul de transport public judeţean de persoane
Art. 8. Operatorul de transport rutier are dreptul să efectueze, în condiţiile legislaţiei în
vigoare, transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate, în aria administrativ teritorială a judeţului Alba, delimitată de județele Cluj și Mureș la nord, Sibiu la est, Hunedoara
la sud - vest, Vâlcea la sud și Arad și Bihor la nord - vest.
Art. 9. Operatorul de transport are obligaţia să efectueze serviciul de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Alba, cu respectarea programului de transport
judeţean, ce constituie anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini și care conţine condiţiile specifice
privind traseele, perioadele şi programul de circulaţie, capacitatea mijloacelor de transport şi
numărul mijloacelor de transport necesare.
Art.10. Denumirea stațiilor şi autogărilor și amplasarea lor pentru fiecare traseu sunt
prezentate în anexa nr. 2 la prezentul caiet de sarcini.
Art.11. În vederea realizării unui sistem de transport public judeţean de persoane care să
asigure deplasarea călătorilor în condiţii de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale, confort,
regularitate şi continuitate, operatorul de transport trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
1. să utilizeze pe timpul execuării transportului placa de traseu, plasată la loc vizibil în
faţa mijlocului de transport, cu indicarea executantului și a caracterului cursei şi nominalizarea
capetelor de traseu între care se execută cursa respectivă sau panou de afişaj electronic care să
cuprindă cel puţin aceleaşi informaţii ca şi placa de traseu;
2. şă asigure prin conducătorul auto supravegherea urcării şi coborârii pasagerilor;
3. mijlocul de transport nu trebuie să circule cu uşile deschise sau cu pasageri pe scara
autovehiculului;
4. să asigure respectarea locurilor atunci când s-au emis legitimaţii de călătorie cu loc;
5. să asigure urcarea şi coborârea bagajelor din portbagajul autovehiculului;
6. să nu admită la transport în salonul autovehiculului:
- materii greu mirositoare;

- materii inflamabile;
- butelii de aragaz;
- butoaie cu carbid;
- tuburi de oxigen;
- materiale explozibile;
- filme cinematografice neambalate în cutii metalice;
- produse caustice;
- materiale sau obiecte care prin natura, formatul sau dimensiunile lor pot produce daune
sau pot murdări autovehiculul, bagajele sau îmbrăcămintea călătorilor;
- obiecte sau mărfuri interzise la transport prin dispoziţiile legale.
7. să nu supraîncarce autovehiculul peste capacitatea utilă de transport, exprimată prin
numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare;
8. să asigure spaţii libere suficiente pentru transportul bagajelor pasagerilor şi să permită
transportul mărfurilor/coletelor doar în limitele spaţiilor disponibile;
9. să nu oprească pentru urcarea sau coborârea pasagerilor în alte locuri decât în cele
prevăzute în graficul de circulaţie;
10. să asigure gratuit readucerea călătorilor la punctul de plecare în cazul în care călătoria
nu se poate realiza până la destinaţie din cauză de forţă majoră sau din vina transportatorului;
11. să asigure preluarea călătorilor din autovehiculele rămase imobilizate pe traseu în
termen maxim de 3 ore de la apariţia evenimentului;
12. să asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului
de transport;
13. să emită legitimaţii de călătorie corespunzătoare sumelor încasate pentru călători şi
bagaje;
14. să utilizeze numai legitimaţii de călătorie înseriate pentru pasageri şi bagaje,
înregistrate ca documente cu regim special;
15. să nu permită călătoria decât în baza legitimaţiilor individulale de călătorie valabile,
respectiv bilete, abonamente şi legitimaţii speciale;
16. în salonul autovehiculului pot fi transportate numai bagajele de mână care pot fi ţinute
în mână sau în plasa portpachet. În salonul autovehiculului nu pot fi transportate bagajele care:
-nu se încadrează în categoria bagajelor de mână;
-conţin produse neadmise la transport;
-sunt aşezate pe culuarul de acces sau pe platforma din faţă ori din spate a
autovehiculului.
17. să nu admită la transport bagajele aşezate pe scaunele libere din salonul
autovehiculului, chiar dacă spaţiul rămas neutilizat de către pasageri ar permite acest lucru;
18. bagajele depuse în spaţiul destinat bagajelor se manipulează numai de către
conducătorul auto;
19. la cel puţin unul dintre capetele de traseu, prin registrul de mişcare, să se evidenţieze
cursele proprii plecate şi sosite;
20. să execute transportul călătorilor strict în conformitate cu programul de circulaţie;
21. să asigure efectuarea tuturor curselor, iar în caz de imobilizare a autovehiculelor, să ia
măsuri de înlocuire a acestora;
22. să anunţe anticipat cursele care nu pot fi executate din cauză de forţă majoră sau alte
cauze, la capetele de linie şi, în limita posibilităţilor, şi pe traseu;
23. să asigure oprirea în toate staţiile prevăzute în programul de circulaţie pentru urcarea
şi coborârea călătorilor şi a bagajelor;
24. să nu blocheze staţiile publice prin parcarea autovehiculelor deţinute sau prin
efectuarea unor lucrări de întreţinere/ reparaţii la acestea;
25. să asigure suplimentar autovehicule pentru preluarea fluxurilor ocazionale de călători
de pe traseele deservite;
26. să asigure vânzarea biletelor la capetele de linie şi în autovehicul, inclusiv cu
anticipaţie;
27. la emiterea abonamentelor să respecte reglementările în vigoare;
28. să nu emită legitimaţii de călătorie peste capacitatea autovehiculului exprimată prin
numărul de locuri pe scaune;
29. să accepte la transport toţi călătorii care au legitimaţii de călătorie valabile pentru
cursa respectivă, în limita capacităţii autovehiculului;

30. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani, în condiţiile în care aceştia nu
ocupă locuri separate;
31. să asigure informarea permanentă a călătorilor cu privire la traseele, programele de
circulaţie deservite, tarifele aplicate, precum şi modificarea acestora;
32. cursele dubluri efectuate ocazional pentru preluarea unui flux suplimentar de călători
existent temporar în punctele de îmbarcare sau cele efectuate pentru preluarea pasagerilor de la
un vehicul rămas imobilizat în traseu nu se consideră curse noi; acestea se efectuează după
aceleaşi programe de circulaţie ca al cursei dublate, în următoarele condiţii:
- depăşirea capacităţii de preluare a autovehiculului iniţial;
- menţionarea în foaia de parcurs a caracterului cursei;
33. autovehiculele trebuie să aibă inspecţia tehnică periodică efectuată la termen;
34. autovehiculele trebuie salubrizate, spălate şi dezinfectate zilnic sau de câte ori este
nevoie;
35. în interiorul autovehiculului trebuie să existe afişat, la loc vizibil, numele
conducătorului auto;
36. autovehiculele trebuie să fie echipate cu instalaţie de încălzire/condiţionare a aerului
în stare de funcţionare;
37. la bordul autovehiculului trebuie să existe mijloace pentru prevenirea şi combaterea
incendiilor, precum şi ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate;
38. în perioada de iarnă autovehiculul trebuie să fie echipat corespunzător circulaţiei pe
drumuri cu aderenţă scăzută;
39. autovehiculul trebuie să fie dotat cu spaţii de depozitare special amenajate pentru
transportul bagajelor; bagajele ce depăşesc capacitatea spaţiilor de depozitare pot fi transportate
în remorci închise, ataşate autovehiculului;
40. autovehiculele trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător;
41. autovehiculele trebuie să fie inscripţionate cu însemnele operatorului de transport
rutier;
42. autovehiculele trebuie să fie dotate cu tahograf care va funcţiona pe toată durata
desfăşurării transportului, conform reglementărilor în vigoare;
43. în interiorul salonului autovehiculului trebuie afişat, la loc vizibil, tariful de transport
pe bază de bilet;
44. locurile din salonul autovehiculului trebuie să fie numerotate;
45. autovehiculul trebuie să aibă locuri rezervate pentru invalizi, bătrâni, femei
însărcinate, persoane cu copii în braţe.
46. să asigure accesul liber şi nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor
stabilite de reglementările în vigoare, al persoanelor care beneficiază de facilităţi/gratuităţi la
transport;
47. să asigure finanțarea pregătirii profesionale și efectuarea examinărilor medicale și
psihologice ale propriilor angajati;
48. să asigure afișarea în fiecare statie a orelor de circulație a mijloacelor de transport
proprii cu care efectuează serviciul și opresc în stația respectivă;
49. să respecte întocmai legile şi reglementările specifice transportului rutier de persoane.
50. să asigure dotarea autobuzelor destinate serviciului de transport public județean de
persoane prin curse regulate cu aparat de marcat electronic fiscal şi cititor de carduri,în
condițiile prevăzute de legislația în vigoare;
51. să asigure informarea anticipată a călătorilor cu privire la modificari temporare
(suspendari, limitari, micsorarea frecventei de circulatie, devieri de traseu etc.) în deservirea unor
trasee, atunci când aceste modificari sunt necesare în caz de avarii sau pentru executarea unor
lucrari la infrastructura rutieră);
52. să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea
costurilor de operare;

Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini al serviciului de transport public judeţean de
personae prin curse regulate
Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Alba
Nr.
ofer
-tă

Nr Cod
. tragr seu
up
ă

A

B

C

Autog./loc.

Localitate
intermedia
ră

Autog./loc.

Km
pe
sens

Nr. Capacita
curs
te
e
minimă
plan
de
itranspo
ficat
rt
e
(locuri)
8
9
2
10

1
01

2
01

3
01

4
Abrud

5
Zlatna

6
Alba Iulia

7
67

01
01

01
01

02
03

Bistra
Abrud

Câmpeni

Alba Iulia
Câmpeni

86
13

1
4

02
02

02
02

04
05

Abrud
Abrud

Mogoş
Bucium

Valea Barnii
Poieni
(Bucium)

33
13

1
3

Nr.
vehicule
necesare
acti- rezer
ve
ve
10
2

11
-

10
10

1
1

-

10
10

1
1

-

02

02

06

Abrud

Buninginea

Vulcan
Cotoncu

11

2

10

1

-

03

03

07

Aiud

Teiuş

Alba Iulia

32

14

23

3

-

Program circulaţie
Dus
Plecare Sosire

Întors
Plecar Sosir
e
e

Zilele în care
circulă

12
08:00
12:40
05:45
06:00
12:45
14:00
16:15
15:10
06:55

13
10:10
14.50
08:30
06:30
13:15
14:30
16:45
16:55
07:25

14
12:20
09:00
15:00
08:00
13:25
15:35
17:35
05:00
07:30

15
14:30
11:10
17:45
08:30
13:55
16:05
18:05
06:45
08:00

16
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,7
1,2,3,4,5

10:00
16:15

10:30
16:45

10:40
17:35

11:10
18:05

1,2,3,4,5
1,2,3,4,5

11:20

11:50

07:15

07:45

1,2,3,4,5

14:40
05:50
05:50
06:50
07:30
09:00
11:00

15:10
06:40
06:40
07:40
08:20
09:50
11:50

12:00
06:40
07:15
07:40
10:00
11:30
12:45

12:30
07:30
08:05
08:30
10:50
12:20
13:35

1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6

03

03

08

Aiud

Lopadea
Veche

10

3

10

1

-

03

03

09

Aiud

Mirăslău

Cicău

13

4

10

1

-

04

04

10

Aiud

Livezile

Rimetea

25

8

23

1

-

04

04

11

Aiud

Ponor

Geogel

43

3

10

1

-

04

04

12

Aiud

Rădeşti

Peţelca

15

8

23

1

-

13:00
14:00
14:00
15:10
16:30
17:30
19:00
21:45
07:45

13:50
14:50
14:50
16:00
17:20
18:20
19:50
22:35
08:10

14:10
15:30
15:15
16:10
17:30
18:30
20:15
23:10
08:40

15:00
16:20
16:05
17:00
18:20
19:20
21:05
00:00
09:05

1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6
7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7
4

14:15
16:00
06:30
14:10
16:00
16:00
06:00
07:45
07:55
11:45
14:10
16:00
19:30
23:15
16:30
16:30
06:15
08:00
12:30
14:15
16:00
19:40
19:40

14:40
16:25
07:00
14:40
16:30
16:30
06:50
08:35
08:45
12:35
15:00
16:50
20:20
00:05
18:30
18:30
06:45
08:30
13:00
14:45
16:30
20:10
20:10

06:00
15:10
05:45
07:10
15:00
06:00
05:00
05:00
07:00
09:00
13:00
15:05
17:00
21:10
05:30
13:00
05:30
07:10
08:40
13:25
15:00
17:00
17:00

06:25
15:35
06:15
07:40
15:30
06:30
05:50
05:50
07:50
09:50
13:50
15:55
17:50
22:00
07:30
15:00
06:00
07:40
09:10
13:55
15:30
17:30
17:30

1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
6
1,2,3,4,5
6
1,2,3,4,5
4
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
3
4,5
7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
7

Turdaş

35

1

10

1

-

23:30
14:15

00:00
15:05

21:30
06:40

22:00
07:30

1,2,3,4,5
1,2,3,4,5

Hopârta

16

1

10

1

-

16:00

16:30

05:45

06:15

1,2,3,4,5

Aiud

Beţa

15

3

10

1

-

16

Aiud

Ciuguzel

15

9

23

1

-

17

Aiud

Ciugudu de
Sus

20

3

10

1

-

07:45
12:30
16:00
07:25
06:15
10:30
12:45
14:15
16:00
17:30
19:30
23:15
06:25

08:15
13:00
16:30
07:55
06:45
11:00
13:15
14:45
16:30
18:00
20:00
23:45
07:05

08:40
13:25
05:30
05:40
06:50
08:20
11:10
13:20
14:50
16:45
18:10
22:00
05:40

09:10
13:55
06:00
06:10
07:20
08:50
11:40
13:50
15:20
17:15
18:40
22:30
06:20

-

14:10
15:40
06:00

14:50
16:20
07:05

07:10
14:55
07:10

07:50
15:35
08:15

10:30
13:45
07:00
11:45
15:30
07:30
12:30
15:30
23:20
06:40
11:00
14:30

11:35
14:50
08:30
13:15
17:00
08:15
13:15
16:15
00:05
06:55
11:15
14:45

11:45
15:00
05:15
08:45
13:25
05:40
08:30
13:30
21:30
07:00
12:15
15:00

12:50
16:05
06:45
10:15
14:55
06:25
09:15
14:15
22:15
07:15
12:30
15:15

05

05

13

Aiud

05

05

14

Aiud

06

06

15

06

06

07

07

07

07

18

Aiud

Lopadea
Nouă
Lopadea
Nouă

Inoc

Ocna Mureş

Gura
Arieşului

37

3

10

1

07

07

19

Aiud

Ocna Mureş

Şilea

50

3

23

1

-

08

08

20

Ocna Mureş

Noşlac

Găbud

19

4

10

1

-

08

08

21

Ocna Mureş

Noşlac

6

3

10

1

-

4
4
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5

09

09

22

Alba Iulia

Meteş

Zlatna

37

16

10

3

-

09

09

23

Cib

Zlatna

Alba Iulia

58

2

10

2

-

09

09

24

Alba Iulia

Şard

Lunca
Ampoiţei

25

5

10

1

11

11

11

11

27

28

Alba Iulia

Teiuş

Teiuş

Stremţ

Valea
Mănăstirii

Geomal

37

16

5

1

23

10

2

1

-

07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:20
15:20
16:10
16:40
17:20
18:10
19:00
20:30
23:20
05:10
06:30
05:55

07:50
08:50
09:50
10:50
11:50
12:50
13:50
15:10
16:10
17:00
17:30
18:10
19:00
19:50
21:20
00:10
07:15
08:35
06:45

06:40
05:30
08:00
09:00
11:00
10:00
12:00
13:00
14:00
15:10
16:10
16:50
18:05
17:50
19:30
21:20
13:20
14:50
05:00

07:30
06:20
08:50
09:50
11:50
10:50
12:50
13:50
14:50
16:00
17:00
17:40
18:55
18:40
20:20
22:10
15:25
16:55
05:50

1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5

-

07:50
16:20
14:30
23:30
07:20

08:40
17:10
15:20
00:20
08:40

06:50
13:00
15:25
21:30
05:10

07:40
13:50
16:15
22:20
06:30

1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7

14:20

15:40

06:20

07:40

15:30
19:20
23:20
16:10

16:50
20:40
00:40
16:35

12:50
17:10
21:10
05:10

14:10
18:30
22:30
05:35

1,2,3,4,5
(circulă în
perioada
cursurilor
şcolare)
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5

-

12

12

30

Alba Iulia

Coşlariu

Blaj

38

6

23

2

-

13
13
13

13
13
13

31
32
33

14

14

14

-

05:50
07:00
10:00
12:30
15:30
18:00
14:45
16:30
05:20
06:40
09:15
13:00
17:30
21:00
05:30
10:45
13:30
14:55
16:30
06:25
08:05
12:40
14:10
15:40
20:00
07:20
13:15
15:45
19:20
14:30

07:00
08:10
11:10
13:40
16:40
19:10
15:45
17:10
06:30
07:50
10:25
14:10
18:40
22:10
06:45
12:00
14:45
16:10
17:45
07:05
08:45
13:20
14:50
16:20
20:40
08:00
13:55
16:25
20:00
15:10

06:35
05:40
11:15
08:30
16:45
14:10
06:45
05:15
07:40
14:45
11:15
16:30
19:30
23:30
06:50
12:10
14:50
05:30
18:00
05:40
08:50
13:25
14:55
16:25
07:10
05:30
08:00
14:00
18:00
06:45

07:45
06:50
12:25
09:40
17:55
15:20
07:45
05:55
08:50
15:55
12:25
17:40
20:40
00:40
08:05
13:25
16:05
06:45
19:15
06:20
09:30
14:05
15:35
17:05
07:50
06:10
08:40
14:40
18:40
07:25

Alba Iulia
Alba Iulia
Vingard

Ghirbom

Ohaba
Henig
Alba Iulia

33
20
29

1
1
6

10
10
23

1
1
2

-

34

Alba Iulia

Unirea

Ocna Mureş

51

5

10

2

-

14

35

Alba Iulia

Vinţu de Jos

Pianu de Sus

25

6

10

1

-

15

15

36

Alba Iulia

Blandiana

Acmariu

28

4

10

1

-

15

15

37

Alba Iulia

Vinţu de Jos

Blandiana

24

1

10

1

16

16

38

Alba Iulia

Blaj

Cetatea de

63

3

23

1

-

11:00

12:30

06:00

07:30

1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
2
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
(circulă în
perioada
cursurilor
şcolare)
1,2,3,4,5,6,7

Baltă
16

16

16

16

39

40

Blaj

Bălcaciu

Blaj

Cetatea de
Baltă

Bucerdea
Grânoasă

30

16

5

7

10

10

1

1

-

16:20
19:30
07:05

17:50
21:00
07:50

13:00
17:55
06:00

14:30
19:25
06:45

1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5

-

09:20
11:00
13:20
15:30
07:05

10:05
11:45
14:05
16:15
07:35

08:30
10:10
12:30
14:10
05:55

09:15
10:55
13:15
14:55
06:25

1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6

08:30
11:30
13:40
15:10
17:30
23:10
07:00
13:20
14:30
15:30
23:10
07:00
10:25
12:25
13:40
15:10
17:10
19:30
23:10
14:10
07:10
13:10
14:10
15:10

09:00
12:00
14:10
15:40
18:00
23:40
07:25
13:45
14:55
15:55
23:35
07:30
10:55
12:55
14:10
15:40
17:40
20:00
23:40
15:00
07:40
13:40
14:40
15:40

07:40
09:10
12:30
14:15
16:00
22:10
07:30
14:00
15:00
22:10
05:50
06:00
07:35
11:00
13:00
14:15
16:00
18:00
22:00
07:00
06:00
07:45
07:00
14:00

08:10
09:40
13:00
14:45
16:30
22:40
07:55
14:25
15:25
22:35
06:15
06:30
08:05
11:30
13:30
14:45
16:30
18:30
22:30
07:50
06:30
08:15
07:30
14:30

1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6

17

17

41

Blaj

Pănade

12

5

10

1

-

17

17

42

Blaj

Biia

17

8

10

1

-

17
18

17
18

43
44

Blaj
Blaj

Veseuș
Cergău Mare

30
15

1
5

10
10

1
2

-

Jidvei

18

18

45

Blaj

Roşia de
Secaş

23

4

10

1

-

18

18

46

Blaj

Lunca

Cenade

20

5

10

2

-

19

19

47

Alba Iulia

Abrud

Câmpeni

80

4

23

3

-

19

19

48

Abrud

Câmpeni

Bistra

19

2

10

1

-

19

19

49

Câmpeni

Bistra

6

2

23

1

-

23:10
07:35

23:40
08:35

22:00
09:00

22:30
10:00

1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7

12:00
15:10
23:15
07:20
13:10
14:20
15:20
23:15
18:00
10:00
13:30
16:00
07:30

13:00
16:10
00:15
08:00
13:50
15:00
16:00
23:55
20:30
12:30
16:00
18:30
08:15

13:30
17:30
06:30
06:10
08:30
07:00
14:00
22:10
10:30
15:00
08:15
06:30
06:40

14:30
18:30
07:30
06:50
09:10
07:40
14:40
22:50
13:00
17:30
10:45
09:00
07: 25

14:40

15:25

13:50

14:35

07:15

07:30

07:35

07:50

14:15

14:30

14:40

14:55

1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6
4,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
(circulă în
perioada
cursurilor
şcolare)
1,2,3,4,5
(circulă în
perioada
cursurilor
şcolare)
1,2,3,4,5
(circulă în
perioada
cursurilor
şcolare)
1,2,3,4,5
(circulă în
perioada
cursurilor
şcolare)

19

19

50

Câmpeni

Bistra

Mușca

17

1

23

1

-

14:15

14:50

07:10

07:45

19

19

51

Câmpeni

Lupșa

Baia de Arieş

25

2

23

1

-

06:55

07:45

14:15

15:05

15:40

16:30

16:35

17:25

19

19

52

Câmpeni

Baia de
Arieș

Săgagea

65

1

10

1

-

13:00

15:20

06:00

08:20

19

19

53

Baia de
Arieș

Lupșa

Mușca

17

1

23

1

-

14:15

14:50

07:10

07:45

19

19

54

Baia de
Arieș

Brăzești

Sălciua de
Jos

15

1

23

1

-

14:15

14:45

07:15

07:45

20

20

55

Câmpeni

Sohodol

Câlea

8

1

23

1

-

14:15

14:40

07:00

07:25

1,2,3,4,5
(circulă în
perioada
cursurilor
şcolare)
1,2,3,4,5
(circulă în
perioada
cursurilor
şcolare)
1,2,3,4,5
(circulă în
perioada
cursurilor
şcolare)
1,2,3,4,5
(circulă în
perioada
cursurilor
şcolare)
1,2,3,4,5
(circulă în
perioada
cursurilor
şcolare)
1,2,3,4,5
(circulă în
perioada
cursurilor
şcolare)
1,2,3,4,5
(circulă în
perioada
cursurilor
şcolare)

20

20

56

Câmpeni

Vârtăneşti

14

1

23

1

-

14:15

14:45

14:50

15:20

20
20

20
20

57
58

Câmpeni
Câmpeni

Vidra
Vidra

Avram Iancu
Târsa

25
29

1
2

23
23

1
1

-

15:30
08:00
14:15

16:20
09:00
15:15

05:00
09:30
06:30

05:50
10:30
07:30

20

20

59

Câmpeni

Vadu
Moților

Poiana
Vadului

21

1

10

1

-

14:15

15:05

06:30

07:20

20
20
20

20
20
20

60
61
62

Câmpeni
Câmpeni
Câmpeni

Horea
Albac
Albac

Matişeşti
Gheţari
Arieşeni

33
50
41

1
1
2

23
10
23

1
1
2

-

21
21

63
64

Cugir
Cugir

Sebeş
Vinţu de Jos

Câmpeni
Sebeş

128
34

1
7

23
23

1
1

-

21
22

65
66

Cugir
Cugir

Vinţu de Jos

Pianu de Sus
Alba Iulia

40
40

1
16

10
23

1
2

-

15:30
15:30
14:15
17:15
06:30
06:00
08:30
10:30
12:30
15:15
17:30
22:00
15:05
06:00
06:40
07:00
08.00
09:00

16:35
17:55
15:35
18:35
09:30
06:45
09:15
11:15
13:15
16:00
18:15
22:45
15:55
06:45
07:25
07:45
08:45
09:45

06:15
06:30
06:30
08:00
11:45
07:00
09:30
11:30
13:30
16:30
18:30
23:00
05:40
07:00
07:30
08:00
09:00
10:00

07:20
08:55
07:50
09:20
14:45
07:45
10:15
12:15
14:15
17:15
19:15
23:45
06:30
07:45
08:15
08:45
09:45
10:45

21
21

21
22

1,2,3,4,5
(circulă în
perioada
cursurilor
şcolare)
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
(circulă în
perioada
cursurilor
şcolare)
1,2,3,4,5
(circulă în
perioada
cursurilor
şcolare)
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,7
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7

22

22

67

Cugir

22

22

68

23

23

69

23

23

70

Ceru Băcăinţi

41

3

10

1

-

Cugir

Şibot

15

7

23

1

-

Cugir

Balomiru de
Câmp

20

5

10

1

-

Cugir

Şibot

Săliştea

25

8

23

2

-

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
21:00
06:30
12:30
15:10
06:40
08:00
11:30
14:00
15:10
17:50
19:40
05:30

10:45
11:45
12:45
13:45
14:45
15:45
16:45
17:45
18:45
19:45
21:45
07:40
13:40
16:20
07:10
08:30
12:00
14:30
15:40
18:20
20:10
06:05

11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
06:00
07:50
14:00
17:00
14:25
09:20
13:00
15:40
06:05
18:30
07:15
14:25

11:45
12:45
13:45
14:45
15:45
16:45
17:45
18:45
19:45
20:45
06:45
09:00
15:10
18:10
14:55
09:50
13:30
16:10
06:35
19:00
07:45
15:00

1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5

06:40
14:00
15:10
16:30

07:15
14:35
15:45
17:05

07:15
15:40
06:00
17:05

07:50
16:15
06:35
17:40

06:40
08:00
12:00
12:00

07:15
08:35
12:35
12:35

06:00
07:15
09:00
07:00

06:35
07:50
09:35
07:35

1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
7
(circulă în
perioada
cursurilor
şcolare)
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
6,7

24

24

71

Sebeş

Lancrăm

Alba Iulia

14

32

23

3

-

14:00

14:35

07:15

07:50

15:15
17:15
23:10
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00

15:50
17:50
23:45
06:25
06:55
07:25
07:55
08:25
08:55
09:25
09:55
10:25
10:55
11:25
11:55
12:25
12:55
13:25
13:55
14:25
14:55
15:25
15:55
16:25
16:55
17:25
17:55
18:25
18:55
19:25

16:00
21:40
14:00
06:30
07:00
06:10
08:00
07:30
09:00
08:30
10:00
09:30
11:00
10:30
12:00
11:30
13:00
12:30
14:00
13:30
14:30
15:30
15:00
16:30
16:00
17:30
17:00
18:30
18:00
19:30

16:35
22:15
14:35
06:55
07:25
06:35
08:25
07:55
09:25
08:55
10:25
09:55
11:25
10:55
12:25
11:55
13:25
12:55
14:25
13:55
14:55
15:55
15:25
16:55
16:25
17:55
17:25
18:55
18:25
19:55

1,2,3,4,5
(circulă în
perioada
cursurilor
şcolare)
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5

24
24

25

24
24

25

72
73

74

Sebeș
Sebeş

Sebeş

Vințu de Jos

Şugag

Blandiana
Daia Română

Tău

27
10

45

1
19

2

10
10

10

1
3

1

-

-

19:30
20:00
20:30
21:00
22:00
15:30
05:45
06:15
06:50
07:30

19:55
20:25
20:55
21:25
22:25
16:20
06:00
06:30
07:05
07:45

19:00
20:30
20:00
21:30
22:30
05:45
05:30
06:00
06:30
07:10

19:25
20:55
20:25
21:55
22:55
06:35
05:45
06:15
06:45
07:25

08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:30
14:10
14:30
15:30
16:15
18:00
19:00
20:15

08:15
09:15
10:15
11:15
12:15
13:45
14:25
14:45
15:45
16:30
18:15
19:15
20:30

07:30
08:30
09:30
10:30
11:30
13:00
13:30
14:00
15:00
15:45
17:30
18:30
20:00

07:45
08:45
09:45
10:45
11:45
13:15
13:45
14:15
15:15
16:00
17.45
18:45
20:15

22:30
23:15
07:00
14:05

22:45
23:30
08:40
15:45

21:30
22:45
09:00
15:50

21:45
23:00
10:40
17:30

1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
(circulă în
perioada
cursurilor
şcolare)
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
(circulă în
perioada
cursurilor
şcolare)
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
7
7

25

25
25

25

25
25

75

76
77

Sebeş

Sebeş
Sebeş

Săsciori

Laz

Dobra

Şugag
Căpâlna

33

29
17

13

1
9

23

10
23

3

1
2

-

-

07:00
10:00
11:00
12:55
14:10

08:05
11:05
12:05
14:00
15:15

05:10
05:40
09:30
11:10
06:45

06:15
06:45
10:35
12:15
07:50

14:30

15:35

13:00

14:05

15:15
16:30
16:50
18:00
19:00
19:30

16:20
17:35
17:55
19:05
20:05
20:35

14:05
15:20
15:40
16:25
17:50
18:15

15:10
16:25
16:45
17:30
18:55
19:20

21:15

22:20

20:00

21:05

23:00
06:00
06:50
08:20
10:10
14:10
15:45
18:15
20:10

23:55
06:40
07:30
08:50
10:50
14:50
16:25
18:55
20:50

21:00
05:15
06:00
07:35
07:10
09:50
11:10
14:55
19:00

21:55
05:55
06:40
08:15
07:50
10:30
11:50
15:35
19:40

1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
(circulă în
perioada
cursurilor
şcolare)
1,2,3,4,5
(circulă în
perioada
cursurilor
şcolare)
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
(circulă în
perioada
cursurilor
şcolare)
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6

25

25

26

26

27

25

25

26

26

27

78

79

80

81

82

Sebeş

Sebeş

Sebeş

Sebeş

Sebeş

Răchita

Săsciori

Pianu de
Sus

Sibişeni

Loman

Strungari

Pianu de Sus

Cut

13

16

25

20

12

5

4

6

4

7

10

10

23

10

23

1

1

2

1

1

00:00
05:20
06:45

00:40
05:50
07:15

21:00
05:55
07:20

21:40
06:25
07:50

-

12:00
14:00
15:30
06:45

12:30
14:30
16:00
07:30

12:35
14:35
16:30
07:35

13:05
15:05
17:00
08:20

-

12:30
15:30
23:05
05:45

13:15
16:15
23:50
06:40

05:15
13:30
21:45
04:45

06:00
14:15
22:30
05:40

-

07:30
12:00
14:15
16:15
23:15
14:15

08:25
12:55
15:10
17:10
00:10
14:55

05:00
06:45
08:45
13:00
21:00
16:15

05:55
07:40
09:40
13:55
21:55
16:55

17:30
19:15
21:25
06:30
07:30

18:10
19:55
22:05
06:55
07:55

18:20
20:30
05:40
05:45
07:00

19:00
21:10
06:20
06:10
07:25

-

-

1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
(circulă în
perioada
cursurilor
şcolare)
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
(circulă în
perioada
cursurilor
şcolare)
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
(circulă în
perioada
cursurilor
şcolare)
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5

27

27

83

Sebeş

Cunţa

Doştat

29

6

10

2

-

27

27

84

Sebeș

Șpring

Vingard

29

5

23

2

-

27

27

85

Sebeş

Şpring

Roșia de
Secaș

40

2

10

1

-

28

28

86

Sebeş

Câlnic

Gârbova

22

5

23

1

-

28
28

28
28

87
88

Sebeş
Sebeş

Gârbova
Câlnic

Cărpiniş
Deal

29
19

1
5

23
23

1
2

-

12:30
15:10
16:10
18:00
23:10
05:50
07:00
13:15
14:30

12:55
15:35
16:35
18:25
23:35
06:45
07:55
14:10
15:25

09:00
13:40
15:40
16:40
22:30
06:50
05:50
08:00
15:30

09:25
14:05
16:05
17:05
22:55
07:45
06:45
08:55
16:25

16:00
20:15

16:55
21:10

14:15
17:05

15:10
18:00

12:00
16:00
18:00
21:00
23:00
23:30

12:50
16:50
18:50
21:50
23:50
00:40

05:10
06:40
13:00
20:00
22:00
05:30

06:00
07:30
13:50
20:50
22:50
06:40

1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
(circulă în
perioada
cursurilor
şcolare)
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5
(circulă în
perioada
cursurilor
şcolare)
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6

16:00
06:00
07:30
14:15
16:15
23:15
14:15
06:00
11:30

17:10
06:40
08:10
14:55
16:55
23:55
15:15
06:40
12:10

21:00
06:45
13:15
15:00
20:45
05:15
04:45
06:45
12:15

22:10
07:25
13:55
15:40
21:25
05:55
05:45
07:25
12:55

1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5

14:30
16:15
21:15

15:10
16:55
21:55

15:15
22:00
05:30

15:55
22:40
06:10

1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5

Anexa nr. 2 la Caietul de sarcini
al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Alba
Staţiile și autogările
din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Alba
Km

Nr.
staţie

0
4
5
6
9
11
20
24
27
29
30
34
35
37
40
46
48
49
51
54
57
58
59
65
66
67

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

0
1
2
6
12
14
19
23
24
25
28
30
39
43
46
48
49
55
56

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Denumire staţie
Traseul 01: Abrud - Zlatna - Alba Iulia
Abrud (Autogara Transabrud SRL)
Gura Cerbului
Cerbu
Valea Cerbului
Valea Poienii
Dealul Mare (Ruși)
Botești (Castel)
Izvorul Ampoiului (Școală)
Pirita (Pod)
Zlatna (În fața Sen Fu SRL)
Zlatna (Primărie)
Pătrângeni (Magazin)
Valea Mică (Ramificaţie)
Feneş (Magazin)
Presaca Ampoiului (La Dr. Tibea)
Poiana Ampoiului (Centru)
Meteş (La Pod)
Meteş (La Dispensarul uman)
Tăuţi (La Şosea)
Gura Ampoiţei
Şard (Ramificaţie)
Şard (Benzinărie)
Şard (La Făgădaie)
Alba Iulia (Stadion)
Alba Iulia (B-dul Horea)
Alba Iulia (Autogara STP SA/Autogara Livio Dario SRL)
Traseul 02: Bistra - Câmpeni - Alba Iulia
Bistra (Rât)
Bistra (Centru)
Lunca Merilor
Câmpeni (Autogara Crisoil Apuseni SRL)
Cărpiniș
Gura Roșiei
Abrud (Autogara Transabrud SRL)
Gura Cerbului
Cerbu
Valea Cerbului
Valea Poienii
Dealul Mare (Ruși)
Botești (Castel)
Izvorul Ampoiului (Școală)
Pirita (Pod)
Zlatna (În fața Sen Fu SRL)
Zlatna (Primărie)
Pătrîngeni (Magazin)
Valea Mică (Ramificaţie)

58
61
65
67
68
70
73
76
77
78
84
85
86

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

0
5
7
13

1
2
3
4

0
3
5
6
8
10
12
24
25
27
32
33

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0
3
5
6
8
10
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8

0
4
6
11

1
2
3
4

0
1
2
7
13
14
17
18
21

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Feneş (Magazin)
Presaca Ampoiului (La Dr. Tibea)
Poiana Ampoiului (Centru)
Meteş (La Pod)
Meteş (La Dispensarul uman)
Tăuţi (La Şosea)
Gura Ampoiţei
Şard (Ramificaţie)
Şard (Benzinărie)
Şard (La Făgădaie)
Alba Iulia (Stadion)
Alba Iulia (B-dul Horea)
Alba Iulia (Autogara STP SA/Autogara Livio Dario SRL)
Traseul 03: Abrud - Cîmpeni
Abrud (Autogara Transabrud SRL)
Gura Roşiei
Cărpiniş
Cîmpeni (Autogara Crisoil SRL)
Traseul 04: Abrud - Mogoş - Valea Barnii
Abrud (Autogara Transabrud SRL)
Gura Cerbului
Bucium Sat
Coleşeni (Ramificaţie)
Izbita
Bucium
Lupuleşti
Mogoş (Dealul Mogoşului)
Mogoş (Centru)
Bîrleşti (Şc. Generală)
Valea Barnii (Ciocăneşti - La Bârlea)
Valea Barnii (Magazin )
Traseul 05: Abrud - Bucium - Poieni (Bucium)
Abrud (Autogara Transabrud SRL)
Gura Cerbului
Bucium Sat
Coleşeni (Ramificaţie)
Izbita
Bucium
Lupuleşti
Poieni (Bucium)
Traseul 06: Abrud - Buninginea -Vulcan Cotoncu
Abrud (Autogara Transabrud SRL)
Ciuruleasa (Centru)
Buninginea
Vulcan Cotoncu
Traseul 07: Aiud Teiuş - Alba Iulia
Aiud (Brutărie-Str. Stadionului)
Aiud (Casa de Cultură-Str. Transilvaniei)
Aiud (Şc. Gen. nr.1)
Gîrbova de Jos (Ramificaţie)
Teiuş (Centru.Parc zona centrală str. Decebal)
Teiuş (Zona Cetăţuie)
Galda de Jos (Ramificaţie)
Oiejdea (Ramificaţie)
Sântimbru (Fabrică)

31
32

10
11

0
1
6
10

1
2
3
4

0
1
7
8
13

1
2
3
4
5

0
1
3
8
9
10
11
13
17
19
22
25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0
1
3
8
12
18
22
24
34
37
43

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
1
4
6
8
9
11
13
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
1
4
6
8
9

1
2
3
4
5
6

Alba Iulia (Str. Nicolae Bălcescu)
Alba Iulia (Autogara STP SA/Autogara Livio Dario SRL)
Traseul 08: Aiud - Lopadea Veche
Aiud ( Piaţa Gării)
Aiud ( Catedrală-Str. Cuza Vodă)
Lopadea Veche(Ramificaţie)
Lopadea Veche (Şcoală)
Traseul 09: Aiud - Mirăslău - Cicău
Aiud (Piaţa Gării)
Aiud (Catedrală-Str. Cuza Vodă)
Mirăslău (Primărie)
Mirăslău (Primăria Veche)
Cicău (Centru)
Traseul 10: Aiud – Livezile - Rimetea
Aiud ( Piaţa Gării)
Aiud ( Catedrală-Str. Cuza Vodă)
Aiudul de Sus (Str. Moţilor)
Măgina (Str. Simion Prodan Probu)
Livezile (Şcoală)
Livezile (Primărie)
Livezile (Monument)
Poiana Aiudului (Cămin Cultural)
Vălişoara (Casa Parohială)
Izvoarele (Ramificaţie)
Colţeşti (Centru)
Rimetea (Centru)
Traseul 11: Aiud - Ponor - Geogel
Aiud (Piaţa Gării)
Aiud (Catedrală - Str. Cuza Vodă)
Aiudul de Sus (Str. Moţilor)
Măgina (Str. Simion Prodan Probu)
Sloboda
Vlădeni
Cotorăşti
Râmeţ (Centru)
Brădeşti
Ponor (Centru)
Geogel (Centru)
Traseul 12: Aiud - Rădeşti - Peţelca
Aiud (Catedrală - Str. Cuza Vodă)
Aiud (Piaţa Gării)
Cimbrud (Liceu)
Sîncrai (Str. Andrei Mureşanu)
Rădeşti (Farmacie)
Rădeşti (Primărie)
Leorinţ (Căminul Cultural)
Meşcreac (Biserica Ortodoxă)
Peţelca (Centru)
Traseul 13: Aiud - Lopadea Nouă - Turdaş
Aiud (Catedrală - Str. Cuza Vodă)
Aiud (Piaţa Gării)
Ciumbrud (Liceu)
Băgău (Monument)
Lopadea Nouă ( Intrare în localitate)
Lopadea Nouă ( Primărie)

12
14
16
21
23
24
35

7
8
9
10
11
12
13

0
1
4
6
8
9
12
14
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
1
4
6
8
9
13
15

1
2
3
4
5
6
7
8

0
1
4
6
8
9
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8

0
1
6
8
11
13
18
20

1
2
3
4
5
6
7
8

0
1
6
8
11
13
16
18
22
24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ciuguzel (Ramificaţie)
Asinip (Ramificaţie)
Hopârta (Centru)
Şpălnaca (În Deal)
Vama Seacă ( Şcoală)
Vama Seacă (Pod Turdaş)
Turdaş (Centru)
Traseul 14: Aiud - Lopadea Nouă - Hopârta
Aiud (Catedrală - Str. Cuza Vodă)
Aiud (Piaţa Gării)
Ciumbrud (Liceu)
Băgău (Monument)
Lopadea Nouă (Intrare în localitate)
Lopadea Nouă (Primărie)
Ciuguzel (Ramificaţie)
Asinip (Ramificaţie)
Hopîrta (Centru)
Traseul 15: Aiud - Beța
Aiud (Catedrală - Str. Cuza Vodă)
Aiud (Piaţa Gării)
Cimbrud (Liceu)
Băgău (Monument)
Lopadea Nouă (Intrare în localitate)
Lopadea Nouă (Primărie)
Odverem (Ramificaţie)
Beţa (Centru)
Traseul 16: Aiud - Ciuguzel
Aiud (Catedrală - Str. Cuza Vodă)
Aiud (Piaţa Gării)
Ciumbrud (Liceu)
Băgău (Monument)
Lopadea Nouă (Intrare în localitate)
Lopadea Nouă (Primărie)
Ciuguzel (Cămin Cultural)
Ciuguzel (Magazin Mixt)
Traseul 17: Aiud - Inoc - Ciugudu de Sus
Aiud (Piaţa Gării)
Aiud (Catedrală - Str. Cuza Vodă)
Mirăslău (Ramificaţie)
Ormeniş (Ramificaţie)
Decea (Magazin Cooperaţie)
Inoc (Ramificaţie)
Ciugudu de Jos (Centru)
Ciugudu de Sus (Centru)
Traseul 18: Traseul Aiud - Ocna Mureş - Gura Arieşului
Aiud (Piaţa Gării)
Aiud (Catedrală - Str. Cuza Vodă)
Mirăslău (Ramificaţie
Ormeniş (Ramificaţie)
Decea (Magazin Cooperaţie)
Inoc (Ramificaţie)
Unirea (Primărie)
Unirea (Haltă)
Ocna Mureş (Blocuri ANL)
Unirea (Haltă)

27
33
37

11
12
13

0
1
7
8
12
15
17
20
21
25
28
31
32
35
37
41
45
48
50

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

0
5
6
8
10
13
19

1
2
3
4
5
6
7

0
5
6

1
2
3

0
1
2
8
9
10
13
16
20
21
23
27
30
32
33
36
37

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

0

1

Războieni (Centru)
Lunca Mureşului (Magazin Lin şi Ema)
Gura Arieşului (Magazin Coop)
Traseul 19: Aiud - Ocna Mureş - Şilea
Aiud ( Piaţa Gării)
Aiud (Catedrală - Str. Cuza Vodă)
Mirăslău (Primărie)
Mirăslău (Primăria Veche)
Ormeniş (Ramificaţie)
Decea (Magazin Cooperaţie)
Inoc (Ramificaţie)
Unirea ( Primărie)
Unirea ( Haltă)
Ocna Mureş (Bloc ANL)
Uioara de Sus (La Blocuri)
Vama Seacă( Şumuş)
Vama Seacă (Şcoală)
Turdaş (Ramificaţie)
Alecuş (Ramificaţie)
Fărău (Centru)
Sânbenedic (Ramificaţie)
Medveş (Ramificaţie)
Şilea (Centru)
Traseul 20: Ocna Mureş - Noşlac- Găbud
Ocna Mureş (Bloc ANL)
Noşlac (La intrarea în localitate)
Noşlac (Primărie)
Căptălan (Căptălan Prund)
Copand (Str. Principală)
Stâna de Mureş (Str. Principală)
Găbud (Str. Principală)
Traseul 21: Ocna Mureş - Noşlac
Ocna Mureş (Bloc ANL)
Noşlac (La intrarea în localitate)
Noşlac (Primărie)
Traseul 22: Alba Iulia - Meteş -Zlatna
Alba Iulia (Autogara STP SA/Autogara Livio Dario SRL)
Alba Iulia (B-dul Horea)
Alba Iulia (Stadion)
Şard (La Făgădaie)
Şard ( Benzinărie)
Şard (Ramificaţie)
Gura Ampoiţei
Tăuţi (La Şosea)
Meteş (La Dispensarul uman)
Meteş (La Pod)
Poiana Ampoiului (Centru)
Presaca Ampoiului (La dr. Tibea)
Feneş (Magazin)
Valea Mică (Ramificaţie)
Pătrângeni
Zlatna (Primărie)
Zlatna (În fața Sen Fu SRL)
Traseul 23: Cib -Zlatna - Alba Iulia
Cib (Centru)

4
10
22
23
27
26
28
31
37
39
40
42
45
48
49
50
56
57
58

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0
1
2
8
9
10
13
15
17
18
24
25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0
1
11
14
15
18
19
25
26
27
28
30
31
32
36
37

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

0
5
15
16

1
2
3
4

Nădăştie (Centru)
Almaşu Mare (Centru)
Zlatna (În fața Sen Fu SRL)
Zlatna (Primărie)
Pătrîngeni (Magazin)
Valea Mică (Ramificaţie)
Feneş (Magazin)
Presaca Ampoiului (La Dr. Tibea)
Poiana Ampoiului (Centru)
Meteş (La Pod)
Meteş (La Dispensarul uman)
Tăuţi (La Şosea)
Gura Ampoiţei
Şard (Ramificaţie)
Şard (Benzinărie)
Şard (La Făgădaie)
Alba Iulia (Stadion)
Alba Iulia (B-dul Horea)
Alba Iulia (Autogara STP SA/Autogara Livio Dario SRL)
Traseul 24: Alba Iulia - Şard - Lunca Ampoiţei
Alba Iulia (Autogara STP SA/Autogara Livio Dario SRL)
Alba Iulia (B-dul Horea)
Alba Iulia (Stadion)
Şard (La Făgădaie)
Şard ( Benzinărie)
Şard (Ramificaţie)
Ampoiţa (Gura Ampoiţei)
Ampoiţa (Valea Varului)
Ampoiţa (Centru)
Remetea
Lunca Ampoiţei (La Biserică)
Lunca Ampoiţei (Cămin Cultural)
Traseul 27: Alba Iulia - Teiuş - Valea Mănăstirii
Alba Iulia (Autogara STP SA/Autogara Livio Dario SRL)
Alba Iulia ( Str. Nicolae Bălcescu)
Sântimbru ( Fabrică)
Oiejdea (Ramificaţie)
Galda de Jos (Ramificaţie)
Teiuş (Cetăţuie)
Teiuş (Centru.Parc zona centrală str. Decebal)
Stremţ (Lunca de Jos)
Stremţ (La Pădureanu)
Stremţ ( La Sfat)
Stremţ (La Lupu)
Geoagiu de Sus (La Cruce)
Geoagiu de Sus (La Beldean)
Geoagiu de Sus (La Raica)
Valea Mănăstirii (La Barăci)
Valea Mănăstirii (Mănăstire)
Traseul 28: Teiuş - Stremţ - Geomal
Teiuş (Centru.Parc zona centrală str. Decebal)
Stremţ (La Pădureanu)
Geomal (La Danciu)
Geomal ( Şcoală)
Traseul 30: Alba Iulia - Coşlariu - Blaj

0
1
11
12
14
16
18
22
29
30
38

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
1
7
8
11
15
16
19
20
25
30
33

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0
1
7
8
11
20

1
2
3
4
5
6

0
1
4
9
10
13
14
17
20
21
28
29

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0
1
11
18
19
30
32
38
40
43

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Alba Iulia (Autogara STP SA/Autogara Livio Dario SRL)
Alba Iulia ( Str. Nicolae Bălcescu)
Sântimbru ( Fabrică)
Sântimbru (La Vălău)
Galtiu (Biserică)
Coşlariu ( La Magazin)
Mihalţ (Ramificaţie)
Cistei (Centru)
Crăciunelu de Jos (Str. Horea)
Crăciunelu de Jos (Str. 6 Martie)
Blaj (Str. Avram Iancu-Spitalul Vechi)
Traseul 31: Alba Iulia - Ohaba
Alba Iulia (Autogara STP SA/Autogara Livio Dario SRL)
Alba Iulia (Str.Nicolae Bălcescu)
Teleac (Şcoală)
Teleac (Intersecţie Teleac-Totoi)
Hăpria (Centru)
Straja (La Grădini)
Straja (Măgura)
Berghin (Intersecţie Magazin)
Berghin (Moară)
Colibi (Şcoală)
Secăşel (Şcoală)
Ohaba (Centru)
Traseul 32: Alba Iulia - Henig
Alba Iulia (Autogara STP SA/Autogara Livio Dario SRL)
Alba Iulia (Str.Nicolae Bălcescu)
Teleac (Şcoală)
Teleac (Intersecţie Teleac-Totoi)
Hăpria (Centru)
Henig (Magazin)
Traseul 33: Vingard - Ghirbom - Alba Iulia
Vingard (La Saşi)
Vingard (Centru)
Ghirbom (Magazin)
Berghin (Moară)
Berghin (Intersecţie Magazin)
Straja (Măgura)
Straja (La Grădini)
Hăpria (Centru)
Teleac (Intersecţie Teleac-Totoi)
Teleac (Şcoală)
Alba Iulia (Str.Nicolae Bălcescu)
Alba Iulia (Autogara STP SA/Autogara Livio Dario SRL)
Traseul 34: Alba Iulia - Unirea - Ocna Mureş
Alba Iulia (Autogara STP SA/Autogara Livio Dario SRL)
Alba Iulia (Str.Nicolae Bălcescu)
Sîntimbru (Fabrică)
Teiuş (Cetăţuie)
Teiuş (Centru.Parc zona centrală str. Decebal)
Aiud (Şc. Gen nr.1)
Aiud (Casa de Cultură)
Mirăslău(Ramificaţie)
Ormeniş (Ramificaţie)
Decea (Magazin Cooperaţie)

44
47
48
51

11
12
13
14

0
12
14
19
20
23
24
25

1
2
3
4
5
6
7
8

0
12
14
16
18
24
28

1
2
3
4
5
6
7

0
12
14
16
18
24

1
2
3
4
5
6

0
1
11
12
14
16
18
22
29
30
38
41
42
43
44
45
46
47
49
50
52
56
57
58
60
62

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Inoc (Ramificaţie)
Unirea (Primărie)
Unirea (Haltă)
Ocna Mureş (Bloc ANL)
Traseul 35: Alba Iulia - Vinţu de Jos - Pianu de Sus
Alba Iulia (Autogara STP SA/Autogara Livio Dario SRL)
Vinţu de Jos (Parc)
Sibişeni (Str. Telman)
Pianu de Jos ( La Cântar)
Pianu de Jos (Şcoală)
Pianu de Sus ( Monument)
Pianu de Sus (Şcoală)
Pianu de Sus ( Podul peste Râul Pianu)
Traseul 36: Alba Iulia - Blandiana - Acmariu
Alba Iulia (Autogara STP SA/Autogara Livio Dario SRL)
Vinţu de Jos (Parc)
Vurpăr (Centru)
Câmpu Goblii (Centru)
Mereteu (Centru)
Blandiana (La Transformator)
Acmariu (Monument)
Traseul 37: Alba Iulia-Vinţu de Jos-Blandiana
Alba Iulia Alba Iulia (Autogara STP SA/Autogara Livio Dario SRL)
Vinţu de Jos (Parc)
Vurpăr (Centru)
Câmpu Goblii (Centru)
Mereteu (Centru)
Blandiana ( La Transformator)
Traseul 38: Alba Iulia - Blaj - Cetatea de Baltă
Alba Iulia (Autogara STP SA /Autogara Livio Dario SRL)
Alba Iulia ( Str. Nicolae Bălcescu)
Sântimbru (La Fabrică)
Sîntimbru (La Vălău)
Galtiu (Biserică)
Coşlariu ( La Magazin)
Mihalţ (Ramificaţie)
Cistei (Centru)
Crăciunelu de Jos (Str. Horea)
Crăciunelu de Jos (Str. 6 Martie)
Blaj (Str. Avram Iancu-Spitalul Vechi)
Sâncel (Str. Mihai Eminescu- în dreptul imobilului cu nr. 1)
Sâncel (La Primărie)
Sâncel (Str. Mihai Eminescu nr. 101-la Muzeu)
Pănade (Ramificaţie)
Lunca Târnavei ( În dreptul imobilului cu nr. 53)
Lunca Târnavei (Centru)
Şona (Centru)
Sânmiclăuş (Ramificaţie)
Sânmiclăuş (Centru)
Bălcaciu (Ramificaţie)
Jidvei (Combinat)
Jidvei (Centru)
Căpâlna de Jos
Sântămărie (Căminul Cultural)
Cetatea de Baltă ( Primărie)
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Cetatea de Baltă (În Tabla)
Traseul 39: Blaj - Bălcaciu - Cetatea de Baltă
Blaj (Str. Avram Iancu-Spitalul Vechi)
Sâncel (Str. Mihai Eminescu- în dreptul imobilului cu nr. 1)
Sâncel (La Primărie)
Sâncel (Str. Mihai Eminescu nr. 101- la Muzeu)
Pănade (Ramificaţie)
Lunca Tîrnavei (În dreptul imobilului cu nr. 53)
Lunca Tîrnavei (Centru)
Şona (Centru)
Sînmiclăuş (Ramificaţie)
Bălcaciu (Ramificaţie)
Bălcaciu (Centru)
Bălcaciu (Ramificaţie)
Jidvei (Combinat)
Jidvei (Centru)
Căpâlna de Jos
Sântămărie (Căminul Cultural)
Cetatea de Baltă ( Primărie)
Cetatea de Baltă (În Tabla)
Traseul 40: Blaj - Bucerdea Grînoasă
Blaj (Str. Avram Iancu-Spitalul Vechi)
Bucerdea Grînoasă (La Tocaciu)
Bucerdea Grînoasă ( La Grădiniţă)
Bucerdea Grînoasă (La Monument)
Traseul 41: Blaj-Pănade
Blaj (Str. Avram Iancu - Spitalul Vechi)
Sîncel (Str. Mihai Eminescu- în dreptul imobilului cu nr. 1)
Sîncel (La Primărie)
Sîncel (Str. Mihai Eminescu nr. 101 - la Muzeu)
Pănade (Ramificaţie)
Pănade (Centru)
Traseul 42: Blaj - Biia
Blaj (Str. Avram Iancu - Spitalul Vechi)
Sâncel (Str. Mihai Eminescu- în dreptul imobilului cu nr. 1)
Sâncel (La Primărie)
Sâncel (Str. Mihai Eminescu nr. 101-la Muzeu)
Pănade (Ramificaţie)
Pănade (Centru)
Lunca Târnavei ( În dreptul imobilului cu nr. 53)
Lunca Tîrnavei (Centru)
Şona (Centru)
Biia (La Butuc)
Traseul 43: Blaj - Jidvei -Veseuș
Blaj (Str. Avram Iancu - Spitalul Vechi)
Sâncel (Str. Mihai Eminescu - în dreptul imobilului cu nr. 1)
Sâncel (La Primărie)
Sâncel (Str. Mihai Eminescu nr. 101- la Muzeu)
Pănade (Ramificaţie)
Lunca Târnavei (În dreptul imobilului cu nr. 53)
Lunca Târnavei (Centru)
Şona (Centru)
Sânmiclăuş (Ramificaţie)
Bălcaciu (Ramificaţie)
Bălcaciu (Centru)
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Bălcaciu (Ramificaţie)
Jidvei (Combinat)
Jidvei (Centru)
Căpâlna de Jos
Veseuș (Centru)
Traseul 44: Blaj - Cergău Mare
Blaj (Str. Avram Iancu - Spitalul Vechi)
Lupu (Moara Lupului)
Cergăul Mic (Capul Dealului)
Cergău Mare (Centru)
Traseul 45: Blaj - Roşia de Secaş
Blaj (Str. Avram Iancu - Spitalul Vechi)
Lupu (Moara Lupului)
Cergău Mic (Capul Dealului)
Cergău Mare (Centru)
Roşia de Secaş ( Conlemn)
Roşia de Secaş ( Primărie)
Traseul 46: Blaj - Lunca - Cenade
Blaj (Str.Avram Iancu-Spitalul Vechi)
Glogoveţ (Ramificaţie)
Valea Lungă (La Nemeş)
Valea Lungă ( Şcoală)
Lunca ( La Gară)
Cenade (Între Ţigani)
Cenade (Biserica Unită)
Traseul 47: Alba Iulia - Abrud - Câmpeni
Alba Iulia (Autogara STP SA/Autogara Livio Dario SRL)
Alba Iulia (B-dul Horea)
Alba Iulia (Stadion)
Şard (La Făgădaie)
Şard (Benzinărie)
Şard (Ramificaţie)
Gura Ampoiţei
Tăuţi (Şosea)
Meteş (La Dispensarul uman)
Meteş (La Pod)
Poiana Ampoiului (Centru)
Presaca Ampoiului (La Dr. Tibea)
Feneş (Magazin)
Valea Mică (Ramificaţie)
Pătrângeni (Magazin)
Zlatna (La Primărie)
Zlatna (În fața SC Sen Fu SRL)
Pirita (Pod)
Izvorul Ampoiului (Școală)
Boteşti (Castel)
Dealu Mare (Ruși)
Valea Poienii
Valea Cerbului
Cerbu
Gura Cerbului
Abrud (Autogara SC Transabrud SRL)
Gura Roşiei
Cărpiniş
Câmpeni (Autogara Crisoil Apuseni SRL)
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Traseul 48: Abrud - Câmpeni - Bistra
Abrud (Autogara Transabrud SRL)
Gura Roşiei
Cărpiniş
Cîmpeni (Autogara Crisoil Apuseni SRL)
Lunca Merilor
Bistra (Centru)
Bistra (Rât)
Traseul 49: Câmpeni-Bistra
Cîmpeni (Autogara Crisoil SRL)
Lunca Merilor
Bistra (Centru)
Bistra (Rît)
Traseul 50: Câmpeni - Bistra - Mușca
Câmpeni (Autogara Crisoil Apuseni SRL)
Lunca Merilor
Bistra (Centru)
Bistra (Rât)
Păsteşti
Gârde
Muşca (Ramificaţie)
Muşca (Râu)
Mușca (Centru)
Mușca ( Văi)
Traseul 51: Câmpeni - Lupșa - Baia de Arieş
Câmpeni (Autogara Crisoil Apuseni SRL)
Lunca Merilor
Bistra (Centru)
Bistra (Rît)
Păsteşti
Gârde
Muşca (Ramificaţie)
Lupşa (Centru)
Lunca (La Poliţie)
Valea Lupşii (La Pod)
Muncel
Baia de Arieş
Traseul 52: Câmpeni - Baia de Arieș - Săgagea
Câmpeni (Autogara Crisoil Apuseni SRL)
Lunca Merilor
Bistra (Centru)
Bistra (Rît)
Păsteşti
Gârde
Muşca (Ramificaţie)
Lupşa (Centru)
Lunca (La Poliţie)
Valea Lupşii (La Pod)
Muncel
Baia de Arieş
Sartăş
Brăzeşti
Sălciua de Sus (Punte Valea Matrii)
Sălciua de Sus (Târg)
Sălciua de Jos ( Centru)
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Sălciua de Jos ( Punte Valea Morilor)
Poşaga de Jos (Ramificaţie)
Poşaga de Jos (Centru)
Poşaga de Sus (La Pod)
Săgagea (La Donu)
Traseul 53: Baia de Arieș - Lupșa-Mușca
Baia de Arieş
Muncel
Valea Lupşii (La Pod)
Lunca (La Poliţie)
Lupşa (Centru)
Muşca (Ramificaţie)
Muşca (Râu)
Mușca (Centru)
Mușca ( Văi)
Traseul 54: Baia de Arieș - Brăzești - Sălciua de Jos
Baia de Arieș
Sartăș
Brăzești
Sălciua de Sus (Punte Valea Matrii)
Sălciua de Sus (Târg)
Sălciua de Jos ( Centru)
Sălciua de Jos ( Punte Valea Morilor)
Traseul 55: Câmpeni - Sohodol - Câlea
Câmpeni (Autogara Crisoil Apuseni SRL)
Câmpeni (Gura Sohodol)
Sohodol (Panta Danciu)
Sohodol (Centru)
Dubaş
Câlea
Traseul 56: Câmpeni - Vârtăneşti
Câmpeni (Autogara Crisoil Apuseni SRL)
Câmpeni (Gura Sohodol)
Mihoieşti
Burzoneşti
Bobăreşti
Ponorel
Vârtăneşti
Traseul 57: Câmpeni - Vidra - Avram Iancu
Câmpeni (Autogara Crisoil Apuseni SRL)
Câmpeni (Gura Sohodol)
Mihoieşti
Burzoneşti
Bobăreşti
Ponorel
Vârtăneşti
Goieşti
Vidra
Nemeş (Pod)
Casa Iancului
Vidrişoara
Valea Uţului
Avram Iancu (Centru)
Traseul 58: Câmpeni - Vidra - Tîrsa
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Câmpeni (Autogara Crisoil Apuseni SRL)
Câmpeni (Gura Sohodol)
Mihoieşti
Burzoneşti
Bobăreşti
Ponorel
Vârtăneşti
Goieşti
Vidra
Nemeş (Pod)
Casa Iancului
Vidrişoara
Valea Uţului
Avram Iancu (Centru)
Târsa (Centru)
Târsa (La Islaz)
Traseul 59: Cîmpeni - Poiana Vadului
Câmpeni (Autogara Crisoil Apuseni SRL)
Câmpeni (Gura Sohodol)
Mihoieşti
Necşeşti
Vadu Moţilor (Centru)
Vâltori
Morcănești
Poiana Vadului (Centru)
Poiana Vadului (La Miu)
Traseul 60: Câmpeni - Horea - Mătişeşti
Câmpeni (Autogara Crisoil Apuseni SRL)
Câmpeni (Gura Sohodol)
Mihoieşti
Necşeşti
Vadu Moţilor (Centru)
Pojorîta
Rogoz
Albac
Fericet
Horea (Centru)
Dârleşti (Moara cu noroc)
Mătişeşti (La Nicodim)
Mătişeşti (Cămin Cultural)
Traseul 61: Câmpeni - Gheţari
Câmpeni (Autogara Crisoil Apuseni SRL)
Câmpeni (Gura Sohodol)
Mihoieşti
Necşeşti
Vadul Moţilor (Centru)
Pojorita
Rogoz
Albac (Centru)
Zugai
Scărişoara
Izvoarele (Ocol)
Gârda de Sus (Centru)
Moară Ivan
Sfoartea
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Stânişoara
Ocoale
Gheţari
Traseul 62: Câmpeni - Albac - Arieşeni
Câmpeni (Autogara Crisoil Apuseni SRL)
Câmpeni (Gura Sohodol)
Mihoieşti
Necşeşti
Vadu Moţilor (Centru)
Pojorita
Rogoz
Albac (Centru)
Zugai
Scărişoara
Izvoarele (Ocol)
Gârda de Sus (Centru)
Gârda de Sus (Camping)
Arieşeni (Buciniş)
Arieşeni (La Valer)
Arieşeni (Centru)
Traseul 63: Cugir - Sebeş - Câmpeni
Cugir (Haltă - Str.21 Decembrie 1989)
Cugir (MSR - Str. Victoriei)
Vinerea (Monument)
Şibot (Ramificaţie)
Balomirul de Cîmp (Ramificaţie)
Tărtăria (Ramificație)
Sebeş (Autogara Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului)
Sebeş (Str. Mihail Kogălniceanu, nr.56/Didimar)
Lancrăm (Str. Nouă, nr.164/Str. Dealului nr.1)
Alba Iulia (Autogara STP SA/Autogara Livio Dario SRL)
Alba Iulia (B-dul Horea)
Alba Iulia (Stadion)
Şard (La Făgădaie)
Şard (Benzinărie)
Şard (Ramificaţie)
Gura Ampoiţei
Tăuţi (La Şosea)
Meteş (La Dispensarul uman)
Poiana Ampoiului (Centru)
Presaca Ampoiului (La Dr. Tibea)
Feneş (Magazin)
Valea Mică (Ramificaţie)
Pătrângeni (Magazin)
Zlatna (Primărie))
Zlatna (În fața Sen Fu SRL)
Pirita (Pod)
Izvorul Ampoiului (Școală)
Boteşti (Castel)
Dealu Mare
Valea Poienii
Valea Cerbului
Cerbu
Gura Cerbului
Abrud (Autogara Transabrud SRL)
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Gura Roşiei
Cărpiniş
Câmpeni (Autogara Crisoil Apuseni SRL)
Traseul 64: Cugir - Vinţu de Jos - Sebeş
Cugir (UMC II)
Cugir (Haltă - Str.21 Decembrie 1989)
Cugir (MSR - Str. Victoriei)
Vinerea (Monument)
Şibot (Ramificaţie)
Balomirul de Cîmp (Ramificaţie)
Tărtăria (Ramificaţie)
Sebeş (Autogara Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului)
Traseul 65: Cugir- Pianu de Sus
Cugir (Haltă - Str.21 Decembrie 1989)
Cugir (MSR - Str. Victoriei)
Vinerea (Monument)
Şibot (Ramificaţie)
Balomirul de Cîmp (Ramificaţie)
Tărtăria (Ramificaţie)
Vinţu de Jos (Str. Horea)
Vinţu de Jos (La Parc)
Sibişeni (Str. Telman)
Pianu de Jos (La Cântar)
Pianu de Jos (Şcoală)
Pianu de Sus (La Monument)
Pianu de Sus (La Şcoală)
Traseul 66: Cugir - Vinţu de Jos - Alba Iulia
Cugir (Haltă - Str.21 Decembrie 1989)
Cugir (MSR - Str. Victoriei)
Vinerea (Str. Principală, nr. 378)
Vinerea (Monument)
Vinerea (Str. Principală, nr.11)
Şibot (Ramificaţie)
Balomirul de Cîmp (Ramificaţie)
Tărtăria (Ramificaţie)
Vinţu de Jos (Str. Horea)
Vinţu de Jos (Parc)
Alba Iulia (Autogara STP SA/Autogara Livio Dario SRL)
Traseul 67: Cugir - Şibot - Ceru Băcăinţi*
Cugir (UMC II)
Cugir (Piaţa 1 Mai)
Cugir (Haltă - Str.21 Decembrie 1989)
Cugir ( MSR-Str. Victoriei)
Vinerea (La Monument)
Şibot (Ramificaţie)
Băcăinţi (La Pod)
Băcăinţi (Biserică)
Ceru Băcăinţi (La Primărie)
Ceru Băcăinţi (La Şcoală)
Ceru Băcăinţi (La Boltașu)
* circulă cu ușile închise în județul Hunedoara
Traseul 68: Cugir - Şibot
Cugir (UMC II)
Cugir (Haltă –Str.21 Decembrie 1989)
Cugir (MSR-Str. Victoriei)
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Vinerea (Monument)
Şibot (Ramificaţie)
Şibot (La Moară)
Şibot (La Primărie)
Traseul 69: Cugir - Balomiru de Cîmp
Cugir (UMC II)
Cugir (Haltă –Str.21 Decembrie 1989)
Cugir ( MSR-Str. Victoriei)
Vinerea (Monument)
Şibot (Ramificaţie)
Balomiru de Cîmp (Ramificaţie)
Balomiru de Cîmp (Str. Stadionului)
Balomiru de Cîmp (La Mureş)
Traseul 70: Cugir - Săliştea
Cugir (UMC II)
Cugir (Haltă-Str.21 Decembrie 1989)
Cugir (MSR-Str. Victoriei)
Vinerea (Monument)
Şibot (Ramificaţie)
Balomirul de Cîmp (Ramificaţie)
Tărtăria (Ramificaţie)
Tărtăria (Str.Principală,nr.3A)
Tărtăria (Str. Principală, nr.34)
Săliştea (Str. Joseni, nr.491)
Săliştea (Centru)
Săliştea (Prund)
Traseul 71: Sebeş-Lancrăm- Alba Iulia
Sebeş (Autogara Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului)
Sebeş (Str. Aviator Olteanu nr. 11-13/ 12)
Sebeş (Str. Mihail Kogălniceanu,nr.56/Didimar)
Lancrăm ( Str. Nouă, nr.164/Str. Dealului nr.1)
Alba Iulia (Str. Nicolae Bălcescu)
Alba Iulia (Autogara STP SA / Autogara Livio Dario SRL)
Traseul 72: Sebeș-Vințu de Jos-Blandiana
Sebeş (Autogara Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului)
Vinţu de Jos (Parc)
Vurpăr (Centru)
Câmpu Goblii (Centru)
Mereteu (Centru)
Blandiana (La Transformator)
Blandiana ( Biserica Ortodoxă)
Blandiana (Gura Toamnei)
Traseul 73: Sebeş - Daia Română
Sebeş (Autogara Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului)
Sebeș (Drumul Dăii- Str. Călărași ,nr.71)
Daia Română (Intrarea în localitate)
Daia Română (Centru)
Traseul 74: Sebeş - Şugag - Tău
Sebeş (Autogara Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului)
Petreşti (Str. Valea Sebeșului-Biserica Săsească/ Grădinița 10)
Petreşti (Colonie)
Ramificaţie Răchita
Sebeşel (Grădiniţă)
Săsciori (Centru)
Laz (Magazin mixt)
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Căpîlna (La Vagon)
Mărtinie (Podul Groapelor)
Mărtinie ( Şcoală)
Şugag (Gura Văii)
Şugag (Primarie)
Dobra (Pod)
Arţi (Moara lui Isac)
Jidoştina (Pârâul lui Istrate)
Tău Bistra (Colonie)
Traseul 75: Sebeş - Şăsciori - Dobra
Sebeş (Autogara Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului)
Petreşti (Str. Valea Sebeșului-Biserica Săsească/ Grădinița 10)
Petreşti (Colonie)
Ramificaţie Răchita
Sebeşel (Grădiniţă)
Săsciori (Centru)
Laz (Magazin mixt)
Căpîlna (La Vagon)
Mărtinie (Podul Groapelor)
Mărtinie (Şcoală)
Şugag (Gura Văii)
Şugag (Primărie)
Dobra (Colonie)
Dobra sat
Traseul 76: Sebeş- Şugag
Sebeş (Piațetă Str. Vânători- Peroane)
Petreşti (Str. Valea Sebeșului-Biserica Săsească/Grădinița 10)
Petreşti (Colonie)
Ramificaţie Răchita
Sebeşel (Grădiniţă)
Săsciori (Centru)
Laz ( Magazin mixt)
Căpâlna (La Vagon)
Mărtinie (Podul Groapelor)
Mărtinie (Şcoală)
Şugag (Gura Văii)
Şugag (Primărie)
Traseul 77: Sebeş - Laz - Căpâlna
Sebeş (Autogara Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului)
Petreşti (Str. Valea Sebeșului-Biserica Săsească/ Grădinița 10)
Petreşti (Colonie)
Ramificaţie Răchita
Sebeşel (Grădiniţă)
Săsciori (Centru)
Laz (Magazin mixt)
Căpâlna (La Vagon)
Traseul 78: Sebeş-Răchita
Sebeş (Autogara Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului)
Petreşti (Str. Valea Sebeșului-Biserica Săsească/ Grădinița 10)
Petreşti (Colonie)
Ramificaţie Răchita
Răchita (Cartier Ţigani)
Răchita (Cămin Cultural)
Traseul 79: Sebeş - Săsciori - Loman
Sebeş (Autogara Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului)
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Petreşti (Str. Valea Sebeșului-Biserica Săsească/ Grădinița 10)
Petreşti (Colonie)
Ramificaţie Răchita
Sebeşel (Grădiniţă)
Săsciori (Centru)
Loman (Centru)
Traseul 80: Sebeş - Pianu de Sus - Strungari
Sebeş (Autogara Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului)
Sibişeni (str.Telman)
Pianu de Jos ( La Cântar)
Pianu de Jos (Şc. Generală)
Pianu de Sus (Monument)
Pianu de Sus (Şc. Generală)
Pianu de Sus ( Podul peste Râul Pianu)
Strungari (Căminul Cultural)
Traseul 81: Sebeş - Sibişeni - Pianu de Sus
Sebeş (Autogara Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului)
Sibişeni (str.Telman)
Pianu de Jos ( La Cântar)
Pianu de Jos (Şc. Generală)
Pianu de Sus (Monument)
Pianu de Sus (Şc. Generală)
Traseul 82: Sebeş - Cut
Sebeş (Autogara Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului)
Cut (Monument - Str. Principală)
Cut (Şcoală - Str. Principală)
Traseul 83: Sebeş - Cunţa - Doştat
Sebeş (Autogara Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului)
Cunţa (Şc. Generală )
Cunţa (La Calea ferată)
Draşov (Benzinărie DJ 106L)
Boz (Lângă clădirea nr.223)
Doştat (Lângă clădirea nr.108)
Traseul 84: Sebeş - Şpring m-Vingard
Sebeş (Autogara Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului)
Cunţa (Şc. Generală)
Cunţa (La Calea ferată)
Draşov (Benzinărie DJ 106)
Draşov ( Str. Tîrgului)
Şpring (La Duriga)
Şpring (Centru)
Şpring (Lângă Clădirea nr. 356)
Vingard (La Saşi)
Vingard (Magazin Consumcoop Centru)
Traseul 85: Sebeş - Şpring - Roşia de Secaş
Sebeş (Autogara Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului)
Cunţa (Şc. Generală)
Cunţa (La Calea Ferată)
Draşov (Benzinărie DJ 106L)
Draşov (Str. Tîrgului)
Şpring (La Duriga)
Şpring (Centru)
Ungurei (Biserică)
Ungurei (La Alis-Str. Principală)
Roşia de Secaş (Primărie)
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Roşia de Secaş (Conlemn)
Traseul 86: Sebeş - Câlnic - Gârbova
Sebeş (Autogara Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului)
Ramificaţie Câlnic
Câlnic (Complex Comercial Centru)
Câlnic (La Voluntaru-Str. Dealului)
Reciu (Cămin Cultural)
Gârbova (Cămin Cultural)
Traseul 87: Sebeş - Gârbova - Cărpiniş
Sebeş (Autogara Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului)
Ramificaţie Câlnic
Câlnic (Complex Comercial Centru)
Câlnic (La Voluntaru-Str. Dealului)
Reciu (Cămin Cultural)
Gârbova (Cămin Cultural)
Cărpiniş (Monument)
Traseul 88: Sebeş - Câlnic - Deal
Sebeş (Autogara Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului)
Ramificaţie Câlnic
Cîlnic (Complex Comercial Centru)
Cîlnic (La Voluntaru-Str. Dealului)
Deal (Cămin Cultural)
Deal (Biserica)

Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre
a Consiliului Județean Alba nr. 128 din 12 iunie 2020

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. __________ din _____________

Nr. __________ din _____________

CONTRACT - CADRU DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE
TRANSPORT
PUBLIC JUDEŢEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE
ÎN ARIA TERITORIALĂ DE COMPETENŢĂ A UAT JUDEŢUL ALBA

Prezentul Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate a fost încheiat la sediul Consiliului Judeţean Alba, între:
(1) Unitatea administrativ-teritorială JUDEŢUL ALBA cu sediul în municipiul Alba Iulia,
Piaţa Ion I. C. Brătianu, nr. 1, telefon/fax 0258/813380; 0258/813325, judeţul Alba, având codul
de înregistrare fiscală nr. 4562583, cont de virament nr. RO90TREZ00224510271XXXXX
deschis
la
Trezoreria
Municipiului
Alba
Iulia,
reprezentată
legal
prin
__________________________ având funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean Alba, în
numele şi pentru unitatea administrativ-teritorială JUDEŢUL ALBA, în calitate de delegatar, pe
de o parte, denumită în continuare Entitatea Contractantă,
Şi/
(2) Societatea ____________________ cu sediul în _________________, înregistrată sub nr.
_____________ la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul ___________ având
contul________________, deschis la _______________, codul unic de înregistrare
_______________________, reprezentat legal prin ________________, având funcţia de
______________________, în calitate de delegat, pe de altă parte, denumită în continuare
Operator.
ÎNTRUCÂT:
A. Contractul a fost atribuit potrivit legislaţiei aplicabile în materia serviciilor de transport
public de persoane prevazută în anexa nr. 1 la prezentul contract şi cu respectarea prevederilor
art. 66 alin (1) si (2) din O.U.G. nr. 70/ 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu
data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
precum şi a altor acte normative;
B. Prezentul Contract are ca scop asigurarea în continuare, până la data de 31 decembrie
2021, a transportului public judeţean de persoane prin curse regulate de către operatorii de
transport care deţin licenţe de traseu pe traseele din programul de transport judeţean, aflat în
vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României a Legii nr. 34/2020 privind
respingerea O.U.G. nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în
domeniul transportului de persoane.
PRIN URMARE, luând în considerare cele de mai sus, părţile convin să încheie prezentul
Contract după cum urmează:

CAPITOLUL 1 DEFINIŢII
În măsura în care nu se prevede altfel, termenii şi expresiile folosite în Contract vor avea
următorul înţeles:
Înseamnă Autoritatea Naţională de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
Înseamnă Compartimentul Autoritatea Judeţeană de Transport
“Autoritate de autorizare”
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba prin care Consiliul Judeţean Alba asigură, organizează,
reglementează, autorizează, coordonează şi controlează
prestarea serviciului de transport public de personae prin
curse regulate, desfăşurat între localităţile judeţului Alba
Înseamnă autoritatea
locală competentă:
unitatea
"Entitatea contractantă"
administrativ-teritorială JUDEŢUL ALBA prin Consiliul
Judeţean Alba, care are competenţa legală de a delega
gestiunea serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate
"Continuitatea Serviciului de Înseamnă capacitatea de menţinere şi reconstituire a funcţiilor
esenţiale ale serviciului de transport, respectiv activităţile sau
transport public"
sarcinile pe care un operator de transport trebuie să le
îndeplinească în siguranţă pentru asigurarea limitată a
serviciilor
vitale
pentru
susţinerea
funcţiilor
social/economice ale unei zone, în cazul unor situaţii
perturbatoare previzionate sau de urgenţă
"Contract"
Înseamnă prezentul
Contract de delegare a gestiunii
serviciului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate, inclusiv toate anexele la acesta.
"Data Intrării în Vigoare"
Înseamnă data semnării prezentului Contract
Înseamnă actul tehnic şi juridic emis de Agenţia Teritorială
"Licenţă de traseu"
A.R.R. Alba sau Consiliul Judeţean Alba, după caz, ca anexă
la Contractul de delegare a gestiunii, opozabilă faţă de
organele cu atribuţii de control în trafic, care atestă că
Operatorul are dreptul să presteze serviciul de transport
persoane, efectuat pe căi publice de transport rutier cu
autobuze, pe un anumit traseu.
Înseamnă Operatorul de transport rutier - întreprindere care
Operator
desfăşoară activitatea de transport rutier de mărfuri şi/sau
persoane, contra cost.
Înseamnă Entitatea contractantă sau Operatorul
"Partea"
Înseamnă Entitatea contractantă şi Operatorul
"Părţi"
Înseamnă documentul utilizat în transportul rutier judetean de
"Program de circulaţie"
persoane prin curse regulate, care conţine în principal
informaţii privind traseul, capetele de traseu, lungimea
traseului, staţiile pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor,
distanţele dintre staţii, zilele de circulaţie a curselor, orele de
sosire a curselor judeţene în/la staţiile publice/capetele de
traseu.

“A.N.R.S.C.”

Înseamnă documentul întocmit şi aprobat de Entitatea
contractantă, prin care se stabilesc traseele, Programele de
Circulaţie, numărul
mijloacelor de transport necesare şi
capacitatea minimă de transport pentru
efectuarea
transportului rutier judeţean de persoane prin curse regulate în
aria teritorială de competenţă a Entităţii Contractante.
Programul de transport este ataşat la prezentul Contract ca
anexa nr. 2.1
Capacitatea de transport a autovehiculului este dată de
numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de
clasificare pe stele sau categorii.
“Serviciu de transport public Înseamnă Serviciul de transport public judeţean de persoane
judeţean de persoane prin efectuat între localităţile JUDEŢULUI ALBA, fara a depăşi
limitele administrativ-teritoriale ale acestuia.
curse regulate”
Înseamnă preţul perceput de către Operator de la călători în
"Tarif de călătorie"
schimbul vânzării Titlurilor de călătorie, aprobat de către
Entitatea
contractantă, potrivit dispoziţiilor legale şi
prezentului Contract.
Înseamnă orice bilete, abonamente, taxe de călătorie,
"Titluri de călătorie"
legitimaţii de călătorie, autorizaţii de calatorie gratuita,
carduri
magnetice sau
contactless emise conform
prevederilor legale de autorităţile competente sau operatori,
dupa caz, in baza carora este permis accesul in mijloacele de
transport public, iar calatoria este autorizata; Titlurile de
călatorie sunt nominale sau nenominale, transmisibile sau
netransmisibile, după caz.
"Programul de transport"

CAPITOLUL 2 OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul prezentului Contract îl constituie delegarea sarcinilor şi responsabilităţilor către
Operator cu privire la prestarea propriu-zisă a Serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate pe raza administrativ - teritorială a UAT JUDEŢUL ALBA, pentru
traseele cuprinse în Programul de transport judeţean de persoane aflat în vigoare la data de 1
aprilie 2020.
2.2. Operatorul va presta Serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
cu autobuze, deţinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, înmatriculate sau
înregistrate în judeţul Alba, în conformitate cu Drepturile şi Obligaţiile prevăzute in prezentul
Contract, pe următoarele trasee:
Cod
traseu

Denumire traseu

Lungime traseu
(km/sens)

2.3. Subcontractarea de catre Operator în tot sau în parte a Serviciului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate, către alt operator ESTE INTERZISĂ, sub sancţiunea
rezilierii de drept a contractului - fără nici o formalitate şi fără intervenţia unei instanţe
judecatoreşti şi plata de daune-interese potrivit legii.
CAPITOLUL 3
PRESTAT

OBLIGAŢII PRIVIND SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC

3.1. În conformitate cu termenii şi condiţiile prezentului Contract, Operatorul va executa
Serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate cu respectarea
urmatoarelor obligaţii:

a.) Operatorul va aplica Tarifele de călătorie aprobate de Entitatea contractantă şi va presta
serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru toate categoriile de
persoane, inclusiv pentru categoriile sociale de persoane care beneficiază de reduceri/gratuităţi în
conformitate cu politicile naţionale de transport.
b.) Operatorul va presta Serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
în conformitate cu principiile continuităţii, regularităţii şi capacităţii prevăzute în Programul de
transport;
c.) Operatorul va presta Serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în
conformitate cu indicatorii de calitate prevăzuţi în prezentul Contract;
d.) Operatorul va respecta standardele şi cerinţele de siguranţă şi securitate prevăzute în
prezentul Contract şi în legislaţia din domeniul transportului public de persoane;
e.) Operatorul va presta Serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate cu
vehiculele prevăzute în prezentul Contract, potrivit Anexei nr. 3.2
3.2. Operatorul va realiza Serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate,
în conformitate cu obligaţiile prevăzute la pct. 3.1. şi va avea:
a.) dreptul de a presta Serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pe
traseele pentru care deține licențe de traseu;
b.) dreptul la încasarea de la persoanele transportate a contravalorii titlurilor de calatorie emise
conform prevederilor legale pentru serviciul de transport judeţean de persoane prin curse
regulate prestat în termenii şi condiţiile prevăzute în prezentul Contract şi conform prevederilor
legale în vigoare;
c.) dreptul la încasarea contravalorii titlurilor de călătorie conform facilităţilor specifice de
transport acordate pentru categoriile sociale de persoane care beneficiază de reduceri/gratuităţi în
conformitate cu politicile naţionale de transport;
d.) dreptul la decontarea cheltuielilor de transport ale elevilor care nu pot fi școlarizați în
localitatea de domiciliu, în conformitate cu dispozițiile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, precum și a HG. nr. 435/2020, în termenii și condițiile
prevăzute în prezentul Contract;
e.) dreptul de a emite, vinde şi controla Titlurile de călătorie, în condiţiile prevăzute în prezentul
Contract;
f.) dreptul de exploatare a mijloacelor proprii de transport necesare prestării Serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate, descrise în Anexa nr. 3.
g.) Entitatea contractanta nu acordă drepturi exclusive în executarea prezentului Contract
3.3. Drepturile si obligaţiile de la pct. 3.1 şi pct. 3.2 se completează cu cele prevăzute la
Capitolul 10 din prezentul Contract.
3.4. Fiecare Parte va acţiona cu bună-credinţă şi va face toate eforturile pentru a asigura
respectarea prezentului Contract.
CAPITOLUL 4 BUNURILE FOLOSITE ÎN REALIZAREA CONTRACTULUI
Bunurile utilizate de Operator în executarea Contractului sunt de natura bunurilor proprii,
respectiv bunurile care aparţin Operatorului şi care sunt utilizate de către acesta în scopul
executării Contractului, pe durata acestuia. La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile
proprii rămân în proprietatea Operatorului.
CAPITOLUL 5 DURATA CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract intră în vigoare la data înregistrării şi semnării de către ultima parte
contractantă și este valabil până la data de 31 decembrie 2021, în conformitate cu prevederile art.
66 alin. (2) din O.U.G. nr. 70/2020, privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15
mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte
normative.
5.2. Durata Contractului poate fi prelungită prin act adiţional, în conformitate cu prevederile
legislaţiei în vigoare.

CAPITOLUL 6

REDEVENŢA

6.1.Potrivit legislaţiei în vigoare, Operatorul are dreptul de a utiliza gratuit pentru transportul
judeţean de persoane infrastructura rutieră publică, precum străzi, poduri, pasaje şi instalaţiile
auxiliare aferente acestora.
6.2. Deoarece prin prezentul contract de delegare a gestiunii, Entitatea contractanta nu a pus la
dispoziţia Operatorului bunuri din domeniul public sau privat al judetului Alba, încadrabile în
categoria bunurilor de retur, Operatorul nu va fi ţinut la plata vreunei redevenţe pe durata
derulării Contractului.
CAPITOLUL 7 COMPENSAŢIA
Entitatea contractantă nu acorda compensaţii în executarea prezentului Contract.
CAPITOLUL 8 TARIFE ŞI TITLURI DE CĂLĂTORIE
8.2. Entitatea contractantă va aproba Tarifele de călătorie iar Operatorul va încasa veniturile din
vânzarea Titlurilor de călătorie pentru Serviciul de transport public judetean de persoane prin
curse regulate prestate în baza prezentului Contract.
8.3. Operatorul de transport public rutier la nivel judeţean are obligaţia de a menţine acelaşi tarif
pentru elevi pe durata anului şcolar, care nu poate fi mai mare decât cel practicat pentru celelalte
categorii de călători.
8.4. La solicitarea Operatorului, Entitatea contractantă va aproba ajustarea sau modificarea
Tarifelor de călătorie în conformitate cu prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru
aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile
publice de transport local şi judeţean de persoane, cu modificarile şi completările ulterioare.
8.5. Operatorul are obligaţia de a organiza şi presta activitatea de vânzare a Titlurilor de
călătorie. În acest sens, Operatorul se obligă să asigure emiterea Titlurilor de călătorie şi
distribuirea acestora în conformitate cu prevederile din Anexa nr. 4.2.
8.6. Operatorul va elibera titluri de călătorie pentru fiecare categorie care beneficiază de
gratuităţi, în baza documentelor legale justificative pentru fiecare categorie.
8.7. Elementele de identificare ale Titlurilor de călătorie vor fi stabilite de Operator potrivit
legii.
8.8. Decontarea cheltuielilor pentru transportul elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de
domiciliu se realizează în conformitate cu prevederile Anexei nr. 4.3.
CAPITOLUL 9 SISTEMUL DE TRANSPORT
9.1. Infrastructura de transport
9.1.1. Infrastructura de transport este cea definită de art. 14 din Legea nr. 92/2007 ca fiind
infrastructura tehnico - edilitară specifică care, împreună cu mijloacele de transport formează
sistemul de transport public.
9.1.2. Operatorul are dreptul şi obligaţia de a-si administra propria infrastructura tehnicoedilitara de transport, inclusiv mijloacele de transport rutier, respectiv autobuzele utilizate în
executarea Contractului.
9.1.3. Entitatea contractantă are obligaţia de a administra şi responsabilitatea de a întreţine
componentele infrastructurii de transport aferente infrastructurii tehnico-edilitare utilizate de
Operator pentru efectuarea Serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate care nu sunt puse la dispoziţia acestuia, respectiv reţeaua de drumuri judeţene, poduri,
pasaje şi instalaţii aferente.
9.1.4. Operatorul va asigura lucrări de reparaţie ori de câte ori este necesar, în caz de accidente
ori alte cazuri de avarie a infrastructurii proprii, în cel mai scurt timp, în vederea asigurării
continuităţii şi siguranţei prestării Serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate.
9.2. Condiţii de exploatare a sistemului de transport
9.2.1. Exploatarea sistemului de transport se va realiza de Operator în concordanţă cu
reglementările specifice şi legislaţia aplicabilă în vigoare, în baza autorizării exercitării

activităţii de transport acordată de către autorităţile competente, conform prevederilor legale.
9.2.2. Operatorul are obligaţia să exploateze mijloacele de transport în condiţiile prevăzute în
Programul de transport şi a celorlalte Obligaţii de stabilite prin prezentul Contract.
9.3. Elaborarea Programului de Transport
9.3.1. Entitatea contractantă este responsabilă de întocmirea Programului de transport.
9.3.2. Numărul total de kilometri din Programul de transport nu va putea varia de la un an la altul
cu mai mult de 10% în plus sau 10% în minus, faţă de numărul de kilometri din anul anterior,
decât cu acordul expres prealabil şi scris al Operatorului.
9.3.3. Programul de transport va putea fi modificat oricând pe parcursul derulării Contractului,
unilateral de către Entitatea contractantă, pe baza unor criterii obiective, având la bază studiul de
mobilitate, studii de trafic, necesităţi generate de lucrări la infrastructura de transport, sau
evenimente speciale. Operatorul are obligaţia de a implementa Programul de transport astfel
modificat, în termen de 15 zile de la primirea notificării în acest sens de la Entitatea contractantă.
9.4. Cerinţele standard pentru mijloacele de transport
9.4.1. Operatorul va presta Serviciul de transport public judeţean de persoane cu mijloace de
transport în comun, respectiv autobuze, deţinute în proprietate sau în baza unui contract de
leasing, înmatriculate sau înregistrate în judeţul Alba.
9.4.2. Operatorul poate folosi pentru prestarea Serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate numai mijloace de transport care îndeplinesc, cumulativ,
următoarele condiţii:
i. respectă cerinţele legale privind siguranţa în trafic şi protecţia mediului;
ii. deţin toate autorizaţiile, licenţele şi celelalte documente cerute de lege în scopul prestării
Serviciului de transport public de persoane;
iii. respectă specificaţiile tehnice din Anexa nr. 3.1.
9.4.3. La Data intrării în vigoare a prezentului Contract, Operatorul va presta serviciul cu
mijloacele de transport prevăzute în Anexa nr. 3.2.
9.4.4. Pe parcursul executării Contractului, Operatorul poate înlocui un autovehicul cu care a
obţinut licenţa de traseu numai cu un autovehicul care are cel puţin aceeaşi capacitate cu cea
prevăzută în programul de transport şi care întruneşte cel puţin cerinţele tehnice şi de vechime
ale autovehiculului înlocuit avute în vedere la atribuirea traseului, după notificarea Entităţii
contractante.
9.5. Siguranţa
9.5.1. Operatorul este singurul responsabil de siguranţa persoanelor transportate.
9.5.2. Persoanele şi bunurile acestora vor fi asigurate de Operator pentru consecinţele
accidentelor de trafic. În acest sens, Operatorul are obligaţia de a încheia şi menţine valabile, pe
toată durata Contractului, poliţe de asigurare pentru asigurarea persoanelor şi a bunurilor
acestora. Entitatea contractantă are dreptul de a verifica în orice moment poliţele de asigurare
încheiate.
9.5.3. Mijloacele de transport şi personalul folosit de Operator pentru prestarea Serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate trebuie să respecte toate cerinţele
legale privind siguranţa rutieră, siguranţa persoanelor transportate şi a conducătorilor mijloacelor
de transport.
9.6. Calitatea Serviciului, Reclamaţiile persoanelor transportate
9.6.1. Indicatorii de performanţă ce trebuie respectaţi de Operator şi monitorizaţi de Entitatea
contractantă sunt prezentaţi în Anexa nr. 5 la prezentul Contract.
9.6.2. În cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanţă de către Operator, Entitatea
contractantă va stabili în sarcina acestuia un plan de măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor, în
termen de 15 zile.
9.6.3. Operatorul are obligaţia de a face disponibile detaliile cu privire la procedura de
reclamaţie pe panouri de informare ori în alte locuri vizibile, amplasate pe traseele din Programul
de transport.
9.6.4. Operatorul va înregistra toate reclamaţiile persoanelor transportate indiferent de calea de
primire a acestora, direct prin telefon/fax, pe adresa poştală sau adresa electronică, într-un
registru special pentru reclamaţii "Registrul de Reclamaţii".

9.6.5. Operatorul este obligat să răspundă reclamaţiilor scrise ale persoanelor transportate
primite, în termen de 30 de zile de la înregistrarea lor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
9.6.6. Entitatea contractantă va transmite Operatorului petiţiile cu privire la activitatea acestuia şi
la activitatea de transport în general primite prin sistemele proprii de înregistrare a petiţiilor spre
soluţionare, urmând ca în termen de 10 zile de la primire, să comunice entităţii contractante
modul de soluţionare a acestora.
9.7. Sistemul de taxare
9.7.1. Gestiunea sistemului de taxare a persoanelor transportate revine în sarcina Operatorului,
pe întreaga durată a Contractului.
9.7.2. Operatorul are obligaţia de a monta pe mijloacele de transport proprii folosite pentru
realizarea Serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, echipamente
de bord cu casă de marcat fiscală în cazul în care eliberează Titluri de călătorie în mijlocul de
transport, potrivit specificaţiilor din Anexa nr. 3.1. şi de a le menţine în stare de funcţionare pe
toată durata efectuării curselor.
CAPITOLUL 10 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE OPERATORULUI
Fără a aduce atingere tuturor drepturilor şi obligaţiilor menţionate în prezentul Contract şi în
legislaţia în vigoare, Operatorul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:
10.1. Autorizaţii şi licenţe
10.1.1. Operatorul are obligaţia să deţină pe durata prezentului Contract toate autorizările
necesare pentru exercitarea serviciului de transport rutier judeţean de persoane prin curse
regulate eliberate de autorităţile competente, potrivit prevederilor legale în vigoare.
10.1.2. Operatorul are obligaţia să deţină pe durata prezentului Contract Licenţă de traseu
valabilă pentru fiecare autobuz folosit în realizarea Serviciului de transport public judetean de
persoane prin curse regulate.
10.2. Restricţii teritoriale
10.2.1. Operatorul are dreptul de a presta Serviciul de transport public judetean de persoane prin
curse regulate doar în aria teritorială de competenţă a Entităţii Contractante, fără a depăşi limitele
administrativ-teritoriale ale acesteia.
10.2.2. Operatorul are dreptul de a participa la procedurile de atribuire a contractelor pentru
prestarea de servicii de transport persoane în afara ariei teritoriale de competenţă a Entităţii
Contractante.
10.3. Separarea contabilităţii
10.3.1. Operatorul are obligaţia de a ţine o evidenţă contabilă distinctă pentru activităţile şi
serviciile care fac obiectul prestării Serviciului de transport public judetean de persoane prin
curse regulate din prezentul Contract sau sunt asociate acestuia, precum şi pentru orice alte
activităţi şi servicii care generează costuri şi venituri neasociate prestării Serviciului de transport
public judetean de persoane prin curse regulate, în conformitate cu normele contabile şi fiscale în
vigoare.
10.3.2. Separarea contabilităţii între activităţile Serviciului de transport public judetean de
persoane prin curse regulate care fac obiectul prezentului Contract şi celelalte activităţi/servicii
prestate de către Operator trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a.) conturile contabile corespunzătoare acestor activităţi trebuie să fie separate, iar proporţia
costurilor indirecte aferente trebuie să fie alocată în conformitate cu procedeele de repartizare a
acestor costuri;
b.) costurile Serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate trebuie să fie
acoperite din veniturile din exploatare fără nici o posibilitate de transfer a acestor venituri către
un alt sector de activitate a Operatorului.
10.4. Întreţinere şi reparaţii
10.4.1. Operatorul are obligaţia să asigure operaţiile de întreţinere şi reparaţii necesare parcului

propriu de mijloace de transport, stabilit prin Contract, cu respectarea reglementărilor legale în
vigoare privind efectuarea acestor activităţi.
10.4.2. Operatorul are obligaţia să efectueze lucrările de întreţinere, revizii şi reparaţii, conform
prescripţiilor şi normativelor tehnice în vigoare, care se impun, la bunurile proprii utilizate de
catre acesta in scopul executarii contractului, pe durata acestuia.
10.4.3. Operatorul are obligaţia să asigure fondurile pentru realizarea lucrărilor de întreţinere şi
reparaţii la bunurile proprii.
10.5. Confortul persoanelor transportate
10.5.1. Operatorul este singurul răspunzător pentru siguranţa şi confortul persoanelor
transportate.
10.5.2. Operatorul are obligaţia să asigure prestarea Serviciului de transport public judetean de
persoane prin curse regulate cu respectarea reglementărilor şi normativelor tehnice în vigoare.
10.5.3. Operatorul are obligaţia să presteze Serviciul de transport public judetean de persoane
prin curse regulate cu vehiculele prevăzute în prezentul Contract şi care îndeplinesc condiţiile
prevăzute în Anexa nr. 3.1.
10.5.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile pentru a proteja persoanele transportate
împotriva infracţiunilor şi accidentelor rutiere, dar fără a se limita la:
b.) afişarea în locuri vizibile în mijloace de transport de informaţii despre cum trebuie acordată
asistenţă în cazuri urgente;
c.) luarea de măsuri imediate pentru remedierea unor defecţiuni sau avarii apărute în
funcţionarea Serviciului de transport judetean de persoane prin curse regulate.
10.5.5. Operatorul are obligaţia să asigure verificările necesare, înainte de plecare, a vehiculelor
şi şoferilor, pentru a asigura conformitatea cu cerinţele prevăzute de legislaţia aplicabilă.
10.5.6. Operatorul are obligaţia să planifice efectuarea inspecţiilor tehnice periodice/reviziilor
tehnice periodice pentru mijloacele de transport, astfel încât să asigure respectarea programului
de circulaţie şi a prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind siguranţa rutieră.
10.5.7. Operatorul are obligaţia să se asigure că nici o persoana nu are acces în interiorul cabinei
şoferului, în situaţia în care mijlocul de transport este dotat cu cabină pentru şofer;
10.5.8. Operatorul are obligaţia să se asigure că vehiculele staţionează numai în staţiile
amenajate şi că uşile vehiculelor nu se pot deschide în timpul mersului.
10.5.9. Operatorul are obligaţia să menţină în stare de funcţionare toate echipamentele de
siguranţă, inclusiv, dar fără a se limita la mânere, balustrade, suporturi speciale.
10.5.10. Operatorul are obligaţia să se asigure că conducătorii mijloacelor de transport respectă
întocmai prevederile legislative relevante şi să implementeze măsuri de îmbunătăţire a calificării
acestora.
10.5.11. Operatorul are obligaţia să aplice normele de protecţia muncii specifice Serviciului de
transport de persoane.
10.6. Proceduri interne
În cazul în care Operatorul nu deţine proceduri interne referitoare la situaţiile enumerate
mai jos, acesta are obligaţia de a întocmi proceduri interne cu respectarea prevederilor legale
aplicabile, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului Contract, care se vor
referi cel puţin la:
a.) Actualizarea informaţiilor de transport pe afişe şi panouri de informare;
b.) Administrarea şi controlul bunurilor pierdute;
c.) Administrarea reclamaţiilor, întrebărilor şi sugestiilor formulate de călători;
d.) Codul de conduită al conducătorilor vehiculelor;
e.) Instrucţiuni privind prevenirea şi combaterea săvârşirii de infracţiuni;
f. Instrucţiuni şi planuri privind situaţiile de urgenţă.
10.7. Activităţi conexe Serviciului de transport public de persoane
10.7.1. Operatorul are dreptul să presteze, în condiţiile legii, şi alte servicii/activităţi precum şi
activităţi conexe Serviciului de transport rutier de persoane, care nu fac obiectul prezentului
Contract.
10.7.2. Activităţile conexe Serviciului de transport rutier de persoane pot include prestarea
pentru terţe persoane de servicii de transport turistic, servicii regulate speciale, servicii de
inspecţie tehnică periodică ITP, şcoală pentru conducătorii de vehicule, fără a se limita la

acestea, cu respectarea reglementărilor specifice domeniului.
10.7.3. Pentru aceste activităţi, Operatorul va ţine o evidenţă contabilă separată, distinctă pentru
fiecare serviciu prestat. Operatorul va implementa în realizarea evidenţelor contabile, măsuri de
restricţionare şi departajare a costurilor între Serviciul de transport public judetean de persoane
prin curse regulate şi activităţile comerciale.
10.8. Cesiunea
Operatorul are obligaţia de a nu cesiona Serviciul de transport public judetean de persoane prin
curse regulate unei alte societăţi decât în cazul în care această societate este rezultatul divizării,
fuzionării sau înfiinţării ca filială a societăţii Operatorului, cu aprobarea Entităţii Contractante şi
cu asumarea de către cesionar a condiţiilor prezentului Contract.
10.9. Informarea publicului
10.9.1. Operatorul are obligaţia să informeze permanent persoanele transportate cu privire la
traseele, programele de circulaţie deservite, tarifele de călătorie aplicate, precum şi modificarea
acestora.
10.9.2. Operatorul are obligaţia să producă şi să distribuie materiale informative cu privire la
traseele şi programele de circulaţie, modificările acestora, titlurile de călătorie şi punctele de
vânzare ale acestora, modul de cumpărare, tarifele de călătorie practicate, obligaţiile persoanelor
transportate şi obligaţiile Operatorului faţă de persoanele transportate, precum şi sancţiunile
pentru încălcarea acestor obligaţii.
10.9.3. Afişarea informaţiilor de mai sus se va face în staţii, în mijloacele de transport, pe site-ul
propriu al Operatorului şi în mass-media. Informaţiile publicate prin oricare din aceste mijloace
vor fi permanent actualizate.
10.9.4. Operatorul are obligaţia să editeze, în colaborare cu Entitatea contractantă, hărţi şi pliante
cu traseele mijloacelor de transport şi să afişeze în fiecare staţie orele de circulaţie a mijloacelor
de transport care trec prin staţia respectivă.
10.9.5. Operatorul are obligaţia să realizeze declaraţii de presă şi anunţuri cu privire la
schimbările permanente sau temporare cu privire la Serviciul de transport public judetean de
persoane prin curse regulate şi va întocmi campanii promoţionale pentru promovarea activităţii
sale.
10.10. Drepturi şi obligaţii aferente prestării Serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate
10.10.1. Operatorul are obligaţia să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa,
bunurile proprii şi să presteze Serviciul de transport public judetean de persoane prin curse
regulate care face obiectul prezentului Contract.
10.10.2. Operatorul are obligaţia să respecte obligaţiile prevăzute în prezentul Contract, în
legislaţia în domeniul transportului rutier de persoane în vigoare, precum şi în Regulamentul de
efectuare a transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Alba
(Anexa nr. 8 ), precum şi Caietul de sarcini al serviciului de transport public judetean de
persoane prin curse regulate, în judeţul Alba (Anexa nr. 7).
Operatorul are obligaţia să asigure continuitatea Serviciului de transport public judetean de
persoane prin curse regulate conform Caietului de sarcini şi Programului de transport, în conditii
de calitate, siguranţă, regularitate si confort.
10.10.4. Operatorul are obligaţia să aplice metode performante de management care să conducă
la reducerea costurilor de operare.
10.10.5. Operatorul are obligaţia să plătească pentru întreaga durată a Contractului taxele şi
impozitele datorate statului.
10.10.6. Operatorul are obligaţia să permită accesul liber şi nediscriminatoriu al persoanelor la
Serviciul de transport public judetean de persoane prin curse regulate şi să asigure respectarea
drepturilor persoanelor transportate prevăzute în legislaţia aplicabilă.
10.10.7. Operatorul are obligaţia ca, în cazul în care sesizează existenţa sau posibilitatea
existenţei unei cauze de natură să conducă la reducerea activităţii, să notifice de îndată acest fapt
Entităţii Contractante, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii
Serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate.
10.10.8. Operatorul are obligaţia să asigure accesul organelor de control ale Entităţii

Contractante la informaţiile privind executarea Serviciului de transport public judetean de
persoane prin curse regulate.
10.10.9. Operatorul are obligaţia să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru
prejudiciile aduse din culpă, conform prevederilor legale şi/sau contractuale, dacă acestea nu
sunt acoperite prin poliţe de asigurare.
10.10.10. Operatorul are obligaţia să asigure finanţarea pregătirii profesionale şi efectuarea
examinărilor medicale periodice ale propriilor angajaţi, conform prevederilor legale.
10.10.11. Operatorul are obligaţia ca, în cazul încetării Contractului din alte cauze decât prin
ajungerea la termen ori forţă majoră, să asigure continuitatea prestării Serviciului de transport
public judetean de persoane prin curse regulate, în condiţiile stipulate în Contract şi cu
respectarea prevederilor legale în vigoare, până la atribuirea traseului catre alt operator, dar nu
mai mult de 60 de zile de la data notificării încetării contractului.
10.10.12. În vederea asigurării transportului în comun al persoanelor cu dizabilităţi, Operatorul
are obligaţia ca în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, să adapteze atunci când este posibil din punct de vedere tehnic şi constructiv toate
mijloacele de transport în comun folosite în prestarea Serviciului de transport public judetean de
persoane prin curse regulate pentru a facilita accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilităţi
locomotorii la transport şi călătorie.
10.10.13. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor şi a
Serviciului de transport public judetean de persoane prin servicii regulate, precum materiale cu
regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii
privind folosirea şi protejarea patrimoniului.
10.10.14. Operatorul are obligaţia să respecte normele legale, privind atestarea, calificarea şi
autorizarea personalului pentru exercitarea profesiei.
10.10.15. Operatorul are obligaţia să deţină la sediul social documentele prevăzute de lege.
10.10.16. Operatorul are dreptul să ceară întreruperea executării Serviciului de transport public
judetean de persoane prin curse regulate în cazul în care continuarea activităţii ar conduce la
crearea de importante prejudicii bunurilor proprii.
10.10.17. Operatorul are dreptul de a utiliza gratuit pentru transportul judeţean de persoane
infrastructura rutieră publică, precum străzi, poduri, pasaje şi instalaţiile auxiliare aferente
acestora.
10.10.18. Operatorul are dreptul să solicite Entităţii Contractante modificarea Programului de
transport în vederea schimbării, anulării sau adăugării de noi trasee ori a Programului de
circulaţie, iar Entitatea contractantă va iniţia, dacă consideră necesar, aprobarea modificării
Programului de Transport.
10.10.19. Operatorul are dreptul să efectueze, cu informarea şi aprobarea Entităţii Contractante,
modificări temporare, precum suspendări, limitări, micşorarea frecvenţei de circulaţie, devieri de
traseu etc., în deservirea unor trasee, atunci când aceste modificări sunt necesare în caz de avarii
sau pentru executarea unor lucrări la infrastructura publică rutieră. În cazuri excepţionale,
Operatorul poate efectua imediat modificările necesare, astfel încât să se asigure continuitatea
Serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, dar numai sub condiţia
informării ulterioare a Entităţii Contractante.
10.10.20. Operatorul are dreptul să iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului Contract,
în cazul modificării reglementărilor şi/sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza
încheierii acestuia.
CAPITOLUL 11 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ENTITĂŢII CONTRACTANTE
Fără a aduce atingere celorlalte drepturi şi obligaţii ale Entităţii Contractante, prevăzute în
prezentul Contract şi în legislaţia în vigoare, Entitatea contractantă are următoarele drepturi şi
obligaţii:
11.1. Infrastructura publică rutieră
11.1.1. Entitatea contractantă are obligaţia să informeze Operatorul în legătură cu efectuarea
unor lucrări la infrastructura rutieră sau evenimentele ce au loc pe traseele cuprinse în Programul
de transport care au parcursuri pe drumurile judeţene.

11.1.2. Entitatea contractantă are obligaţia să asigure condiţii de siguranţă în vederea prevenirii
riscului de accidente rutiere şi fluiditatea traficului printr-o reţea de drumuri judeţene bine
întreţinută şi semnalizare corespunzătoare.
11.1.3. Entitatea contractantă are obligaţia să colaboreze activ cu Departamentul rutier din cadrul
Poliţiei Române pentru a asigura prioritatea şi libera circulaţie a vehiculelor aferente prestării
Serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate.
11.2. Controlul exercitat asupra Operatorului
11.2.1. Entitatea contractantă are obligaţia să verifice şi să controleze periodic modul de realizare
a Serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate efectuat în baza
prezentului Contract de către Operator, inclusiv a vehiculelor, echipamentelor şi instalaţiilor
folosite de către operator.
11.2.2. Controlul se poate efectua la sediul/punctul de lucru al Operatorului, în prezenţa unui
reprezentant al acestuia, precum şi/sau în trafic în punctele unde oprirea, staționarea sau parcarea
pe drumul public este permisă, conform prevederilor legale în vigoare, precum și în punctele de
îmbarcare/debarcare a călătorilor în condiţiile stabilite prin Regulamentul de efectuare a
transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Alba, aprobat de
Entitatea contractantă.
11.2.3. În urma fiecărei verificări la sediul/punctul de lucru al Operatorului se va întocmi un
proces-verbal în două exemplare, unul pentru fiecare Parte, semnate de către cele două Părţi. În
procesul-verbal se vor specifica timpul şi locul inspecţiei, obiectul controlului, măsurile propuse,
termenele de soluţionare, precum şi obiecţiile Operatorului, dacă este cazul. Entitatea
contractantă si Operatorul vor soluţiona obiecţiile formulate în termen de 15 zile.
11.2.4. Operatorul are obligaţia de a pune, de îndată, la dispoziţia echipei de control a Entităţii
Contractante orice date şi informaţii solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile privind
prestarea Serviciului de transport rutier judeteana de persoane, inclusiv la cele contabile.
11.2.5. Entitatea contractantă are dreptul de a solicita remedierea oricărei încălcări a obligaţiilor
Operatorului rezultate din prezentul Contract.
11.2.6. Entitatea contractantă are dreptul de a adopta programe de măsuri ca urmare a
neîndeplinirii indicatorilor de performanţă de către Operator şi de a aplica sancţiunile prevăzute
în prezentul Contract.
11.2.7. Entitatea contractantă are dreptul de a efectua controale periodice cu privire la modul în
care sunt gestionate reclamaţiile persoanelor transportate.
CAPITOLUL 12 RESURSELE
ANGAJAŢILOR OPERATORULUI

UMANE

ŞI

PROTECŢIA

SOCIALĂ

A

Operatorul are obligaţia de a asigura resursele umane necesare prestării Serviciului de transport
public judetean de persoane prin curse regulate şi va realiza protecţia socială a angajaţilor
potrivit anexei nr. 9.
CAPITOLUL 13 FORŢA MAJORĂ
13.1. Prin forţa majora se înţelege orice eveniment extern ce se încadrează în prevederile art.
1351 Cod Civil, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, independent de voinţa părţilor,
inclusiv, dar fără a se limita la inundaţii, cutremure, alte calamităţi naturale, şi care, survenind
după încheierea contractului, împiedică sau întârzie, total sau parţial, îndeplinirea obligaţiilor
izvorând din contract.
13.2. Niciuna dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau de executarea în mod
necorespunzător, total ori parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului
Contractului, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective este
cauzată de un eveniment de forţă majoră.
13.3. Partea care invocă forţa majoră va fi exonerată de răspundere numai în măsura şi pentru
perioada în care îndeplinirea obligaţiilor este împiedicată sau întârziată de situaţia de forţă
majoră.
13.4. Apariţia forţei majore se va comunica celeilalte Părţi de îndată, în scris prin orice
modalitate de realizare a comunicărilor potrivit prezentului Contract. În caz de forţă majoră,
comunicată şi constatată în condiţiile de mai sus, executarea obligaţiilor Părţilor se decalează

în consecinţă cu perioada corespunzătoare acesteia. Partea care nu a îndeplinit obligaţia
comunicării probei forţei majore nu va fi exonerată de răspundere pentru neexecutarea şi/sau
executarea necorespunzătoare a obligaţiilor ca urmare a evenimentului de forţă majoră.
13.5. Partea afectată de un caz de forţă majoră este obligată să întreprindă, fără întârziere şi în
limita posibilului, orice măsuri necesare în vederea minimizării efectelor negative produse de
evenimentul de forţă majoră şi să reia îndeplinirea obligaţiilor contractuale cu notificarea, în
scris, a celeilalte Părţi despre aceasta, de îndată ce evenimentul de forţă majoră încetează.
13.6. Executarea Contractului va fi suspendată pe perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. În cazul dispariţiei sau
imposibilităţii obiective de exploatare a bunurilor proprii pentru o perioadă mai mare de 30 de
zile, datorată forţei majore, Părţile vor conveni asupra continuităţii sau încetării Contractului.
13.7. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai mare de 3
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a
Contractului, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
CAPITOLUL 14 CLAUZE SPECIALE PRIVIND MENŢINEREA ECHILIBRULUI
CONTRACTUAL
Raporturile contractuale dintre Entitatea contractantă şi Operator se bazează pe principiul
echilibrului între drepturile care îi sunt acordate Operatorului şi obligaţiile care îi sunt impuse
prin prezentul Contract.
CAPITOLUL 15 ÎNCETAREA CONTRACTULUI
15.1. Prezentul Contract încetează la expirarea duratei Contractului, cu excepţia cazurilor de
prelungire sau încetare înainte de ajungere la termen ca urmare a prevederilor Contractului.
Părţile pot decide încetarea Contractului pe baza acordului lor de voinţă exprimat în scris, prin
încheierea unui act adiţional.
15.2. Contractul va înceta în cazul dispariţiei, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunurilor ce
apartin operatorului ori în cazul imposibilităţii obiective a Operatorului de a le exploata pe o
perioadă mai mare de 30 de zile, prin renunţare, sub rezerva dispoziţiilor din prezentul Contract.
15.3. Următoarele acte, fapte sau omisiuni ale Operatorului dau dreptul Entităţii Contractante să
rezilieze Contractul, fără a fi necesară intervenţia unei instanţe judecătoreşti:
a.) Operatorul nu asigură prestarea Serviciului de transport public judetean de persoane prin
curse regulate în condiţii de continuitate, potrivit Programului de transport anexat Contractului,
ori întrerupe efectuarea serviciului pentru o perioadă mai mare de 24 de ore, fără a fi incident
vreun eveniment de forţă majoră;
b.) Retragerea sau încetarea valabilităţii licenţei comunitare pentru exercitarea ocupaţiei de
operator de transport persoane;
c.) Operatorul încalcă interdicţia de subdelegare ori condiţile de cesionare a drepturilor şi
obligaţiilor izvorâte din prezentul Contract;
d.) Împotriva Operatorului a fost pronunţată o hotărâre judecătorească definitivă de faliment;
e.) Operatorul nu asigură transportul gratuit al elevilor si al altor categorii de persoane care
beneficiază de facilităţi specifice de transport, în conformitate cu politicile naţionale de transport.
15.4. Orice notificare de încetare a Contractului va fi făcută de Partea care solicită încetarea prin
transmiterea celeilalte Părţi a unei notificări în acest scop.
15.5. La încetarea Contractului, indiferent de motiv, drepturile şi obligaţiile impuse Părţilor în
baza Contractului vor înceta.
15.6. Operatorul are obligaţia ca, la încetarea Contractului din alte cauze decât prin forţă majoră,
să asigure continuitatea prestării Serviciului de transport public călători, în condiţiile stipulate în
Contract, până la preluarea acestuia de către un alt operator.
CAPITOLUL 16 RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
16.1. Nerespectarea dovedită de către Părţi a obligaţiilor contractuale prevăzute în Contract
atrage răspunderea contractuală a Părţii în culpă.
16.2. Entitatea contractantă are dreptul să sancţioneze Operatorul în cazul în care acesta nu
prestează
serviciul
la
parametrii
de performanţă, eficienţă şi calitate la care s-a

obligat prin prezentul Contract şi reglementările legale în vigoare, ori nu asigură continuitatea
serviciului, prin retragerea licentei de traseu.
CAPITOLUL 17 REDEFINIREA CLAUZELOR CONTRACTUALE
17.1. Orice modificare a Contractului este rezultatul acordului intervenit între Părţi, exprimat
într-un act adiţional.
17.2. Entitatea contractantă poate modifica unilateral, în condiţiile legii, orice parte a
Contractului din motive excepţionale legate de interesul public judetean, cu notificare prealabilă
transmisă cu 30 zile înainte către Operator.
17.3. Programul de transport poate fi modificat de Entitatea contractantă, dacă acest fapt este
justificat din punct de vedere al cerinţelor de transport, cu notificarea Operatorului cu cel puţin
30 de zile înainte de modificare. Operatorul nu poate refuza modificările solicitate de Entitatea
contractantă, cu excepţia cazului în care cererea depăşeşte capacitatea de transport.
17.4. Operatorul poate solicita Entităţii Contractante modificarea Programului de transport, care
va iniţia, dacă consideră necesar aprobarea modificării Programului de Transport.
17.5. Operatorul are obligaţia de a transmite către Entitatea contractantă informaţiile, sesizările
şi analizele proprii pentru modificările propuse, necesare reevaluării Programului de transport
din punct de vedere social şi al viabilităţii economice.
17.6. Prezentul Contract nu poate fi modificat prin act adiţional, în sensul introducerii în
obiectul acestuia a unei activităţi care nu a făcut obiectul delegării gestiunii.
17.7. În cazul în care orice prevederi ale Contractului devin incompatibile cu legislaţia din
România sau din Uniunea Europeană, Contractul va fi modificat de Părţi, prin act adiţional.
Acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze ale Contractului.
17.8. Orice deficienţă sau omisiune în acest contract poate fi rectificată, prin act adiţional, cu
acordul părţilor.
CAPITOLUL 18 LITIGII
18.1. Părţile vor depune toate eforturile rezonabile în scopul soluţionării pe cale amiabilă a
conflictelor dintre acestea, decurgând din executarea Contractului.
18.2. Dacă există vreo dispută, controversă sau pretenţie care rezultă din sau în legătură cu
prezentul Contract, încălcare, încetare, sau anulare a Contractului, Partea căzută în pretenţii are
obligaţia să notifice cealaltă Parte în legătură cu poziţia sa împreună cu propunerea de conciliere
directă.
18.3. În cazul apariţiei unei dispute, aceasta nu îndreptăţeşte Operatorul să suspende prestarea
Serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate ori Entitatea contractantă
să suspende executarea obligaţiilor sale, potrivit prezentului Contract.
18.4. În cazul în care o dispută nu este soluţionată în termen de 45 de zile din momentul în care
Părţile au început negocierile pentru soluţionarea disputei pe cale amiabilă sau dacă asemenea
negocieri nu sunt începute în termen de 45 de zile dela notificarea oficială a dispueti de către una
dintre Părţi celeilalte Părţi, acestea se vor adresa instanţei judecătoreşti competente.
CAPITOLUL 19 LEGEA APLICABILĂ
19.1. Prezentul Contract, precum şi orice dispute sau cereri rezultate din ori în legătură cu
prezentul Contract ori cu încheierea acestuia sunt guvernate şi interpretate în conformitate cu
legea română.
19.2. Prezentul Contract se completează cu prevederile Codului civil şi cu reglementările legale
speciale în materia transportului public de persoane.
CAPITOLUL 20

ALTE CLAUZE

20.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris, prin depunere directă la sediul Operatorului/Entităţii contractante, prin
serviciul poștal sau prin serviciul de curierat rapid.

20.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii.
20.3. Comunicările între părţi se pot face şi prin fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a
primirii comunicării.
20.4. Orice notificare, adresă, cerere făcută în legătură cu executarea Contractului va fi efectuată
în scris, în limba română.
20.5. Data primirii de către destinatar a oricărei notificări sau comunicări transmise prin:
a.) scrisoare recomandată cu confirmare de primire, va fi data înscrisă pe confirmarea de primire;
b.) fax şi/sau e-mail, va fi data expedierii. În situaţia în care faxul/e-mail nu a fost transmis într-o
zi lucrătoare, sau a fost expediat în afara programului de lucru al destinatarului, data
recepţionării se consideră a fi următoarea zi lucrătoare.
20.6. Toate notificările şi comunicările efectuate în legătură cu prezentul Contract vor fi
considerate valabile numai dacă au fost efectuate la următoarele adrese:
Catre Entitatea contractanta la :
Adresa :
Fax :
E-mail :

Catre Operator la :
Adresa :
Fax :
E-mail :

20.5. Orice schimbare de adresă va fi notificată în scris celeilalte Părţi, nu mai târziu de 30
(treizeci) zile de la data la care schimbarea respectivă a avut loc.
CAPITOLUL 21 DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
21.1. Limba care guvernează Contractul este limba română. În toate problemele care nu sunt
prevăzute în prezentul Contract, Părţile se supun prevederilor legislaţiei specifice în vigoare.
21.2. Anexele nr. 1 - 9 fac parte integrantă din prezentul Contract.
21.3. Capitolele referitoare la drepturile şi obligaţiile Părţilor se completează cu prevederile
reglementărilor în vigoare referitoare la drepturile şi obligaţiile în raporturile dintre autorităţile
administraţiei publice la nivel judeţean şi operatorii de transport rutier care efectuează servicii de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate, stipulate în acte normative sau în
hotarari ale Consiliului Judetean Alba.
22.4. Prezentul contract a fost încheiat astăzi, data de ______________, la sediul Consiliului
Judeţean Alba, în doua exemplare originale, din care unul pentru Entitatea contractantă şi unul
pentru Operator.
ENTITATEA CONTRACTANTĂ,
UAT JUDEŢUL ALBA
PRIN
__________________________
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

OPERATOR,

Anexe la Contract
Următoarele anexe vor constitui parte integrantă a Contractului:
Anexa nr. 1 - Legislaţia aplicabilă transportului public judeţean de persoane
Anexa nr. 2 - Programul de Transport
Anexa nr. 2.1 - Programul de Transport judeţean pentru reţeaua de trasee/grupe de trasee
Anexa nr. 2.3 - Staţiile şi autogările pentru fiecare traseu din grupa de trasee
Anexa nr. 3 - Mijloace de Transport
Anexa nr. 3.1 - Cerinţe Standard pentru Mijloace de Transport
Anexa nr. 3.2 - Lista mijloacelor de transport utilizate la prestarea transportului public
judetean de persoane prin curse regulate
Anexa nr. 4 - Tarife de călătorie
Anexa nr. 4.1 - Modalitatea de ajustare şi modificare a Tarifelor de călătorie
Anexa nr. 4.2 - Lista punctelor de distribuţie a Titlurilor de Călătorie şi programul de
funcţionare
Anexa nr. 4.3 - Decontarea cheltuielilor pentru transportul elevilor care nu pot fi şcolarizaţi
în localitatea de domiciliu
Anexa nr. 5 - Indicatorii de performanţă ai serviciului şi modul de evaluare şi cuantificare al
acestora
Anexa nr. 6 - Metodologia de monitorizare şi evaluare a Programului de Transport
Anexa nr. 7 - Caietul de Sarcini al Serviciului de transport public judeţene de persoane prin
curse regulate in judeţul Alba
Anexa nr. 8 - Regulamentul de efectuare a transportului public judeţean de persoane prin
curse regulate în judeţul Alba
Anexa nr. 9 - Resursele umane şi protecţia socială a angajaţilor Operatorului

Anexa 1 - Legislaţia aplicabilă transportului public judeţean de persoane
Nr.
crt.
1.

2.
3.
4.

Reglementări internaţionale
Regulamentul (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, cu
modificările şi completările ulterioare.
Comunicarea Comisiei 2014/C 92/01 referitoare la orientări pentru interpretarea
Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi
rutier de călători.
Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European şi al Comisiei de stabilire a
unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea
ocupaţiei de operator de transport rutier.
Standardul EN 13816 pentru Transporturi - Logistică şi Servicii - Transporturi Publice
de Pasageri - definirea, urmărirea şi măsurarea calităţii serviciilor.
Reglementări naţionale

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13

Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr.
92/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare.
Ordinul 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.
Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C nr. 272/2007 pentru aprobareaNormelor-cadru privind
stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de
persoane, cu modificarile si completarile ulterioare.
Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local, cu
modificările şi completările ulterioare.
Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi
efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările
ulterioare.
O.G. nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
O.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
O.G. nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de
conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor
de înregistrare a activităţii acestora, cu modificările şi completările ulterioare.
H.G. nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează
activităţi mobile de transport rutier, cu modificările şi completările ulterioare.
Ordinul ministrului transporturilor nr. 2133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor
privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice
privind siguranţa rutieră, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform
destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1, cu modificările şi completările
ulterioare.
Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru
aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a
vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR
2, cu modificările şi completările ulterioare.
Ordinul nr. 1214/2015 al ministrului transporturilor pentru aprobarea normelor privind
pregătirea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul
transporturilor rutiere.

O.U.G. nr. 70 din 14 mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15
mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.
1/2011, precum şi a altor acte normative.
H.G. nr. 435/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport a
elevilor și pentru modificarea H.G. nr. 4282017, pentru aprobarea Normelor metodologice
privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și
studenți.
Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare.

14.

15.

16.

Anexa 2 - Programul de Transport
Anexa 2.1. - Programul de transport județean pentru rețeaua de trasee/grupa de
trasee/traseul ___________________________________________________
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Anexa 2.2. - Staţiile şi autogările pentru fiecare traseu din grupa de trasee
1. Traseul cod _____________
Km

Nr. staţie

Denumire staţie

Anexa 3 - Mijloace de Transport
Anexa 3.1 - Cerinţe standard pentru mijloace de transport
Principii Generale
Toate Mijloacele de Transport care vor fi utilizate la prestarea Serviciilor de Transport
trebuie să fie conforme cerinţelor obligatorii stabilite pentru respectivele Mijloace de Transport
în ceea ce priveşte "tipul" şi "categoria". Conformitatea Mijloacelor de Transport cu cerinţele
standard va fi verificată pe baza documentelor emise de autorităţile competente.
Pentru a asigura protecţia mediului, emisiile poluante de noxe ale Mijloacelor de Transport
utilizate la prestarea Serviciilor de Transport trebuie să fie în limitele stabilite de către lege
pentru tipurile respective de motoare şi carburanţi.

Cerinţe generale standard pentru Autobuze
1. Condiţiile interioare şi exterioare ale mijloacelor de transport prin care se prestează servicii
în temeiul prezentului Contract trebuie să fie permanent în concordanţă cu cerinţele stabilite de
legislaţie.
2. Toate dispozitivele şi fiecare dintre acestea care sunt instalate în mijloacele de transport
trebuie să fie păstrate şi reparate astfel încât toate vehiculele să poată fi utilizate în permanentă.
3. Fiecare mijloc de transport trebuie să fie dotat, cu casă de marcat fiscală în cazul în care
titlurile de călătorie sunt eliberate în mijlocul de transport.
4. Zonele publicitare din interiorul şi în exteriorul vehiculelor nu vor afecta vizibilitatea sau
lizibilitatea numerelor traseelor, semnele cu destinaţia, iar logo-ul Operatorului nu va acoperi
nicio fereastră cu vizibilitate spre exterior.
5. Înainte de plecarea pe traseu, vehiculele vor fi supuse unui control lege pentru a se asigura
că sunt curate, nu au suprafeţe alunecoase, deteriorate sau periculoase pentru călători, inclusiv
dotările şi armăturile vehiculelor.
6. În fiecare zi, înainte de plecarea pe traseu, se va asigura că scaunele pentru călători nu sunt
avariate, defecte sau deteriorate.
Cerinţe minime pentru Autobuze
Serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate se va efectua numai
cu autobuze clasificate a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naţionale de siguranţă
rutieră şi de protecţie a mediului înconjurător, cu inspecţia tehnică periodică valabilă şi
certificată corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.
Anexa 3.2 - Lista mijloacelor de transport utilizate la prestarea transportului public
judeţean de persoane prin curse regulate
Operatorul va întocmi o listă privind parcul auto care va cuprinde următoarele informaţii
despre fiecare autobuz, utilizat la prestarea Serviciului de transport public judeţean de persoane
prin curse regulate, pentru fiecare traseu:
a.) Nr. de îmmatriculare;
b.) Anul de fabricaţie;
c.) Clasificarea;
d.) Nr. locuri/scaune conform certificatului de clasificare;
e.) Standardul EURO;
f.) Carburantul utilizat;
g.) Adaptări pentru persoanele cu mobilitate redusă;
h.) Alte dotări (casă de marcat fiscală, cititor de carduri, GPS, etc.).
Anexa 4 - Tarife de călătorie
Anexa 4.1 - Modalitatea de ajustare şi modificare a Tarifelor de călătorie
Ajustarea şi modificarea nivelului Tarifelor de călătorie pentru toate tipurile de Titluri de
călătorie se aprobă prin hotărâre a Entităţii Contractate, în conformitate cu prevederile Ordinului
preşedintelui A.N.R.S.C nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea,
ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane.
Anexa 4.2 - Lista punctelor de distribuţie a Titlurilor de Călătorie şi programul de
funcţionare
Titluri de
călătorie

Locaţia
punctului de
vânzare

Program de funcţionare

Abonamente
Bilete
.........................
Anexa nr. 4.3. - Decontarea cheltuielilor pentru transportul elevilor care nu pot fi
şcolarizaţi în localitatea de domiciliu
4.3.1. Operatorul va asigura transportul gratuit al elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea
de domiciliu, pe durata cursurilor.
4.3.2. Pentru asigurarea gratuităţii transportului elevilor, pe durata cursurilor, în conformitate cu
prevederile art. 84 alin. 3 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat, domiciliaţi în
altă localitate faţă de unitatea de învăţământ, depun la începutul fiecărui semestru la secretariatul
unităţii de învăţământ o cerere prin care solicită eliberarea adeverinţei care atestă calitatea de
elev înmatriculat la unitatea de învăţământ, în vederea deplasării cu titlu gratuit de la domiciliu la
unitatea şcolară.
4.3.3. Unitatea de învăţământ eliberează elevului care a depus cererea prevăzută la pct. 4.3.2. o
adeverinţă care atestă calitatea acestuia de elev înmatriculat la unitatea de învăţământ, traseul de
la unitatea de învăţământ la localitatea de domiciliu şi dreptul de a beneficia de transport gratuit.
4.3.4. În baza adeverinţei prevăzute la pct. 4.4.3., Operatorul eliberează documentul de călătorie
de tipul legitimaţie de transport/abonament/card sau alte documente - tip, pe traseul prevăzut în
adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ.
4.3.5. O copie a documentului de călătorie cu numele Operatorului şi traseul pe care circulă
elevul se depune de către elev/părinte/tutore la unitatea de învăţământ.
4.3.6. Fiecare unitate de învăţământ transmite Entităţii contractante până cel mai târziu la data de
5 a lunii următoare, pentru luna trecută, o situaţie cu suma cuvenită pentru deplasarea elevilor
care beneficiază de gratuitate la transportul rutier la nivel judeţean, însoţită de prezenţa la cursuri
şi numele operatorului de transport.
4.3.7. Situaţia prevăzută la pct. 4.3.6. se centralizează la nivelul Entităţii contractante, pe fiecare
unitate de învăţământ.
4.3.8. Entitatea contractană transmite fiecărui Operator care a emis documentul de călătorie
situaţia centralizată cu numărul de elevi şi zilele în care aceştia au beneficiat de transport gratuit
pe fiecare unitate de învăţământ.
4.3.9. Operatorul, în urma centralizării situaţiilor primite de la Entitatea contractantă, emite
factură fiscală în cuantum de 50% din suma de plată pentru fiecare unitate de învăţământ şi 50%
pentru Entitatea contractantă, pe care le transmite spre decontare.
4.3.10. Operatorul are obligaţia de a menţine acelaşi tarif pentru elevi pe durata anului şcolar,
care nu poate fi mai mare decât cel practicat pentru celelalte categorii de călători.
4.3.11. Entitatea contractantă efectuează plata către operatorii de transport rutier pe baza
situaţiilor transmise de unitatea de învăţământ, potrivit pct.4.3.6., şi a facturii primite de la
operatori.
4.3.12. Operatorul răspunde de realitatea, legalitatea şi exactitatea datelor prezentate la
decontare.
Anexa 5 - Indicatorii de performanţă ai serviciului şi modul de evaluare şi cuantificare al
acestora
Nr.crt. Indicatorii de performanţă
1.
Numărul de curse, trasee, pe care
operatorul a suspendat sau a întârziat
executarea transportului faţă de
programul de circulaţie

Modul de evaluare şi cuantificare
Numărul de curse, trasee, pe care operatorul
a suspendat sau a întârziat executarea
transportului faţă de programul de circulaţie
nu trebuie să fie mai mare de 5% din numărul
total al curselor/traseelor efectuate în
perioada monitorizată

2.

3

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Numărul de trasee, pe care operatorul
nu a efectuat transportul public
judeţean de persoane prin curse
regulate pe o perioadă mai mare de 24
de ore

Numărul de trasee, pe care operatorul nu a
efectuat transportul public judeţean de
persoane prin curse regulate pe o perioadă
mai mare de 24 de ore nu trebuie să fie mai
mare de 1 şi această situaţie nu trebuie să se
repete în perioada monitorizată mai mult de 2
ori
Numărul de călători afectaţi de
Numărul cumulat de călători nu trebuie să
situaţiile prevăzute la pct.1 şi 2;
depăşească un procent de 10% din numărul
călătorilor înregistraţi în aceeaşi perioadă
dacă serviciul s-ar fi desfăşurat normal
Numărul total de mijloace de transport Numărul total de mijloace de transport
utilizate zilnic comparativ cu numărul utilizate zilnic comparativ cu numărul
necesar pentru realizarea programului necesar pentru realizarea programului de
de circulaţie
circulaţie nu trebuie să fie mai mic decât cel
prevăzut în programul de transport judeţean
pentru efectuarea curselor de pe fiecare
traseu în parte
Numărul de reclamaţii ale călătorilor
privind calitatea transportului, dintre
care:
a.) maxim o reclamaţie justificată pe fiecare
a.) numărul de reclamaţii justificate;
traseu în parte în perioada monitorizată
b.) numărul de reclamaţii rezolvate;
b.) toate reclamaţiile justificate trebuie
c.) numărul de reclamaţii la care rezolvate
călătorii nu au primit răspuns în c.) toate persoanele care au depus reclamaţii
termenele legale;
trebuie să primească răspuns în termenele
legale
Vechimea mijloacelor de transport şi
Vechimea mijloacelor de transport şi dotările
dotările pentru călători
pentru călători nu trebuie să fie inferioare
celor cu care a obţinut licenţa de traseu
Despăgubirile plătite de către
Despăgubirile plătite de către operatorii de
operatorii de transport rutier pentru
transport rutier pentru nerespectarea
nerespectarea condiţiilor de calitate şi condiţiilor de calitate şi de mediu privind
de mediu privind desfăşurarea
desfăşurarea transportului nu trebuie să fie
transportului
mai mari de 10.000 lei în perioada
monitorizată
Numărul abaterilor constatate şi
Numărul abaterilor constatate şi sancţionate
sancţionate de personalul împuternicit de personalul împuternicit privind
privind nerespectarea prevederilor
nerespectarea prevederilor legale nu trebuie
legale
să fie mai mare de 2 pentru aceeaşi abatere în
perioada monitorizată
Numărul de accidente de circulaţie
Numărul de accidente de circulaţie produse
produse din vina personalului propriu din vina personalului propriu sau a
sau a operatorului de transport rutier
operatorului de transport rutier nu trebuie să
fie mai mare de 2 în perioada monitorizată

Anexa nr. 6 - Metodologia de monitorizare şi evaluare a Programului de Transport
Entitatea contractantă va monitoriza, evalua şi înregistra prestaţia Operatorului în cadrul
Programului de Transport prin mecanismul următor :
1. Sondaje complete efectuate în mod regulat referitor la calitatea serviciilor. Entitatea
contractantă va elabora şi implementa sondaje de control periodice privind serviciul public de
transport, prin care se vor aduna informaţiile necesare pentru monitorizarea şi evaluarea
Programului de Transport.
2. Se vor intocmi Procese-verbale, Fişe de monitorizare şi Note de constatare, iar în cazul in
care se impune se vor stabili măsuri de remediere a deficientelor constatate.

Anexa nr. 7 - Caietul de Sarcini al Serviciului de transport public de persoane prin curse
regulate in judeţul Alba
Se anexează Caietul de sarcini al Serviciului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate, în judeţul Alba, elaborat şi aprobat de către Entitatea contractantă în conformitate
cu prevederile din Ordinul ministrului transporturilor nr. 972/2007 privind aprobarea
Regulamentului-cadru pentru prestarea transportului public local şi a Caietului de sarcinicadru al serviciilor de transport public local.
Anexa nr. 8 - Regulamentul pentru efectuarea transportului public judetean de persoane
prin curse regulate in judeţul Alba
Se anexează Regulamentul de efectuare a transportului public judeţean de persoane prin
curse regulate, în judeţul Alba, elaborat şi aprobat de către Entitatea contractantă în conformitate
cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 972/2007 privind aprobarea
Regulamentului-cadru pentru prestarea transportului public local şi a Caietului de sarcinicadru al serviciilor de transport public local.
Anexa nr. 9 - Resursele umane şi protecţia socială a angajaţilor Operatorului
Operatorul va aplica propria sa politică de selecţie, calificare, instruire, recalificare,
concediere şi salarizare, potrivit Contractului Colectiv de Muncă, Codului Muncii, şi
prevederilor legale în vigoare.
Activitatea de planificare a resurselor umane urmează specificul activităţii societăţii şi are
scopul de a asigura personalul calificat necesar, cu instruire profesională şi competenţe adecvate
pentru cerinţele activităţii.
La data semnării prezentului Contract, operatorul are următoarea structură de personal :
Categorie personal
Numar
Personal administrativ
Personal direct implicat in activitatea de transport rutier public
judetean de persoane prin curse regulate
Personal pentru alte activitati
TOTAL PERSONAL
Operatorul se obligă să respecte toate normele naţionale şi europene referitoare la protecţia
socială a angajaţilor, inclusiv cele referitoare la măsurile de protecţie socială luate în cazul
concedierilor colective, ca urmare a planurilor de restructurare, precum şi reglementările privind
combaterea discriminării la locul de muncă.
Personalul cu atribuţii în siguranţa traficului va face periodic subiectul unei examinări
psihologice şi medicale, potrivit legislaţiei în vigoare.
Personalul Operatorului este pe deplin conştient de obligaţia sa de a se conforma
reglementărilor în vigoare, instrucţiunilor şi altor documente din care reies sarcini şi
responsabilităţi, precum şedinţe, discuţii, panouri informative.
Pentru a atinge şi menţine competenţa necesară pentru activităţile prestate potrivit
prezentului contract, se vor identifica, planifica şi conduce activităţi de instruire pentru toate
categoriile de angajaţi ai Operatorului. Cursurile de instruire vor fi ţinute în domeniul
profesional, al managementului calităţii şi al siguranţei la lucru.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a
prevederilor capitolului XV din O.U.G. nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri,
începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-COV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei
naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, în domeniul transportului public
judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Alba

I. Expunere de motive
Prin intrarea în vigoare a 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,
transportului rutier judeţean de persoane îi sunt incidente dispoziţiile Legii serviciilor publice de
transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi
completările ulterioare.
Guvernul României a adoptat O.U.G. nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri,
începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-COV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale
nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative.
Capitolul XV din O.U.G. nr. 70/2020, cu modificările şi completările ulterioare,
reglementează măsuri privind transportul rutier judeţean de persoane şi transportul elevilor, după
cum urmează:
- transportul rutier judeţean de persoane prin curse regulate se desfăşoară, până la data de
31 decembrie 2021, în baza programelor de transport judeţene şi a licenţelor aflate în vigoare la
data publicării în Monitorul Oficial al României a Legii nr. 34/2020;
- Consiliile judeţene vor încheia contracte de delegare a gestiunii pentru asigurarea în
continuare a transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, cu valabilitate până la
data finalizării procedurilor pentru încheierea contractelor de servicii publice, potrivit
Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 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. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările şi
completările ulterioare, dar nu mai mult de 31 decembrie 2021, cu operatorii de transport care
deţin licenţe de traseu valabile pe traseul respectiv la data publicării în Monitorul Oficial al
României a Legii nr. 34/2020;
- Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va transmite consiliilor judeţene lista operatorilor
de transport deţinători de licenţe de traseu pentru efectuarea transportului rutier judeţean contra
cost de persoane prin servicii regulate, valabile la data publicării în Monitorul Oficial al
României a Legii nr. 34/2020;
- transportul rutier gratuit al elevilor, la cererea acestora, între localitatea de domiciliu şi
localitatea unde sunt şcolarizaţi, pe durata cursurilor (50% din valoarea cheltuielilor privind
transportul elevilor se suportă din bugetele judeţelor pe raza cărora se află unitatea de învăţământ
preuniversitar la care sunt înscrişi elevii).
În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii pentru asigurarea în continuare a
transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, în conformitate cu prevederile art.
66 alin. 2 din O.U.G. nr. 70/2020, cu modificările şi completările ulterioare, sunt necesare
măsuri măsuri de reglementare constând în aprobarea de către Consiliul Judeţean Alba a

Regulamentului de efectuare a transportui public județean de persoane prin curse regulate, în
judeţul Alba, a Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate, în judeţul Alba, a încheierii Contractelor de delegare a gestiunii serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a
judeţului Alba, cu operatorii de transport rutier care deţin licenţe de traseu valabile în condiţiile
art. 66 alin. 2 din O.U.G. nr. 70/2020, potrivit contractului-cadru elaborat în acest sens. De
asemenea, este necesară atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru traseele neatribuite din programul de
transport judeţean, cu valabilitate până la data de 31 decembrie 2021.
II. Descrierea situaţiei actuale
Programul de transport judeţean în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al
României a Legii nr. 34/2020 privind respingerea O.U.G. nr. 51/2019 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane este cel aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit listei comunicate de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba prin adresele nr. 2082/21
mai 2020 şi nr. 2527/29 iunie 2020, transportul judeţean de persoane prin curse regulate pe
traseele din programul de transport judeţean este asigurat în prezent de operatorii de transport
judeţean Arieşul SA, Excelent Trans SRL, Gicu Trans SRL, Livio Dario SRL, Mariany SRL,
Transervice Apuseni SRL şi Voltrans SA, pe bază de licenţe de traseu valabile eliberate de
Autoritatea Rutieră Română - A. R. R.
În perioada în care a fost în vigoare O.U.G. nr. 51/2019, transportul rutier judeţean de
persoane s-a efectuat, în regim comercial, fără contracte de delegare a gestiunii şi fără un caiet de
sarcini al serviciului de transport, fiindu-i incidente dispoziţiile O.G. nr. 27/2012 privind
transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare.
Regulamentul privind modul de efectuare a transportului rutier contra cost de persoane
prin servicii regulatela nivel judeţean, în judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr. 231/2019 îşi încetează aplicabilitatea, întrucât a fost elaborat în conformitate
cu prevederile Ordinului comun nr. 1158/2019/2336/2019 al minstrului transporturilor şi al
viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administraţiei publice pentru aprobarea
Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea
transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, abrogat
implicit odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 34/2020.
La acest moment, un număr de 16 trasee judeţene, majoritatea (14) din zona munţilor
Apuseni, sunt neatribuite din cauza fluxurilor reduse de călători, motiv pentru care până în
prezent niciun operator de transport rutier nu participat la procedurile de atribuire a acestor
trasee.
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012 privind aprobarea Regulamentului,
Caietului de Sarcini și Programului de transport public județean de persoane prin curse
regulate pentru perioada 01.05.2013 - 30.06.2019, în judeţul Alba, cu modificările și
completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 162/2019 cu privire la modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 154/28 iunie 2019 privind prelungirea valabilităţii programului de
transport judeţean, a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate şi a licenţelor de traseu ale operatorilor de transport
rutier prestatori ai serviciului;
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 231/2019 cu privire la aprobarea
Regulamentului privind modul de efectuare a transportului rutier contra cost de persoane prin
servicii regulate la nivel judeţean, în judeţul Alba.
IV. Baza legală
- Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 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. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile

administrativ - teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 34/2020 privind respingerea O.U.G. nr. 51/2019 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane;
- Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările
ulterioare;
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai
2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCOV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte
normative;
- H.G. nr. 435/2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de
transport al elevilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice
privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017;
- Ordinului ministrului transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentuluicadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor
de transport public local;
- Ordinului preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru
privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local
şi judeţean de persoane, cu modificările şi completările ulterioare.
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Potrivit art. 84 alin. 3^5 lit. b din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările
şi copmpletările ulterioare, 50% din valoarea cheltuielilor privind transportul elevilor, între
localitatea de domiciliu şi localitatea unde sunt şcolarizaţi, se suportă din bugetele judeţelor pe
raza cărora se află unitatea de învăţământ preuniversitar la care sunt înscrişi elevii.
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată, proiectul de hotărâre a fost adus la cunoştinţa persoanelor
interesate prin afişare, la data de 16 iunie 2020, pe site-ul Consiliului Judeţean Alba (Anunţ nr.
13518/16 iunie 2020).
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele
consiliului
judeţean,
de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de

cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 128 din 12
iunie 2020.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
VICEPREŞEDINTE,
Dumitru FULEA
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SECRETAR GENERAL

APROB
VICEPREŞEDINTE
Dumitru FULEA

Către
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Doamnei Liliana NEGRUŢ – director executiv
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor capitolului XV din
O.U.G. nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2,
pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative
în domeniul transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Alba

Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de
, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
din luna august 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 128 din 12 iunie 2020 şi are ataşat
referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind privind stabilirea unor măsuri pentru
punerea în aplicare a prevederilor capitolului XV din O.U.G. nr. 70/2020 privind
reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2, pentru prelungirea
unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative în domeniul
transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Alba.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a
prevederilor capitolului XV din O.U.G. nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri,
începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-COV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale
nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, în domeniul transportului public judeţean de
persoane prin curse regulate, în judeţul Alba
După intrarea în vigoare, data de 28 iunie 2019, a O.U.G. nr. 51/2019 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane,
transportul rutier judeţean de persoane s-a efectuat în regim comercial, pe bază de licenţe de
traseu eliberate operatorilor de transport rutier de către Autoritatea Rutieră Română A.R.R., fără
contracte de delegare de gestiune, în conformitate cu prevederile O. G. nr. 27/2011 privind
transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin art. IV din O.U.G. nr. 51/2019, a fost completată şi modificată O. G. nr. 27/2011
privind transporturile rutiere, în ceea ce priveşte atribuţiile consiliilor judeţene în domeniul
transportului rutier judeţean de persoane iar în conformitate cu art. X din O.U.G. nr. 51/2019,
valabilitatea programelor de transport judeţean şi a licenţelor de traseu pentru transportul
judeţean de persoane a fost prelungită până la data de 30 iunie 2023.
În temeiul 22 din Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la
organizarea şi efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la
nivel judeţean, aprobate prin Ordinul comun nr. 1158/2019/2336/2019 al minstrului
transporturilor şi al viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administraţiei
publice, Consiliul Judeţean Alba a aprobat, prin Hotărârea nr. 231/2019, Regulamentul privind
modul de efectuare a transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel
judeţean, în judeţul Alba.
Odată cu intrarea în vigoare, data de 4 aprilie 2020 a 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, transportului rutier judeţean de persoane îi sunt incidente
dispoziţiile Legii nr. 92/2007 privind serviciilor publice de transport persoane în unităţile
administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 92/2007, consiliile judeţene, prin
autorităţile judeţene de transport, sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să
coordoneze şi să controleze prestarea serviciului de transport public prin curse regulate,
desfăşurat între localităţile judeţului. De asemenea, potrivit art. 17 alin. 1 lit. l, art. 18 alin. 1 lit.
c, art. 45 alin. 7, lit. g şi e) din acelaşi act normativ, consiliile judeţene au atribuţii cu privire
elaborarea regulamentului şi a caietului de sarcini al serviciului de transport public prin curse
regulate şi sancţionarea operatorilor de transport rutier care nu respectă prevederile acestora şi
ale contractului de delegare a gestiunii serviciului.
Ulterior, Guvernul României a adoptat O.U.G. nr. 70/2020 privind reglementarea unor
măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-COV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale
nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative.
Capitolul XV din O.U.G. nr. 70/2020 reglementează măsuri privind transportul rutier
judeţean de persoane şi transportul elevilor, după cum urmează:
- transportul rutier judeţean de persoane prin curse regulate se desfăşoară, până la data de
31 decembrie 2021, în baza programelor de transport judeţene şi a licenţelor aflate în

vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României a Legii nr. 34/2020;
- Consiliile judeţene vor încheia contracte de delegare a gestiunii pentru asigurarea în
continuare a transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, cu valabilitate până la
data finalizării procedurilor pentru încheierea contractelor de servicii publice, potrivit
Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 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. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările şi
completările ulterioare, dar nu mai mult de 31 decembrie 2021, cu operatorii de transport care
deţin licenţe de traseu valabile pe traseul respectiv la data publicării în Monitorul Oficial al
României a Legii nr. 34/2020;
- Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va transmite consiliilor judeţene lista operatorilor
de transport deţinători de licenţe de traseu pentru efectuarea transportului rutier judeţean contra
cost de persoane prin servicii regulate, valabile la data publicării în Monitorul Oficial al
României a Legii nr. 34/2020;
- transportul rutier gratuit al elevilor, la cererea acestora, între localitatea de domiciliu şi
localitatea unde sunt şcolarizaţi, pe durata cursurilor (50% din valoarea cheltuielilor privind
transportul elevilor se suportă din bugetele judeţelor pe raza cărora se află unitatea de învăţământ
preuniversitar la care sunt înscrişi elevii).
Programul de transport judeţean în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al
României a Legii nr. 34/2020 privind respingerea O.U.G. nr. 51/2019 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane este cel aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012, cu modificările și completările ulterioare.
Conform listei comunicate de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba prin adresele nr. 2082/21
mai 2020 şi nr. 2527/29 iunie 2020, transportul judeţean de persoane prin curse regulate pe
traseele din programul de transport judeţean este asigurat în prezent de operatorii de transport
judeţean Arieşul SA, Excelent Trans SRL, Gicu Trans SRL, Livio Dario SRL, Mariany SRL,
Transervice Apuseni SRL şi Voltrans SA, pe bază de licenţe de traseu valabile eliberate de
Autoritatea Rutieră Română - A. R. R.
Licenţele de traseu sunt repartizate astfel:
1. Arieşul SA: traseele Alba Iulia - Abrud - Câmpeni, Câmpeni - Bistra - Muşca,
Câmpeni - Lupşa Baia de Arieş, Baia de Arieş - Brăzeşti- Sălciua de Jos; Baia de Arieş- Lupşa
Muşca;
2. Excelent Trans SRL: traseele Aiud - Teiuş - Alba Iulia, Aiud - Lopadea Veche,
Aiud - Mirăslău - Cicău; Aiud - Livezile - Rimetea, Aiud - Ponor- Geogel, Aiud - Rădeşti Peţelca, Aiud - Beţa, Aiud - Ciuguzel; Aiud - Inoc - Ciugudu de Sus, Aiud - Ocna Mureş - Gura
Arieşului; Aiud - Ocna Mureş -Şilea, Ocna Mureş - Noşlac- Găbud, Ocna Mureş - Noşlac,
Alba Iulia - Blaj - Cetatea de Baltă, Blaj - Bălcaciu - Cetatea de Baltă, Blaj - Bucerdea Grânoasă,
Blaj - Pănade, Blaj - Biia, Blaj - Jidvei - Veseuş;
3. Gicu Trans SRL: traseele Blaj - Cergău Mare, Blaj - Roşia de Secaş, Blaj - Lunca –
Cenade;
4. Livio Dario SRL: traseele Alba Iulia - Meteş - Zlatna, Cib - Zlatna - Alba Iulia, Alba
Iulia - Şard - Lunca Ampoiţei, Alba Iulia - Oiejdea, Alba Iulia - Teiuş - Valea Mănăstirii, Alba
Iulia - Coşlariu - Blaj, Teiuş - Stremţ - Geomal, Alba Iulia - Ohaba, Alba Iulia - Henig, Vingard Ghirbom - Alba Iulia, Alba Iulia - Blandiana- Acmariu, Alba Iulia - Vinţu de Jos - Blandiana,
Cugir - Sebeş - Câmpeni, Cugir - Vinţu de Jos - Sebeş, Cugir - Pianu de Sus, Cugir - Vinţu de
Jos - Alba Iulia, Cugir - Şibot - Ceru Băcăinţi, Cugir - Şibot, Cugir - Balomiru de Câmp, Cugir –
Săliştea, Sebeş - Lancrăm- Alba Iulia, Sebeş - Vinţu de Jos - Blandiana, Sebeş - Daia Română;
5. Mariany SRL: Alba Iulia - Unirea - OcnaMureş, Alba Iulia - Vinţu de Jos- Pianu de
Sus.
6. Transervice Apuseni SRL: Abrud - Zlatna - Alba Iulia, Bistra - Câmpeni - Alba Iulia,
Abrud - Câmpeni;
7. Voltrans SA: Sebeş - Şugag -Tău, Sebeş - Laz - Căpâlna, Sebeş - Şugag, Sebeş Răchita, Sebeş - Săsciori - Loman, Sebeş - Pianu de Sus - Strungari, Sebeş - Sibişeni - Pianu de
Sus, Sebeş - Cut, Sebeş - Cunţa - Doştat, Sebeş - Şpring - Vingard, Sebeş - Şpring - Roşia de
Secaş, Sebeş - Cîlnic - Gârbova, Sebeş - Gârbova - Cărpiniş, Sebeş - Câlnic - Deal.
Pentru a punerea în aplicare dispoziţiile Capitolului XV din O.U.G. nr. 70/2020, în ceea
ce priveşte încheierea contractelor de delegare a gestiunii pentru asigurarea în continuare a
transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, până la data de 31 decembrie

2021, este necesară elaborarea unui Regulament de efectuare a transportului public județean de
persoane prin curse regulate, în judeţul Alba şi a unui Caiet de sarcini al serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Alba, documente care
constituie anexe la contractul de delegare a gestiunii.
O.U.G. nr. 70/2020 nu stabileşte un model al contactului de delegare a gestiunii pentru
asigurarea în continuare a transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, până la
data de 31 decembrie 2021, iar contractul-cadru în formatul prevăzut la anexa nr. 1 din Ordinul
comun nr. 131/2019 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilități Publice și al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice
nu poate fi utilizat, fiind un contract de servicii publice, rezultat al unei proceduri competitive de
atribuire bazată pe legislaţia din domeniul achiziţiilor publice.
În consecință, se impune aprobare unui contract-cadru în acest sens, care trebuie să
cuprindă inclusiv clauze referitoare la obligația operatorilor de transport rutier prestatori ai
serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate de a asigura transportul
gratuit al elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, precum și al altor categorii
care beneficiază de facilități specifice de transport. De asemenea, trebuie evidențiat mecanismul
de decontare a cheltuielior aferente transportului acestor elevi, în conformitate cu revederile
Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr.
435/2020.
La acest moment, un număr de 16 trasee judeţene, 14 din zona munţilor Apuseni, sunt
neatribuite din cauza fluxurilor reduse de călători, motiv pentru care până în prezent niciun
operator de transport rutier nu participat la procedurile de atribuire a acestor trasee. Pe
majoritatea acestor trasee cursele sunt prevăzute a se efectua în perioada cursurilor şcolare.
Sunt neatribuite următoarele trasee: Abrud-Mogoş-Valea Barnii, Abrud-Bucium-Poieni,
Abrud-Buninginea-Vulcan Cotoncu, Câmpeni- Poiana Vadului, Câmpeni-Arieşeni, CâmpeniGheţari, Câmpeni-Horea-Mătişeşti, Câmpeni-Gheţari, Câmpeni-Sohodol-Câlea, Câmpeni-VidraTârsa, Câmpeni- Avram Iancu, Câmpeni-Vârtăneşti, Câmpeni-Baia de Arieş-Săgagea, AbrudCâmpeni-Bistra, Câmpeni-Bistra, Aiud-Lopadea Nouă-Turdaş şi Aiud-Lopadea Nouă-Hopârta.
Considerăm că este necesară atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru traseele neatribuite din
programul de transport judeţean, cu valabilitate până la data de 31 decembreie 2021 pentru
asigurarea transportului gratuit al elevilor din zona de deservire a acestor trasee, prin punerea în
aplicare a prevederilor art. art. 5 alin. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată, proiectul de hotărâre elaborat în acest sens a fost adus la
cunoştinţa persoanelor interesate prin afişare, la data de 16 iunie 2020, pe site-ul Consiliului
Judeţean Alba (Anunţ nr. 13518/16 iunie 2020).
Având în vedere cele prezentate mai sus, este necesară aprobarea de către Consiliul
Județean Alba a proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în
aplicare a prevederilor capitolului XV din O.U.G. nr. 70/2020 privind reglementarea unor
măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-COV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei
naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, în domeniul transportului public
judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Alba
DIRECTOR EXECUTIV,
Liliana NEGRUŢ

Întocmit,
Consilier superior Adam - Gheorghe LĂNCRĂNJAN
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Proceselor verbale de vecinătate,
pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate publică
a UAT - Judeţul Alba, cu imobilele situate administrativ în intravilanul
comunei Galda de Jos, sat Galda de Sus, C.F. nr. 73778 Galda de Jos, respectiv intravilanul
comunei Galda de Jos, sat Poiana Galdei, C.F. nr. 75795 Galda de Jos, judeţul Alba

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna august 2020;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Proceselor verbale
de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate publică a UAT Judeţul Alba, cu imobilele situate administrativ în intravilanul comunei Galda de Jos, sat Galda
de Sus, C.F. nr. 73778 Galda de Jos, respectiv intravilanul comunei Galda de Jos, sat Poiana
Galdei, C.F. nr. 73795 Galda de Jos, judeţul Alba;
- solicitarea beneficiarului Bulgaria Maria, prin mandatar ing. Ampoiţan Ioan, privind
semnarea Proceselor verbale de vecinătate asupra imobilelor, curţi construcţii, teren arabil şi
fâneţe, situate în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, C.F. nr. 73778 Galda de Jos care se
învecinează la vest cu DJ 107K, respectiv cel din comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei, C.F.
nr. 75795 Galda de Jos care se învecinează la sud cu DJ 107K - drum judeţean proprietate
publică a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.
16545/23 iulie 2020;
- procesele-verbale de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K proprietate publică a UAT - Judeţul Alba şi imobilele situate administrativ în intravilanul
comunei Galda de Jos, sat Galda de Sus, C.F. nr. 73778 Galda de Jos, respectiv intravilanul
comunei Galde de Jos, sat Poiana Galdei, C.F. nr. 75795 Galda de Jos, judeţul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- 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 modificările şi completările ulterioare
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE

Art. 1. Se exprimă acordul cu privire la aprobarea Proceselor verbale de vecinătate
pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu
imobilele curţi - construcţii, teren arabil şi fâneţe identificate prin C.F. nr. 73778 Galda de Jos
situate în intravilanul comunei Galda de Jos, sat Galda de Sus, respectiv C.F. nr. 75795 Galda de
Jos situate în intravilanul comunei Galda de Jos, sat Poiana Galdei, judeţul Alba, solicitate în
vederea întocmirii documentaţiei tehnice topo - cadastrale pentru obţinerea Titlurilor de
proprietate, prezentat în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, doamnei Bulgaria Maria prin mandatar
ing. Ampoiţan 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.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 156
Alba Iulia, 3 august 2020
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ:
Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea comisie de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și
gestionarea patrimoniului județului
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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Proceselor
verbale de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate
publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilele situate administrativ în intravilanul
comunei Galda de Jos, sat Galda de Sus, C.F. nr. 73778 Galda de Jos, respectiv intravilanul
comunei Galda de Jos, sat Poiana Galdei, C.F. nr. 75795 Galda de Jos, judeţul Alba
I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează exprimarea acordului de către Consiliul
Judeţean Alba cu privire la aprobarea Proceselor verbale de vecinătate, pentru stabilirea
limitelor comune asupra imobilelor curţi - construcţii, teren arabil şi fâneţe, situate în comuna
Galda de Jos, sat Galda de Sus, C.F. nr. 73778 Galda de Jos, respectiv cel din comuna Galda de
Jos, sat Poiana Galdei, C.F. nr. 75795 Galda de Jos, imobile care se învecinează cu drumul
judeţean DJ 107K.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin adresa înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 16545/23 iulie
2020, doamna Bulgaria Maria prin mandatar ing. Ampoiţan Ioan în calitate de expert. topograf,
transmite spre aprobare Procesele verbale de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre
DJ 107K - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba şi imobilele curţi - construcţii, teren arabil şi
fâneţe, intravilane situate în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, respectiv comuna Galda de
Jos sat Poiana Galdei, judeţul Alba, în scopul întocmirii documentaţiei tehnice topo - cadastrale
în vederea obţinerii Titlurilor de proprietate.
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare,
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în vederea reglementării situației
de carte funciară, expertul topograf convoacă toţi proprietarii din vecinătatea imobilului pentru
care s-a executat documentaţia cadastrală, pentru identificarea limitei comune dintre vecini şi
pentru semnarea Procesului-verbal de vecinătate.
Menţionăm faptul că asupra drumului judeţean DJ 107K, s-a făcut compararea punctelor
de coordonate, a eventualelor suprapuneri de suprafeţe, în format electronic şi cu refacerea
documentaţiei dacă există aceste suprapuneri. În urma verificărilor, nu s-a constatat existenţa
unor suprapuneri de suprafaţă peste DJ 107K, şi nu s-a solicitat executantului refacerea
documentaţiei. Prin urmare documentaţia tehnică topografică de identificare a imobilelor astfel
întocmită respectă limitele proprietăţilor, acestea nefiind afectate şi prin urmare se recomandă
semnarea proceselor verbale de vecinătate.
III. Reglementări anterioare
Nu există
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea 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;
- Regulamentul 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.
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Domnul ing. Ampoiţan Ioan în calitate de expert topograf, executant al măsurătorilor a
înaintat documentaţia cadastrală în vederea identificării limitelor comune dintre vecini şi pentru
semnarea Proceselor-verbale de vecinătate.
Specialistul în domeniu din cadrul Direcţiei Gestionarea Patrimoniului a Consiliului
Judeţean Alba, domnul inspector de specialitate ing. Mircea Neamţu, a constatat faptul că
documentaţia cadastrală întocmită respectă limitele proprietăţilor, acestea nefiind afectate.
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 156 din 3 august 2020.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 17300/3 august 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Proceselor verbale de vecinătate,
pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate publică
a UAT - Judeţul Alba, cu imobilele situate administrativ în intravilanul
comunei Galda de Jos, sat Galda de Sus, C.F. nr. 73778 Galda de Jos, respectiv intravilanul
comunei Galda de Jos, sat Poiana Galdei, C.F. nr. 75795 Galda de Jos, judeţul Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 6 august 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 13 august 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 156/3 august 2020 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Proceselor verbale
de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate publică a UAT Judeţul Alba, cu imobilele situate administrativ în intravilanul comunei Galda de Jos, sat Galda
de Sus, C.F. nr. 73778 Galda de Jos, respectiv intravilanul comunei Galda de Jos, sat Poiana
Galdei, C.F. nr. 73795 Galda de Jos, judeţul Alba;
- solicitarea beneficiarului Bulgaria Maria, prin mandatar ing. Ampoiţan Ioan, privind
semnarea Proceselor verbale de vecinătate asupra imobilelor, curţi construcţii, teren arabil şi
fâneţe, situate în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, C.F. nr. 73778 Galda de Jos care se
învecinează la vest cu DJ 107K, respectiv cel din comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei, C.F.
nr. 75795 Galda de Jos care se învecinează la sud cu DJ 107K - drum judeţean proprietate
publică a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.
16545/23 iulie 2020;
- procesele-verbale de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K proprietate publică a UAT - Judeţul Alba şi imobilele situate administrativ în intravilanul
comunei Galda de Jos, sat Galda de Sus, C.F. nr. 73778 Galda de Jos, respectiv intravilanul
comunei Galde de Jos, sat Poiana Galdei, C.F. nr. 75795 Galda de Jos, judeţul Alba;
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 17423/4 august 2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Proceselor
verbale de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate
publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilele situate administrativ în intravilanul
comunei Galda de Jos, sat Galda de Sus, C.F. nr. 73778 Galda de Jos, respectiv intravilanul
comunei Galda de Jos, sat Poiana Galdei, C.F. nr. 75795 Galda de Jos, judeţul Alba

Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 16545/23.07.2020, doamna
Bulgaria Maria, prin mandatar ing. Ampoiţan Ioan, transmite spre aprobare procesele verbale de
vecinătate asupra a două imobile reprezentând curţi - construcţii, teren arabil şi fâneţe care se
învecinează la vest şi respectiv la sud cu DJ 107K în scopul întocmirii documentaţiei tehnice
topo - cadastrale în vederea obţinerii Titlurilor de proprietate.
Procesele verbale de vecinătate, stabilesc limitele comune dintre DJ 107K: Galda de Jos
(DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş
- Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), proprietate publică a Judeţului Alba cu imobilele curţi
construcţii teren arabil şi fâneţe, imobilele fiind situate administrativ în intravilanul comunei
Galda de Jos, sat Galda de Sus, C.F. nr. 73778, respectiv intravilanul comunei Galde de Jos, sat
Poiana Galdei, C.F. nr. 75795, judeţul Alba;
Procesul verbal de vecinătate încheiat între proprietarii imobilului şi deţinătorii
imobilelor învecinate este actul de constatare a situaţiei din teren, prin care se exprimă acordul
cu privire la identificarea corectă a limitelor comune recunoscute de către aceştia, întocmit de
ing. Ampoiţan Ioan, cu prilejul identificării şi măsurării imobilelor care fac obiectul
documentaţiei tehnico topografice de identificare imobile.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, acesta fiind atestat prin Hotărârea Guvernului
României nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1. Drumul judeţean DJ 107K a
fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia
cu nr. crt. 55.
În conformitate cu Ordinul nr. 700/2014 cu modificările şi completările ulterioare al
directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea
Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în
vederea reglementării situatiei de carte funciară, expertul topograf convoacă toţi proprietarii din
vecinătatea imobilului pentru care s-a executat documentaţia cadastrală. Proprietarii sunt
convocaţi pentru identificarea limitei comune dintre vecini şi pentru semnarea Procesului-verbal
de vecinătate.
În urma verificării documentaţiei depuse, a punctelor de coordonate, a existenţei unor
posibile suprapuneri cu DJ 107K, care se află în curs de cadastrare, s-a constatat faptul că
documentaţia tehnică topografică, respectă limitele proprietăţilor, acestea nefiind afectate, drept
urmare se recomandă semnarea proceselor verbale de vecinătate din partea Judeţului Alba.
Faţă de cele menționate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma
prezentată.
Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate precum şi a
dispoziţiilor art. 173, alin 1, lit. c din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea
patrimoniului judeţului, ale art. 173, alin 1, lit. f din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de
lege, va permite semnarea Proceselor verbale de vecinătate pentru întocmirea documentaţiei

tehnice topo - cadastrale în vederea obţinerii Titlurilor de proprietate pentru imobilele de mai
sus.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA
Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN
Întocmit, Ghilea Florin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare
a unui bun proprietate privată a UAT - Județul Alba, concesionat operatorului
regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna august 2020;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
funcțiune și valorificării prin casare a unui bun proprietate privată a UAT - Județul Alba,
concesionat operatorului regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba;
- solicitarea nr. 4533/22 iulie 2020 a Societăţii Comerciale APA CTTA SA Alba,
înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 16473/22 iulie 2020, privind casarea
unui bun aparţinând domeniului privat al UAT - Judeţul Alba, concesionat către SC APA CTTA
SA Alba;
- adresa nr. 4849/3 august 2020 a Societăţii Comerciale APA CTTA SA Alba prin care
transmite Nota de constatare tehnică pentru mijlocul fix ce urmează a fi casat, înregistrată la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 17512/4 august 2020.
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare către Societatea Comercială APA–CTTA S.A. Alba;
- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare nr. 1969-12770/2008.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. d, alin. 4 lit. b, art. 191 alin1 lit. a, art. 354-357 şi art. 327
alin. 1 lit. b coroborate cu art. 362 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 871 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- O.G. nr. 112/200 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi
valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor
administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.
246/2001;
- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi
necorporale, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul
instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele
normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;
- Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului
imobilizat în active corporale şi necorporale aprobate prin H.G. 909/1997, cu modificările și
completările ulterioare;
- Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice
nr. 2861/2009.
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
adoptă următoarea

HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă scoaterea din funcțiune și valorificarea prin casare, în condițiile legii, de
către Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba a unui mijloc fix, bun proprietate privată a
UAT - Județul Alba, identificat în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri, concesionat
operatorului regional SC APA CTTA SA Alba.
Art. 2. Se mandatează Operatorul regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba,
să îndeplinească toate formalitățile legale de scoatere din funcțiune și valorificare prin casare a
bunurilor imobile identificate la art. 1 din prezenta hotărâre. Sumele rezultate din valorificarea
acestora, constituie venit la bugetul propriu al Județului Alba.
Art. 3. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Contractului de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008 prin act
adițional.
Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcţia gestionarea patrimoniului și
Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba,
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 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, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„APA ALBA”, Societăţii Comerciale APA-CTTA S.A. Alba, Direcției juridică și administraţie
publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
VASILE BUMBU

Înregistrat cu nr. 157
Alba Iulia, 5 august 2020
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ:
Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și
gestionarea patrimoniului județului

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 157/5 august 2020

LISTA
cu mijloacele fixe achiziționate de către Societatea APA–CTTA S.A. Alba
din Fondul de Întreţinere, Înlocuire și Dezvoltare, concesionate,
cuprinse în Inventarul proprietății private a Județului Alba,
care vor fi scoase din funcțiune și valorificate prin casare

Nr.
crt.

Denumirea mijlocului fix

1. Generator de curent mobil
TOTAL:

U.M.

Cantit
atea

buc.

1

Preț
unitar
(lei)
61.932,84

Valoare de
inventar (lei)
61.932,84
61.932,84

Comisia specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc
domeniul privat al Judeţului Alba:
Preşedinte:
Ion DUMITREL

Secretar general,
Vasile BUMBU

Membri:
Voichița Maria COMAN
Marian Florin AITAI
Paul Silviu TODORAN
Liliana NEGRUȚ

Secretari ai comisiei: Andreea Maria BABIN
Radu Octavian NEAG

JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 17603/5 august 2020

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării prin
casare a unui bun proprietate privată a UAT - Județul Alba, concesionat operatorului
regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea scoaterii din funcțiune și
valorificării prin casare a unui bun proprietate privată a UAT - Județul Alba, concesionat
operatorului regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba.
Întrucât, în data de 27.04.2020 bunul imobil „Generator de curent mobil”, proprietate
privată a UAT - Judeţul Alba, concesionat către APA CTTA SA, a fost deteriorat în proporţie de
90 % în urma unui incendiu şi nu mai poate fi utilizat, se propune aprobarea scoaterii din
funcţiune şi casarea acestuia.
II. Descrierea situaţiei actuale
Operatorul regional al serviciului de alimentare cu apă potabilă în Județul Alba, S.C.
APA-CTTA S.A. Alba, are în concesiune, ca titular al Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 1969-12770/2008, bunuri aparținând
domeniului privat al județului Alba, printre care şi un generator de curent mobil. Acesta a fost
cuprins in Inventarul domeniului privat al Judeţului Alba şi concesionat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 195/2014.
Conform Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a
mijloacelor fixe, aprobat prin H.G. nr. 2139/2004, durata normală de funcţionare ale mijloacelor
fixe pentru codul 2.1.16.1.2.1 este de 12-18 ani.
Datorită deteriorării foarte grave în urma incediului, nemafiind în stare de funcţionare la
capacitate optimă, Societatea Comercială APA CTTA SA solicită aprobarea scoaterii din
funcţiune şi casării acestui mijloc fix, achiziţionat din Fondul IID, aparţinând domeniului privat
al Judeţului Alba şi concesionat către SC APA CTTA SA.
III. Reglementări anterioare
Nu este cazul
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. d, alin. 4 lit. b, art. 191 alin1 lit. a, art. 354-357 şi art. 327
alin. 1 lit. b coroborate cu art. 362 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- art. 871 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- O.G. nr. 112/200 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi
valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor
administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.
246/2001;
- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi
necorporale, cu modificările și completările ulterioare;;
- O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul
instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele
normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;
- Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului
imobilizat în active corporale şi necorporale aprobate prin H.G. 909/1997, cu modificările și
completările ulterioare;
- Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice
nr. 2861/2009.
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare către Societatea Comercială APA–CTTA S.A. Alba;
- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare nr. 1969-12770/2008.
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
VIII. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
- adresa nr. 4849/03 august 2020 a S.C. Apa CTTA SA Alba prin care transmite Nota de
constatare tehnică pentru mijlocul fix ce urmează a fi casat, înregistrată la registratura
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 17512/04 august 2020.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 157 din 5 august 2020.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 17607/5 august 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare
a unui bun proprietate privată a UAT - Județul Alba, concesionat operatorului
regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 6 august 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 13 august 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 157/5 august 2020 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
funcțiune și valorificării prin casare a unui bun proprietate privată a UAT - Județul Alba,
concesionat operatorului regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba;
- solicitarea nr. 4533/22 iulie 2020 a Societăţii Comerciale APA CTTA SA Alba,
înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 16473/22 iulie 2020, privind casarea
unui bun aparţinând domeniului privat al UAT - Judeţul Alba şi concesionat către SC APA
CTTA S.A. Alba;
- adresa nr. 4849/3 august 2020 a S.C. APA CTTA SA Alba prin care transmite Nota de
constatare tehnică pentru mijlocul fix ce urmează a fi casat, înregistrată la registratura
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 17512/4 august 2020.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
VASILE BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 17616/5 august 2020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării
prin casare a unui bun proprietate privată a UAT - Județul Alba, concesionat operatorului
regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba

Conform prevederilor art. 173 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
consiliul judeţean asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes judeţean, privind inclusiv serviciile publice de alimentare
cu apă şi de canalizare. Aceste atribuţii ale Consiliului Judeţean intră în sfera privind dezvoltarea
economico-socială a judeţului.
Consiliul Judeţean Alba a delegat gestiunea serviciilor de alimentare cu apă şi de
canalizare către Societatea Comercială APA CTTA SA prin contractul nr. 1969-12770/2008.
Operatorul regional SC APA CTTA SA are în concesiune mai multe bunuri aparţinând
domeniului public si privat al Judeţului Alba, printre care mai multe obiecte de inventar si
mijloace fixe, achiziţionate din fondul IID.
Prin adresa nr. 4533/22.07.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr.
16473/22.07.2020, S.C. APA CTTA SA transmite că, în urma unui eveniment de incediere din
data de 27.04.2020, bunul imobil “Generator current mobil”, proprietate privată a Judeţului
Alba, concesionat către SC APA CTTA SA Alba, operatorul regional al serviciului de alimentare
cu apă potabilă în Județul Alba. Acest bun a fost cuprins Inventarul domeniului privat al
Judeţului Alba şi concesionat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 195/ 2014, având
valoarea de achiziţie de 61.932,84 lei.
Societatea APA CTTA SA Alba a transmis şi Autorizaţia de reparaţie nr. 1455433 emisă
de IPJ Alba-Postul de Poliţie Crăciunelul de Jos, prin care s-a constatat că generatorul a fost
distrus prin incendiere.
Prin adresa nr. 4849/03 august 2020, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba
cu nr. 17512/04 august 2020, S.C. Apa CTTA SA Alba transmite Nota de constatare tehnică
pentru mijlocul fix ce urmează a fi casat.
Din Nota de constatare tehnică (Anexa nr. 4) referitoare la mijlocul fix propus pentru
scoatere din funcţiune rezultă următoarele:
-mijlocul fix “Generator current mobil AB81APA” cu nr de inventar CCCJ139, cu o
valoare de inventar de 61.932,84 lei, intrat în funcţiune în 17.03.2014, este irecuperabil din punct
de vedere funcţional, iar subansamblele distruse prin incendiere “Carcasă şi alte componente”
sunt distruse în proporţie de 90%. Din Nota de constatare tehnică reiese că se poate recupera
doar fier vechi, în urma scoaterii din funcţiune şi casării.
Întrucât acest mijloc fix nu mai pot fi utilizat din motive de distrugere, operatorul regional
propune scoaterea din funcțiune și casarea acestuia, neputându-se atinge parametrii normali de
funcţionare.
Activele fixe şi materialele de natura obiectelor de inventar în folosinţă, pieselor de schimb
şi subansamblelor se scot din funcţiune şi se casează dacă şi-au îndeplinit durata normală de
utilizare şi îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:
a) au devenit inutilizabile ca urmare a gradului avansat de uzură, nu mai pot primi o altă
destinaţie sau utilizare şi nici nu pot fi reparate, recondiţionate, adaptate sau modernizate;
b) exploatarea lor nu mai este eficientă din punct de vedere operativ datorită uzurii morale
şi nici nu au putut fi valorificate sau transferate;
c) costul unei reparaţii sau recondiţionări depăşeşte 60% din valoarea de achiziţie pentru
un bun similar nou;
d) depăşesc costurile normate de combustibil şi lubrifianţi, iar transformarea acestora în
vederea încadrării în consumurile stabilite nu este eficientă sau posibilă;

e) sunt avariate prin accidente, catastrofe, incendii, calamităţi naturale sau ca urmare a unor
activităţi operative sau administrative, iar costul reparării depăşeşte nivelul stabilit la lit. c) sau
repararea lor nu se mai justifică din punct de vedere economic;
f) aparatura şi instalaţiile de măsură, control şi reglare pentru care organele de metrologie
autorizate nu mai avizează folosirea lor întrucât parametrii funcţionali au devenit
necorespunzători;
g) construcţiile şi instalaţiile aferente sau părţi din acestea, au devenit improprii exploatării
în condiţii normale sau nu mai pot fi folosite în scopul pentru care au fost destinate şi nici în alte
scopuri;
h) construcţiile şi instalaţiile împiedică executarea lucrărilor de sistematizare, dezvoltare,
construcţie sau reconstrucţie, legal aprobate, şi nu pot fi evitate sau mutate pe alt amplasament;
j) nu au putut fi valorificate, în condiţiile stipulate de actele normative în vigoare.
În cazuri excepționale, activele fixe şi materialele de natura obiectelor de inventar în
folosinţă pot fi scoase din funcțiune și casate și dacă nu și-au îndeplinit durata normală de
utilizare, dacă îndeplinesc cel puțin una din condițiile prezentate, în baza unei justificări temeinic
argumentate.
Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe/declasarea unor bunuri materiale reprezintă
sistarea utilizării acestora ca urmare a îndeplinirii duratelor normale de funcționare stabilite
potrivit legii sau a prezentării unui grad avansat de uzură fizică sau morală ori a degradării și a
faptului că nu mai pot primi o altă destinație sau utilizare și nici nu mai pot fi recuperate,
recondiționate, adaptate sau modificate.
Casarea presupune demolarea sau dezmembrarea unui mijloc fix, valorificarea
ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente şi materialelor rezultate din dezmembrarea
lor, precum şi radierea mijlocului fix din evidenţele contabile.
Declasarea reprezintă operațiunea prin care bunurile materiale, altele decât activele fixe,
se scot din uz în vederea casării sau valorificării, potrivit dispozițiilor legale.
Mijloacele fixe propuse a fi casate au duratele normale de funcționare expirate, sunt
depăşite moral sau depreciate, nu mai sunt în stare de funcţionare şi nu pot fi reparate sau
repararea acestora nu se mai justifică, drept pentru care s-a propus scoaterea din funcţiune a
acestora, casarea şi valorificarea lor.
De asemenea, conform art. 4 al Ordonanţei nr. 112/2000 specifică că „sumele rezultate din
valorificarea activelor corporale prevăzute la art. 1, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac
venit la bugetul de stat sau la bugetele comunelor, oraşelor sau judeţelor, după caz.”
Astfel, se impune scoaterea din funcțiune și valorificarea prin casare, în condițiile legii, de
către Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba a unui mijloc fix, bun proprietate privată a
Județului Alba, identificat în Anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre, concesionat
operatorului regional SC APA CTTA SA.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. în vedere prevederile art. 173 alin. 1
lit. c şi lit. d, alin. 4 lit. b, art. 182 alin.(1) si alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), din Ordonanţa de
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în urma aprobării scoaterii din funcțiune și
valorificării prin casare, în condițiile legii, a unor mijloace fixe si obiecte de inventar uzate,
Operatorul regional APA CTTA SA Alba va putea să realizeze o mai bună gestionare a
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, la nivelul județului.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Întocmit, Andreea Maria Babin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Acordul de parteneriat
nr. 14364/21.09.2017, încheiat între UAT - Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico
Socială Ocna Mureș, UAT - Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia,
în vederea implementării Proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea
Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă ,,ordinară’’ în luna august 2020;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr.
3 la Acordul de parteneriat nr. 14364/21.09.2017, încheiat între UAT - Oraşul Ocna Mureș,
Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș, UAT - Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba
Iulia, în vederea implementării Proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului
Orășenesc Ocna Mureș” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020
- adresa nr. 11393 din 4 august 2020 a UAT - Oraşul Ocna Mureş, înregistrată la
Consiliul Judeţean Alba cu nr. 17614 din 5 august 2020;
- adresa nr. 23719 din 7 iulie 2020 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, prin
care se comunică UAT - Ocna Mureș necesitatea iniţierii unui act adiţional la Contractul de
finanţare nr. 3155/01.11.2018 în vederea actualizării bugetului proiectului, ca urmare a verificării
Proiectului tehnic;
Ţinând cont de prevederile:
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 273 din 8 septembrie 2017 privind aprobarea
Acordul de parteneriat care va fi încheiat între UAT - Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico
Socială Ocna Mureș, UAT - Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea
implementării Proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc
Ocna Mureș” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3
Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1.
Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din
surse regenerabile, în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul
locuințelor, Operațiunea B- Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 153 din 31 mai 2018 privind aprobarea
Actului Adițional nr. 1 din 25 mai 2018 la Acordul de parteneriat nr. 14364 din 21 septembrie
2017, încheiat între UAT - Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico Socială Ocna Mureș, UAT Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 273 din 8 septembrie 2017 în vederea implementării Proiectului „Creșterea
eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” în cadrul Programului
Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu
emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1.Sprijinirea eficienței energetice, a
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile, în infrastructurile
publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B- Clădiri publice,
Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 154 din 31 mai 2018 privind aprobarea
Proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” în
vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa
prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de
investiții 3.1.Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării
energiei din surse regenerabile, în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în
sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice, Apel de proiecte
POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și a cheltuielilor legate de proiect, Cod SMIS 116475;
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 123 din 18 iunie 2020 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice în
clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș”,faza Proiect Tehnic, a Devizului General și a
Actului Adițional nr. 2 la Acordul de parteneriat nr. 14364/21.09.2017, încheiat între UAT -

Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico Socială Ocna Mureș, UAT - Judeţul Alba și Spitalul
Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea implementări proiectului „Creșterea eficienței
energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” în cadrul Programului Operaţional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute
de carbon, Prioritatea de investiții 3.1.Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente
a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile, în infrastructurile publice, inclusiv în
clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B- Clădiri publice, Apel de proiecte
POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;
- Contractului de finanțare nr. 3155/01.11.2018 încheiat între Agenția pentru Dezvoltare
Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar și Parteneriatul dintre UAT Orașul Ocna
Mureș, UAT Județul Alba, Spitalul de Urgență Alba Iulia și Unitatea Medico-Socială Ocna
Mureș, reprezentat de UAT - Ocna Mureș, în calitate de lider de parteneriat, pentru
implementarea proiectului cod SMIS 116475 - Creșterea eficienței energetice în clădirea
Spitalului Orășenesc Ocna Mureș;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. b şi lit. d, art. 173 alin. 5 lit. c şi art. 173 alin. 7 lit. a din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 35 și 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 modificările și completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă Actul Adițional nr. 3 la Acordul de parteneriat nr. 14364 din
21.09.2017 încheiat între UAT - Oraşul Ocna Mureș – lider de proiect, Unitatea Medico Socială
Ocna Mureș, UAT - Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean nr.273 din data de 8 septembrie 2017 în vederea implementării
proiectului ,,Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș”, în
cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, conform anexei nr. 1- parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 2. 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. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete 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 Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Primarului
Orașului Ocna Mureș, Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, Unității Medico-Sociale Ocna
Mureș, Direcției juridică și administrație publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete şi Serviciului
accesare și coordonare proiecte din cadrul aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 158
Alba Iulia, 5 august 2020

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
VASILE BUMBU

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu
art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ:
Direcţiei dezvoltare şi bugete – Serviciul accesare şi coordonare proiecte din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și
gestionarea patrimoniului județului
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN

Anexa nr.1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 158/5 august 2020

ACT ADIŢIONAL nr. 3
la Acordul de Parteneriat nr. 14364/21.09.2017
Având în vedere:
- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș nr. 147/30 august 2017privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea Proiectului „Creșterea eficienței
energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș”,
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 273 din 8 septembrie 2017 privind
aprobarea Acordul de parteneriat care va fi încheiat între UAT - Oraşul Ocna Mureș, Unitatea
Medico Socială Ocna Mureș, UAT - Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în
vederea implementării Proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului
Orășenesc Ocna Mureș” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa
prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de
investiții 3.1.Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării
energiei din surse regenerabile, în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în
sectorul
locuințelor,
Operațiunea
BClădiri
publice,
Apel
de
proiecte
POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI ;
- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș nr. 92/31 mai 2018 privind
aprobarea Actului adițional nr. 1/25.05.2018 la Acordul de parteneriat aferent Proiectului
„Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș”;
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 153 din 31 mai 2018 privind aprobarea
Actului Adițional nr.1 din 25.05.2018 la Acordul de parteneriat nr. 14364 din 21 septembrie
2017, încheiat între UAT - Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico Socială Ocna Mureș, UAT Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 273 din 8 septembrie 2017 în vederea implementării Proiectului „Creșterea
eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” în cadrul Programului
Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu
emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1.Sprijinirea eficienței energetice, a
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile, în infrastructurile
publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice,
Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;
- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș nr. 35/27 februarie 2020privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Acordul de parteneriat nr.14.364/21.09.2017, și a
contribuției proprii în proiect aferent Proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea
Spitalului Orășenesc Ocna Mureș”;
- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș nr. 46/10 martie 2020
privind actualizarea Devizului General pentru Proiectul cu titlul „Creșterea eficienței energetice
în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș”;
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 123 din 18 iunie 2020 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice în
clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș”,faza Proiect Tehnic, a Devizului General și a
Actului Adițional nr. 2 la Acordul de parteneriat nr. 14364/21.09.2017, încheiat între UAT Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico Socială Ocna Mureș, UAT - Judeţul Alba și Spitalul
Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea implementări Proiectului „Creșterea eficienței
energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” în cadrul Programului Operaţional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de
carbon, Prioritatea de investiții 3.1. Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile, în infrastructurile publice, inclusiv în
clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B- Clădiri publice, Apel de proiecte
POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;
- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș nr. 126 /30 iulie 2020 privind
aprobarea Actului adițional nr. 3 la Acordul de parteneriat nr.14.364/21.09.2017 și a contribuției
proprii în proiect aferent Proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului
Orășenesc Ocna Mureș”;

- Contractul de finanțare nr. 3155/01.11.2018 încheiat între Agenţia de Dezvoltare
Regională Centru și Parteneriatul dintre UAT - Orașul Ocna Mureș, UAT - Județul Alba, Spitalul
de Urgență Alba Iulia și Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș pentru implementarea Proiectului
cod SMIS 116475 - Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș,
în cadrul Programului Operațional Regional Apel: POR/97/3/1 Creșterea eficienței energetice în
clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care
înregistrează consumuri energetice mari;
- adresa nr. 23719/7 iulie 2020 a Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru prin care în
urma modificărilor de buget propuse ca urmare a verificării proiectului tehnic, în vederea
actualizării bugetului proiectului prin diminuarea liniei bugetare 4.1 cu 291347.64 lei inclusiv
TVA(obiect 1 „Lucrări pentru creșterea eficienței energetice”) și a liniei bugetare 4.3 cu
84.742,62 lei inclusiv TVA(obiect 2 „ucrări conexe”): noi,
Părţile semnatare ale Acordului de parteneriat :
1. ORAŞUL OCNA MUREŞ, cu sediul în Ocna Mureş, str. Nicolae Iorga, nr. 27, jud.
Alba, codul fiscal 4563228, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1), prin reprezentant
legal - primar Vinţeler Silviu
Contul de disponibilităţi (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de
plată1:
RO94TREZ0045006XXX001319- ( urmează a se indica şi altul dacă este cazul).
Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Aiud
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de
rambursare2:………
Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului : Trezoreria Municipiului Aiud
Conturile pentru cererile de plată și cererile de rambursare se vor deschide în momentul semnării
contractului de finanțare
2. UNITATEA MEDICO-SOCIALĂ OCNA MUREŞ, aflată în subordinea Consiliului
Local Ocna Mureş, cu sediul în oraşul Ocna Mureş, str. Axente Sever, nr. 43A, jud. Alba, codul
fiscal 16054066 având calitatea de Partener 2, prin reprezentant legal- dl Orga Ciprian -Viorel,
în calitate de director
Contul de disponibilităţi codul IBAN RO 15 TREZ 0042 1G33 1300 XXXX
Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Aiud
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de
rambursare3:………
Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului : Trezoreria Municipiului Aiud
3. UAT - JUDEȚUL ALBA, cu sediul în oraşul Alba Iulia, p-ţa I.I.C.Brătianu, nr. 1,jud.
Alba codul fiscal 4562583 având calitatea de Partener 3, prin reprezentant legal d-nul Ion
Dumitrel, în calitate de preşedinte
Contul de disponibilităţi (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de
plată:
RO37TREZ24A660601550113X
Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Alba Iulia
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de
rambursare:………
Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului : Trezoreria Municipiului Alba Iulia
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA, aflat în subordinea Consiliului
Judeţean Alba cu sediul în oraşul Alba Iulia, bld. Revoluţiei, nr. 23, jud. Alba codul fiscal
4613342 având calitatea de Partener 4, prin reprezentant legal- d-na Mîrza Simona-Diana, în
calitate de manager,
Contul de disponibilităţi (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de
plată: RO11TREZ00221F401600XXXX
Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Alba Iulia
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de
rambursare:………
1

Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;
Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;
3
Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;
2

Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului : Trezoreria Municipiului Alba Iulia
în baza prevederilor art. 11 alin. 2 din Acord, am convenit de comun acord să încheiem
prezentul
Act Adiţional la Acordul de parteneriat nr. 14364/21.09.2017, după cum urmează:
I. Se modifică art. 3 alin. 2 din Acordul de parteneriat cu privire la contribuția la cofinanțarea cheltuielilor totale ale proiectului, după cum urmează :
Lider de parteneriat
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile – 69.736,22 lei,
(Partener 1)
(respectiv 1,60% )inclusiv TVA
UAT - Orașul Ocna Mureș
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile2.590.480,45 lei, (respectiv 79,82%) inclusiv TVA
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului2.660.216,67, (respectiv 34,98 %) inclusiv TVA
Partener 2 – Unitatea
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile- inclusiv TVA
Medico - Socială Ocna
– 0,00 lei-(respectiv 0%)
Mureș
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile- inclusiv TVA0,00 lei- (respectiv 0%)
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectuluiinclusiv TVA-0,00 lei- (respectiv 0%)
Partener 3Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile- 17.434,05 lei,
UAT - Județul Alba
(respectiv 0,40 %) inclusiv TVA
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile- 654.922,27
lei, (respectiv, 20,18%) inclusiv TVA
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului- 672.356,32
lei, (respectiv 8,84 %.) inclusiv TVA
Partener 4
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile- inclusiv
Spitalul Județean de
TVA – 0,00 lei-(respectiv 0%)
Urgență Alba Iulia
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile- inclusiv
TVA- 0,00 lei- (respectiv 0%)
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectuluiinclusiv TVA-0,00 lei-(respectiv 0%)
II. Se modifică art. 3 alin. 1 din Acordul de parteneriat cu privire la activitățile ulterioare
semnării contractului de finanțare, în sarcina Partenerului 3 – UAT - Județul Alba,
punctul 5- Execuție lucrări de reabilitare energetică și conexe după cum urmează:
„UAT - Județul Alba va asigura cofinanțarea cheltuielilor totale ale proiectului prevăzut
la alin.( 2) , respectiv suma de 672.356,32 lei, transferând sumele aferente liderului de
parteneriat, UAT Orașul Ocna Mureș, care va gestiona direct fluxurile financiare în conformitate
cu reglementările legale în vigoare.”
III. Celelalte clauze din cuprinsul acordului rămân nemodificate.
Părţile au înţeles să încheie prezentul act adiţional în 4 (patru) exemplare originale,
câte unul pentru fiecare parte. Conţine un nr. de ….. file.
Semnături
Lider de
parteneriat
(Partener1)
Partener 2

Partener 3
Partener 4

VINŢELER Silviu
Primar
Oraşul Ocna Mureş
ORGA Ciprian-Viorel
Director
Unitatea Medico-socială Ocna
Mureş
DUMITREL Ion
Preşedinte
Consiliul Judeţean Alba
MÎRZA Simona-Diana
Manager
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba
Iulia

Semnătura

Data şi locul
semnării

Semnătura

Data şi locul
semnării

Semnătura

Data şi locul
semnării

Semnătura

Data şi locul
semnării

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 17680/5 august 2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Acordul de
parteneriat nr. 14364/21.09.2017, încheiat între UAT - Oraşul Ocna Mureș, Unitatea
Medico Socială Ocna Mureș, UAT - Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba
Iulia, în vederea implementării Proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea
Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020
I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Acordul
de parteneriat nr. 14.364/ 21.09.2017, încheiat între UAT - Oraşul Ocna Mureș, Unitatea
Medico Socială Ocna Mureș, UAT - Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în
vederea implementării Proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului
Orășenesc Ocna Mureș” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020
Se impune:
- aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Acordul de parteneriat nr. 14364/21 septembrie
2017 încheiat între UAT - Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico Socială Ocna Mureș, UAT Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, care cuprinde modificările intervenite
cu privire la cofinanţarea cheltuielilor totale ale proiectului, în urma modificărilor de buget
propuse ca urmare a verificării Proiectului Tehnic;
- majorarea contribuției UAT - Județul Alba, în calitate de partener 3, la valoarea totală a
proiectului de la suma de 597.965,67 lei, la suma de 672.356,32 lei, respectiv cu diferența de
74.390,65 lei.
II. Descrierea situaţiei actuale
Actul adițional nr. 2 la Acordul de parteneriat nr.14364/21.09.2017 a fost semnat de
partenerii implicați în proiect la data de 23.06.2020. În urma adresei ADR Centru nr. 23719/
07.07.2020, s-a solicitat iniţierea unui act adițional la contractul de finanțare nr.
3155/01.11.2018, în vederea actualizării Bugetului proiectului prin diminuarea valorii
cheltuielilor eligibile cu suma de 376.090,26 lei inclusiv TVA.
În consecinţă, valoarea cheltuielilor neeligibile va creşte în urma modificărilor propuse,
impunându-se repartizarea sumelor cu privire la cofinanțarea cheltuielilor totale ale proiectului în
conformitate cu Acordul de parteneriat încheiat între UAT Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico
Socială Ocna Mureș, UAT Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia.
Astfel, în cazul UAT Județul Alba, în calitate de partener 3:
- se diminuează valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile de la suma de 18.938,42 lei, la
suma de 17.434,05 lei, respectiv cu suma de 1.504,37 lei;
- se majorează valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile de la suma de 579.027,25 lei,
la suma de 654.922,27 lei, respectiv cu suma de 75.895,02 lei;
- se majorează valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului, de la suma de 597.965,67
lei, la suma de 672.356,32 lei, respectiv cu suma de 74.390,65 lei.
III. Reglementări anterioare
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 273 din 8 septembrie 2017 privind
aprobarea Acordul de parteneriat care va fi încheiat între UAT - Oraşul Ocna Mureș, Unitatea
Medico Socială Ocna Mureș, UAT - Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în
vederea implementării Proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului
Orășenesc Ocna Mureș” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa
prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de
investiții 3.1. Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării

energiei din surse regenerabile, în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în
sectorul
locuințelor,
Operațiunea
BClădiri
publice,
Apel
de
proiecte
POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 153 din 31 mai 2018 privind aprobarea
Actului Adițional nr. 1 din 25 mai 2018 la Acordul de parteneriat nr. 14364 din 21 septembrie
2017, încheiat între UAT - Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico Socială Ocna Mureș, UAT Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 273 din 8 septembrie 2017 în vederea implementării Proiectului „Creșterea
eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” în cadrul Programului
Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu
emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1.Sprijinirea eficienței energetice, a
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile, în infrastructurile
publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B- Clădiri publice,
Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 154 din 31 mai 2018 privind aprobarea
Proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” în
vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa
prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de
investiții 3.1.Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării
energiei din surse regenerabile, în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în
sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice, Apel de proiecte
POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și a cheltuielilor legate de proiect, Cod SMIS 116475;
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 123 din 18 iunie 2020 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice în
clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș”,faza Proiect Tehnic, a Devizului General și a
Actului Adițional nr. 2 la Acordul de parteneriat nr. 14364/21.09.2017, încheiat între UAT Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico Socială Ocna Mureș, UAT - Judeţul Alba și Spitalul
Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea implementări proiectului „Creșterea eficienței
energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” în cadrul Programului Operaţional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute
de carbon, Prioritatea de investiții 3.1.Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente
a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile, în infrastructurile publice, inclusiv în
clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B- Clădiri publice, Apel de proiecte
POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;
IV. Baza legală
- 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 modificările şi 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.
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17
decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice
aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006
VI. Impactul financiar asupra bugetului
În vederea realizării obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice în clădirea
Spitalului Orășenesc Ocna Mureș”, în cadrul proiectului POR cod SMIS 116475, contribuția
UAT - Județul Alba la valoarea totală a proiectului a fost majorată cu 74.390,65 lei, de la suma
de 597.965,67 lei la suma de 672.356,32 lei.

VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Semnarea Actului adiţional nr. 3 la Acordul de parteneriat nr. 14364 din 21 septembrie
2017 încheiat între UAT - Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico Socială Ocna Mureș, UAT Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia în vederea implementării proiectului
„Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș”.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57 /2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri județeni, de
președintele consiliului județean, de vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni, în
condițiile legii, a fost inițiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 158/5 august 2020.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 17681/5 august 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
Direcţia dezvoltare şi bugete
Domnului director executiv Marian Florin AITAI
Serviciul accesare coordonare proiecte
Doamnei Lenica BUCUR – şef serviciu
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Acordul de parteneriat
nr. 14364/21.09.2017, încheiat între UAT - Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico
Socială Ocna Mureș, UAT - Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia,
în vederea implementării Proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea
Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 6 august 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 13 august 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 158/5 iunie 2020 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr.
3 la Acordul de parteneriat nr. 14364/21.09.2017, încheiat între UAT - Oraşul Ocna Mureș,
Unitatea Medico Socială Ocna Mureș, UAT - Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba
Iulia, în vederea implementării Proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea
Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020;
- Actul adițional nr. 3 la Acordul de parteneriat nr. 14364/21.09.2017 care va fi
încheiat între UAT - Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico Socială Ocna Mureș, UAT - Judeţul
Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, care cuprinde modificările intervenite în ceea ce
privește majorarea contribuției UAT Județul Alba la cheltuielile totale a proiectului – anexa nr.
1.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMANIA
JUDETUL ALBA
CONSILIUL JUDETEAN
Direcția dezvoltare și bugete
Serviciul accesare și coordonare proiecte
Nr. 17702/ 6 august 2020

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea Actului Adițional nr.3 la Acordul de parteneriat nr. 14.364/
21.09.2017, încheiat între UAT Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico Socială Ocna Mureș,
UAT Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea implementării
proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș”
în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020

Obiectivul general al investiţiei „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului
orășenesc Ocna Mureș” vizează reabilitarea termică a clădirii în scopul reducerii consumurilor
energetice din surse convenționale și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, inclusiv
reducerea consumului anual specific de căldură și asigurarea confortului ocupanților la costuri
cât mai scăzute în exploatare.
Proiectul tehnic pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice în clădirea
Spitalului orășenesc Ocna Mureș” s-a întocmit pe baza documentației de avizare a lucrărilor de
intervenții aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 154/31 mai 2018.
Această investiție se finanțează prin Programul Operațional 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 şi a cheltuielilor legate de proiect, Cod SMIS 116475.
Ca urmare a finalizării verificării conformității Proiectului tehnic nr. 287/2019, Agenția
de Dezvoltare Regională Centru, prin adresa nr. 23719 din 7 iulie 2020, solicită inițierea unui act
adiţional la contractul de finanțare nr. 3155/01.11.2018, în vederea actualizării Bugetului
proiectului prin diminuarea liniei bugetare 4.1 cu 291.347,64 lei inclusiv TVA (obiect 1 ,,Lucrări
pentru creșterea eficienței energetice”) și a liniei bugetare 4.3 cu 84.742,62 lei inclusiv TVA
(obiect 2 ,,Lucrări conexe”), în sumă totală de 376.090,26 lei inclusiv TVA, reprezentând
cheltuieli eligibile.
În urma modificărilor intervenite, UAT Oraşul Ocna Mureş - lider de proiect, prin adresa
nr. 11393 din 4 august 2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 17614 din 5 august
2020, solicită încheierea actului adiţional nr. 3 la Acordul de parteneriat nr. 14364 din 21
septembrie 2017, cu privire la cofinanțarea cheltuielilor totale ale proiectului, ca urmare a
necesității actualizării bugetului proiectului.
Astfel, în urma diminuării cheltuielilor eligibile, valoarea cheltuielilor neeligibile va
creşte în urma modificărilor propuse, impunându-se repartizarea sumelor la cofinanțarea
cheltuielilor totale ale proiectului în conformitate cu Acordul de parteneriat încheiat între UAT
Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico Socială Ocna Mureș, UAT Judeţul Alba și Spitalul
Județean de Urgență Alba Iulia.
Modificările survenite în cazul UAT Județul Alba, - partener 3 sunt următoarele:
- se diminuează valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile de la suma de 18.938,42 lei, la
suma de 17.434,05 lei, respectiv cu suma de 1.504,37 lei;
- se majorează valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile de la suma de 579.027,25 lei,
la suma de 654.922,27 lei, respectiv cu suma de 75.895,02 lei;
- se majorează valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului, de la suma de 597.965,67
lei, la suma de 672.356,32 lei, respectiv cu suma de 74.390,65 lei.

Modificările survenite în cazul UAT Ocna Mureș, - lider de parteneriat sunt următoarele:
- se diminuează valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile de la suma de 75.753,66 lei, la
suma de 69.736,22 lei, respectiv cu suma de 6.017,44 lei,
- se majorează valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile de la suma de 2.290.285,21 lei
la suma de 2.590.480,45 lei, respectiv cu suma de 300.195,24 lei
- se majorează valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului, de la suma de 2.366.038,87
lei la suma de 2.660.216,67 lei, respectiv cu suma de 294.177,80 lei.
Având în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. b şi lit. d, art. 173 alin. 5 lit. c şi art. 173
alin. 7 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, propunem spre aprobarea Consiliului Județean Alba Actul adițional nr.3 la Acordul de
parteneriat nr. 14.364 din 21.09.2017. încheiat între UAT Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico
Socială Ocna Mureș, UAT Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia.

DIRECTOR EXECUTIV,
Marian Florin AITAI

ŞEF SERVICIU,
Lenica BUCUR

Întocmit,
Paraschiva HORVAT

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea componenței comisiilor de evaluare finală a managementului 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 şi a secretariatelor acestora
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară”, în luna august 2020;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea componenței
comisiilor de evaluare finală a managementului 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;
- adresa nr. 1703/4 august 2020 a Teatrului Pentru Copii „Arlechino” Braşov, înregistrată
cu nr. 17559 din 4 august 2020 la registratura Consiliului Județean Alba, cu privirea la
desemnarea doamnei Mihaela-Gabriela SOLOCEANU – manager – în Comisia de evaluare a
managementului la Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia;
- adresa nr. SJANAB-1050/4 august 2020 a Serviciului Județean Alba al Arhivelor
Naționale, înregistrată cu nr. 17556 din 4 august 2020 la registratura Consiliului Județean Alba,
cu privirea la desemnarea doamnei Dana Alexandra ZECHERU în Comisia de evaluare a
managementului la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia;
- adresa nr. 1696/4 august 2020 a Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” ClujNapoca, înregistrată cu nr. 17520 din 4 august 2020 la registratura Consiliului Județean Alba, cu
privirea la desemnarea domnului Valentin ȘERDAN-ORGA – director general – în Comisia de
evaluare a managementului la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba;
- adresa nr. 1434R/5 august 2020 a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” ClujNapoca, înregistrată cu nr. 17645 din 5 august 2020 la registratura Consiliului Județean Alba cu
privirea la desemnarea doamnei Diana Cătălina BARB – lect. univ. dr. – în Comisia de evaluare
a managementului la Centrul de cultură „Augustin Bena” Alba;
- adresa nr. 966/5 august 2020 a Direcţiei Judeţene Pentru Cultură Alba, înregistrată cu
nr. 176675 din 5 august 2020 la registratura Consiliului Județean Alba, cu privirea la desemnarea
domnului Matei DRÎMBĂREAN – director executiv – în Comisia de evaluare finală a
managementului la Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, Comisia de evaluare finală a
managementului la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Comisia de evaluare finală a
managementului la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Comisia de evaluare finală a
managementului la Centrul de cultură „Augustin Bena” Alba.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 5 lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 37 și art. 38 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de
cultură, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 5 și art. 10 din Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării
managementului aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modeluluicadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a
modelului-cadru al contractului de management.
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
adoptă următoarea

HOTĂRÂRE
Art. 1. Se înființează Comisia de evaluare finală a managementului la Teatrul de
Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, în următoarea componenţă:
Dan Mihai POPESCU
- administrator public al Județului Alba
în calitate de reprezentant al autorității
Mihaela-Gabriela SOLOCEANU - manager - Teatrul de Copii „Arlechino” Brașov
în calitate de specialist;
Matei DRÎMBĂREAN
- director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură și
Patrimoniu Cultural Național Alba
în calitate de specialist.
Art. 2. Se înființează secretariatul Comisiei de evaluare finală a managementului la
Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, în următoarea componenţă:
Anca POJAR
- consilier principal, Serviciul investiții, dezvoltare
patrimonială și managementul unităților de cultură
Liliana NEGRUŢ
- director executiv, Direcţia juridică şi administrație publică
Marian Florin AITAI
- director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete
Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou, Biroul resurse umane
Art. 3. Se înființează Comisia de evaluare finală a managementului la Muzeul
Național al Unirii Alba Iulia, în următoarea componenţă:
Dan Mihai POPESCU
- administrator public al Județului Alba
în calitate de reprezentant al autorității;
Matei DRÎMBĂREAN
- director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură și
Patrimoniu Cultural Național Alba
în calitate de specialist;
Dana Alexandra ZECHERU - șef serviciu, Serviciul Județean Alba al Arhivelor
Naționale
în calitate de specialist
Art. 4. Se înființează secretariatul Comisiei de evaluare finală a managementului la
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, în următoarea componenţă:
Alina FRĂŢILĂ
- inspector superior, reprezentant compartiment de
specialitate - Serviciul investiții, dezvoltare patrimonială și
managementul unităților de cultură
Liliana NEGRUŢ
- director executiv, Direcţia juridică şi administrație publică
Marian Florin AITAI
- director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete
Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou, Biroul resurse umane
Art. 5. Se înființează Comisia de evaluare finală a managementului la Biblioteca
Județeană „Lucian Blaga” Alba, în următoarea componență:
Dan Mihai POPESCU
- administrator public al Județului Alba
în calitate de reprezentant al autorității
Matei DRÎMBĂREAN
- director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură și
Patrimoniu Cultural Național Alba
în calitate de specialist
conf. univ. dr. Valentin ȘERDAN-ORGA - director general - Biblioteca Centrală
Universitară „Lucian - Blaga” Cluj - Napoca, în calitate de specialist.
Art. 6. Se înființează secretariatul Comisiei de evaluare finală a managementului la
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, în următoarea componență:
Aurora Petronela LUCA - consilier superior, Serviciul investiții, dezvoltare
patrimonială și managementul unităților de cultură
Liliana NEGRUŢ
- director executiv, Direcţia juridică şi administrație publică
Marian Florin AITAI
- director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete
Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou Biroul resurse umane

Art. 7. Se înființează Comisia de evaluare finală managementului la Centrul de
Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia, în următoarea componență:
Dan Mihai POPESCU
- administrator public al Județului Alba
în calitate de reprezentant al autorității;
Matei DRÎMBĂREAN
- director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură și
Patrimoniu Cultural Național Alba
în calitate de specialist
lect. univ. dr. Diana Cătălina BARB - lect. univ. dr. – Academia de Muzică „ Gheorghe
Dima” Cluj-Napoca
în calitate de specialist.
Art. 8. Se înființează secretariatul Comisiei de evaluare finală a managementului, la
Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, în următoarea componență:
Pompilia Luminiţa CAŢAROS - consilier superior, Serviciul investiții, dezvoltare
patrimonială și managementul unităților de cultură;
Liliana NEGRUŢ
- director executiv, Direcţia juridică şi administrație publică;
Marian Florin AITAI
- director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete;
Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou Biroul resurse umane.
Art. 9. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 10. Prin intermediul secretarului 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, persoanelor
nominalizate, Administratorului public al Judeţului Alba, Direcţiei juridică şi administrație
publică, Serviciului investiții, dezvoltare patrimonială și managementul unităților de cultură şi
Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GEGERAL,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 159
Alba Iulia, 6 august 2020
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu
art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile
art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, Serviciului investiții,
dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba .
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, către
următoarea comisie de specialitate:
Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport;

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 17706 din 6 august 2020
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea comisiilor de evaluare finală a
managementului, 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
I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea comisiilor de evaluare finală a
managementului, 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
Conform prevederilor art. 37 alin. 2 din O.U.G. nr.189/2008 „în cazul în care rezultatele
evaluărilor anterioare sunt peste 8, autoritatea este obligată să organizeze evaluare finală cu cel
puțin 90 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei contractului de management”.
Potrivit prevederilor art. 38 din acelaşi act normativ, în vederea evaluării
managementului, se înfiinţează comisii de evaluare pentru fiecare instituţie publică de cultură,
conform procedurilor prevăzute în Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării
managementului, regulament aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de
management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului,
a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate,
precum şi a modelului-cadru al contractului de management.
Art. 5 al Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului
prevede că: „pentru desfăşurarea evaluării managementului instituţiei, la nivelul autorităţii se
înfiinţează o comisie de evaluare, în funcţie de specificul instituţiei, formată dintr-un număr
impar de membri”. Comisia de evaluare este compusă din reprezentanţi ai autorităţii, în proporţie
de o treime, şi din specialişti în domeniul de activitate a instituţiei, în proporţie de două treimi.
În activitatea sa comisiile de evaluare sunt sprijinite de secretariate .Secretariatele
comisiei de concurs sunt formate din câte un reprezentant de la compartimentul de specialitate,
de la compartimentul juridic, compartimentul economic şi de la compartimentul resurse umane,
din cadrul aparatului de specialitate al autorităţii.
II. Descrierea situației actuale
Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de
cultură, cu modificările și completările ulterioare, în vederea încredinţării managementului
instituţiilor publice de cultură au fost încheiate :
- Contractul de management nr. 23168/28.12.2016 cu doamna BOGĂŢAN Ioana Silvia manager la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia,
- Contractul de management nr. 23163/28.12.2016 cu domnul RUSTOIU Gabriel Tiberiu
- manager la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia,
- Contractul de management nr. 7162/14.04.2017 cu domnul STÂNCEL Silvan Theodor
- manager la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
- Contractul de management nr. 20170/14.11.2016 cu domnul PAL Alexandru - manager
la Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba
Pentru constituirea comisiilor de evaluare a managementului, s-a solicitat desemnarea de
specialişti în domeniul de activitate al fiecărei instituţii de cultură, următoarelor instituţii:
Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Alba, Teatrul pentru
copii „Arlechino” Braşov, Serviciul Județean Alba al Arhivelor Naționale, Biblioteca Centrală
Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca şi Academia de Muzică „Gheorghe Dima” ClujNapoca.
Propunerile privind nominalizarea membrilor comisiilor de evaluare 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 s-au făcut avându-se în vedere
specificul activității fiecărei instituții publice de cultură.
III. Reglementări anterioare
Nu este cazul
IV. Baza legală
art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 38 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură,
cu modificările și completările ulterioare;
- art. 5 și art. 10 din Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării
managementului aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.799/2015 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modeluluicadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a
modelului-cadru al contractului de management.
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de în formare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi ale Legii nr.
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot
fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii
consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu
nr. 159 din 6 august 2020.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 17708 din 6 august 2020

APROB,
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către,
Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și
managementul unităților de cultură
Doamnei Cornelia FĂGĂDAR - şef serviciu
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea componenței comisiilor de evaluare finală a managementului, 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 şi a secretariatelor acestora
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al Judeţului Alba
până în data de 6 august 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 13 august 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 159 din 6 august 2020 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea componenței
comisiilor de evaluare finală a managementului 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;
- adresa nr. 1703/4 august 2020 a Teatrului Pentru Copii „Arlechino” Braşov, înregistrată
cu nr. 17559 din 4 august 2020 la registratura Consiliului Județean Alba, cu privirea la
desemnarea doamnei Mihaela-Gabriela SOLOCEANU – manager – în Comisia de evaluare a
managementului la Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia;
- adresa nr. SJANAB-1050/4 august 2020 a Serviciului Județean Alba al Arhivelor
Naționale, înregistrată cu nr. 17556 din 4 august 2020 la registratura Consiliului Județean Alba,
cu privirea la desemnarea doamnei Dana Alexandra ZECHERU în Comisia de evaluare a
managementului la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia;
- adresa nr. 1696/4 august 2020 a Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” ClujNapoca, înregistrată cu nr. 17520 din 4 august 2020 la registratura Consiliului Județean Alba, cu
privirea la desemnarea domnului Valentin ȘERDAN-ORGA – director general – în Comisia de
evaluare a managementului la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba;
- adresa nr. 1434R/5 august 2020 a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” ClujNapoca, înregistrată cu nr. 17645 din 5 august 2020 la registratura Consiliului Județean Alba cu
privirea la desemnarea doamnei Diana Cătălina BARB – lect. univ. dr. – în Comisia de evaluare
a managementului la Centrul de cultură „Augustin Bena” Alba;
- adresa nr. 966/5 august 2020 a Direcţiei Judeţene Pentru Cultură Alba, înregistrată cu
nr. 176675 din 5 august 2020 la registratura Consiliului Județean Alba, cu privirea la desemnarea
domnului Matei DRÎMBĂREAN – director executiv – în Comisia de evaluare finală a
managementului la Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, Comisia de evaluare finală a
managementului la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Comisia de evaluare finală a
managementului la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Comisia de evaluare finală a
managementului la Centrul de cultură „Augustin Bena” Alba.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de
cultură
Nr. 17695 din 06 august 2020
RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea comisiilor de evaluare finală a managementului, 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 şi a secretariatelor acestora
În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1), lit. a) și lit. d) din OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ,,consiliul județean are
„atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean,
ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor
autonome de interes judeţean”, precum și ,,atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de
interes judeţean ,,. De asemenea art. 173, alin. (5), lit. d), din actul normativ invocat mai sus
prevede că, în exercitarea atribuțiilor sale, consiliul județean „asigură, potrivit competenţelor
sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean
privind cultura”.
Articolul 37 alin. 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, prevede:
„în cazul în care rezultatele evaluărilor anterioare sunt peste 8, autoritatea este obligată să
organizeze evaluare finală cu cel puțin 90 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei
contractului de management”.
Conform art. 10 din contractele de management, încheiate pentru asigurarea organizării,
gestionarii și conducerii activității următoarelor instituţiilor publice de cultură: Teatrul de Păpuși
„Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian
Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, evaluarea finală managementului se
desfășoară în perioada 01-30.09.2020.
Potrivit art. 38 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind
managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, „În
vederea evaluării managementului, la nivelul autorităţii se înfiinţează comisii de evaluare
pentru fiecare categorie de instituţie publică de cultură, conform procedurilor prevăzute în
Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului.”
Art. 5 din Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului
aprobat prin Ordinul Ministerului Culturii nr. 2.799/2015 pentru aprobarea Regulamentuluicadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentuluicadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de
obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al
contractului de management, prevede:
„(1) Pentru desfăşurarea evaluării managementului instituţiei, la nivelul autorităţii se
înfiinţează o comisie de evaluare, în funcţie de specificul instituţiei, formată dintr-un număr
impar de membri.
(2) Comisia de evaluare, denumită în continuare comisia, este desemnată de Ministerul
........./Consiliul Judeţean ....../Consiliul Local ......., autoritate reprezentată prin ordonatorul
principal de credite, prin ordin sau dispoziţie, după caz, şi este compusă din reprezentanţi ai
autorităţii, în proporţie de o treime, şi din specialişti în domeniul de activitate a instituţiei, în
proporţie de două treimi.
(3) Desemnarea specialiştilor prevăzuţi la alin. (2) se face de către autoritate, ţinând
cont de domeniile de activitate prevăzute în legile speciale care reglementează activitatea
specifică a fiecărei instituţii pentru care se organizează evaluarea.
Având în vedere specificul instituțiilor de cultură, s-au solicitat prin adrese destinate unor
instituții de specialitate desemnarea de specialiști care să fie membri în comisiile de evaluare.
Prin adresa nr. 1703/04.08.2020 a Teatrului Pentru Copii „Arlechino” Braşov,
înregistrată sub nr. 17559 din 4 august 2020 la registratura Consiliului Județean Alba, cu privirea

la desemnarea doamnei Mihaela-Gabriela SOLOCEANU – manager – în Comisia de evaluare a
managementului la Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia;
Prin adresa nr. SJANAB-1050/04.08.2020 a Serviciului Județean Alba al Arhivelor
Naționale, înregistrată sub nr. 17556 din 4 august 2020 la registratura Consiliului Județean Alba,
cu privirea la desemnarea doamnei Dana Alexandra ZECHERU în Comisia de evaluare a
managementului la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia;
Prin adresa nr. 1696/04.08.2020 a Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” ClujNapoca, înregistrată sub nr. 17520 din 4 august 2020 la registratura Consiliului Județean Alba,
cu privirea la desemnarea domnului Valentin ȘERDAN-ORGA – director general – în Comisia
de evaluare a managementului la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba;
Prin adresa nr. 1434R/05.08.2020 a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” ClujNapoca, înregistrată sub nr. 17645 din 05 august 2020 la registratura Consiliului Județean Alba
cu privirea la desemnarea doamnei Diana Cătălina BARB – lect. univ. dr. – în Comisia de
evaluare a managementului la Centrul de cultură „Augustin Bena” Alba;
Prin adresa nr. 966/05.08.2020 a Direcţiei Judeţene Pentru Cultură Alba, înregistrată sub
nr.176675 din 05 august 2020 la registratura Consiliului Județean Alba, cu privirea la
desemnarea domnului Matei DRÎMBĂREAN – director executiv – în Comisia de evaluare finală
a managementului la Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, Comisia de evaluare finală a
managementului la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Comisia de evaluare finală a
managementului la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Comisia de evaluare finală a
managementului la Centrul de cultură „Augustin Bena” Alba.
Principalele atribuţii ale comisiilor de evaluare a managementului instituţiilor de cultură
sunt prevăzute în art. 7 alin. 1 din Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării
managementului, care precizează faptul că pentru desfăşurarea evaluării managementului
instituţiei comisia de evaluare:
„a) studiază individual documentele primite în format electronic şi/ sau pe suport hârtie de la
secretariatul comisiei;
b) analizează solicitarea transmisă de către autoritate în vederea întocmirii raportului de
evaluare şi stabilesc punctajul şi grila de evaluare pentru criteriile şi subcriteriile în baza
cărora se va nota raportul de activitate şi interviul;
c) stabilesc ponderea fiecărui criteriu şi, după caz, a subcriteriilor acestora, astfel încât
notarea să se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare răspuns;
d) studiază şi evaluează, în termen, raportul de activitate depus de manager, cu luarea în
considerare a referatelor-analiză întocmite de secretariat şi a proiectului de management
aprobat de autoritate;
e) se deplasează, după caz, la sediul instituţiei, toţi sau o parte dintre membri, desemnaţi cu
majoritate de voturi, în vederea evaluării activităţii managerului, pe baza raportului de
activitate a acestuia;
f) dezbat, analizează şi acordă note pentru fiecare etapă a evaluării;
g) analizează şi evaluează raportul de activitate pe bază de interviu susţinut de manager;
h) elaborează un raport motivat asupra rezultatului obţinut de manager în urma evaluării şi
face recomandări pentru continuarea sau încetarea managementului, respectiv rezilierea
contractului de management;
i) certifică, prin semnătură, toate actele şi documentele comisiei, întocmite de secretariatul
comisiei;”
Potrivit prevederilor legale, comisiile de evaluare a managementului instituţiilor de
cultură sunt sprijinite de un secretariat. Conform art. 10 din Regulamentul-cadru de organizare şi
desfăşurare a evaluării managementului, coroborat cu art. 17 din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi
completările ulterioare, „secretariatul comisiei de concurs este format din câte un reprezentant
de la compartimentul de specialitate, dacă acesta există, de la compartimentul juridic,
compartimentul economic şi de la compartimentul resurse umane, din cadrul aparatului de lucru
al autorităţii”.
Principalele atribuţii ale secretariatelor comisiilor de evaluare a managementului
instituţiilor de cultură sunt prevăzute în art. 10 din Regulamentul-cadru de organizare şi
desfăşurare a evaluării managementului aprobat prin Ordinul Ministerului Culturii nr.
2.799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de
proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării

managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de
activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, ce prevede:
„a) asigură condiţiile tehnico-organizatorice pentru desfăşurarea evaluării, înaintează
membrilor comisiei raportul de activitate şi proiectul de management;
b) analizează raportul de activitate cu privire la aspecte juridice, economice, legate de
resursele umane şi de managementul instituţiei, elaborând referate-analiză, pe care le
înaintează comisiei de evaluare, întocmeşte procesele-verbale pentru fiecare etapă şi
consemnează notele acordate;
c) pune la dispoziţia membrilor comisiei, spre a fi semnat, formularul pentru declaraţia de
confidenţialitate şi imparţialitate şi ţine evidenţa acestor documente;
d) transmite comisiei propuneri privind ponderea fiecărui criteriu şi a subcriteriilor acestora,
astfel încât notarea să se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare răspuns;
e) centralizează documentele necesare efectuării plăţii indemnizaţiei membrilor comisiei şi
secretariatului acesteia, precum şi documentele privind decontarea cheltuielilor de transport,
cazare şi diurnă, după caz, conform prevederilor legale în vigoare;
f) întocmeşte contractele civile de prestări de servicii în baza cărora membrii comisei de
evaluare, ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi ai secretariatului beneficiază de
o indemnizaţie;”
Se propune înființarea următoarelor comisii și secretariatele acestora:
Comisia de evaluare finală a managementului, la Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba
Iulia, în următoarea componenţă:
Dan Mihai POPESCU
- administrator public - Consiliul Județean Alba, în calitate
de reprezentant al autorității
Mihaela SOLOCEANU
- manager - Teatrul de Copii „Arlechino” Brașov, în calitate
de specialist;
Matei DRÎMBĂREAN
- director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură și
Patrimoniu Cultural Național Alba, în calitate de specialist.
Secretariatul Comisiei de evaluare finală a managementului, la Teatrul de Păpuşi
„Prichindel” Alba Iulia, în următoarea componenţă:
Anca POJAR
- consilier principal, Serviciul investiții, dezvoltare
patrimonială și managementul unităților de cultură;
Liliana NEGRUŢ
- director executiv, Direcţia juridică şi administrație publică;
Marian Florin AITAI - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete;
Horațiu Zaharia SUCIU
- șef birou, Biroul resurse umane.
Comisia de evaluare finală a managementului, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia,
în următoarea componenţă:
Dan Mihai POPESCU
- administrator public - Consiliul Județean Alba, în
calitate de reprezentant al autorității;
Matei DRÎMBĂREAN
- director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură
și Patrimoniu Cultural Național Alba, în calitate de specialist;
Dana Alexandra ZECHERU – șef serviciu – Serviciul Județean Alba al Arhivelor
Naționale, în calitate de specialist
Secretariatul Comisiei de evaluare finală a managementului, la Muzeul Național al
Unirii Alba Iulia, în următoarea componenţă:
Alina FRĂŢILĂ
- inspector superior, reprezentant compartiment de
specialitate – Serviciul investiții, dezvoltare patrimonială și managementul unităților de cultură;
Liliana NEGRUŢ
- director executiv, Direcţia juridică şi administrație publică;
Marian Florin AITAI - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete;
Horațiu Zaharia SUCIU
- șef birou, Biroul resurse umane.
Comisia de evaluare finală a managementului, la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga”
Alba, în următoarea componență:
Dan Mihai POPESCU
- administrator public - Consiliul Județean Alba, în calitate
de reprezentant al autorității;
Matei DRÎMBĂREAN
- director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură și
Patrimoniu Cultural Național Alba, în calitate de specialist;

conf. univ. dr. Valentin ȘERDAN-ORGA - director general - Biblioteca Centrală
Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, în calitate de specialist.
Secretariatul Comisiei de evaluare finală a managementului, la Biblioteca Județeană
„Lucian Blaga” Alba, în următoarea componență:
Aurora Petronela LUCA
- consilier superior, Serviciul investiții, dezvoltare
patrimonială și managementul unităților de cultură;
Liliana NEGRUŢ
- director executiv, Direcţia juridică şi administrație publică;
Marian Florin AITAI
- director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete;
Horațiu Zaharia SUCIU
- șef birou Biroul resurse umane.
Comisia de evaluare finală a managementului, la Centrul de cultură „Augustin Bena”
Alba Iulia, în următoarea componență:
Dan Mihai POPESCU
- administrator public - Consiliul Județean Alba, în calitate
de reprezentant al autorității;
Matei DRÎMBĂREAN
- director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură și
Patrimoniu Cultural Național Alba, în calitate de specialist;
lect. univ. dr. Diana BARB - lect. univ. drd. – Academia de Muzică „ Gheorghe Dima”
Cluj-Napoca, în calitate de specialist.
Secretariatul Comisiei de evaluare finală a managementului, la Centrul de cultură
„Augustin Bena” Alba, în următoarea componență:
Pompilia Luminiţa CAŢAROS - consilier superior, Serviciul investiții, dezvoltare
patrimonială și managementul unităților de cultură;
Liliana NEGRUŢ
- director executiv, Direcţia juridică şi administrație publică;
Marian Florin AITAI - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete;
Horațiu Zaharia SUCIU
- șef birou Biroul resurse umane.
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, considerăm că este oportună înființarea comisiilor de evaluare finală a
managementului la instituțiile publice de cultură mai sus menționate și propunem aprobarea
Proiectului de Hotărâre privind aprobarea comisiilor de evaluare a managementului 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 şi a secretariatelor
acestora, înregistrat cu nr. 159 din 6 august 2020.
Șef serviciu,
FĂGĂDAR Cornelia

Întocmit,
CAȚAROS Pompilia Luminița

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021,
desfășurat de Serviciul Școala de arte și meșteșuguri din cadrul
Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna august 2020;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de
școlarizare pentru anul școlar 2020-2021 desfășurat de Școala de arte și meșteșuguri din cadrul
Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba;
- adresa nr. 1125/4 august 2020 a Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba,
înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 17494/4 august 2020, privind
aprobarea Planului de școlarizare – anul școlar 2020-2021 al Școlii de arte și meșteșuguri din
cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f, art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii
aşezămintelor culturale, 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 modificările şi completările ulterioare
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă Planul de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021 desfășurat de
Serviciul Școala de arte și meșteșuguri din cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba,
conform anexei - parte integrantă ale prezentei hotărâri.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului investiții,
dezvoltare, promovare patrimonială și managementul instituțiilor de cultură din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Județean Alba și managerul Centrului de Cultură „Augustin Bena”
Alba vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. 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, Centrului de
Cultură „Augustin Bena” Alba, Direcției juridică și administrație publică, Direcției dezvoltare și
bugete, Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementului instituțiilor
de cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 160
Alba Iulia, 6 august 2020

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu
art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ:
Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul instituțiilor de
cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 17711/ 6 august 2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea
Planului de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021,
desfășurat de Serviciul Școala de arte și meșteșuguri din cadrul
Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba
Având în vedere faptul că un factor esențial de dezvoltare al unei comunități este educația
și cultura, Serviciul Școala de arte și meșteșuguri din cadrul Centrului de Cultură „Augustin
Bena” Alba propune o gamă variată de cursuri prin Planul de școlarizare – anul școlar 20202021.
Planul de școlarizare – anul școlar 2020-2021 propus spre aprobare va asigura
îndeplinirea unor obiective stabilite prin art. 8 al Regulamentului de organizare și funcționare a
Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba și anume:
 organizarea de cursuri de formare continuă, teoretice și practice, necesare formării
deprinderilor artistice și meșteșugurilor și ocupațiilor tradiționale, în afara sistemelor formale de
educație;
 dezvoltarea culturii contemporane și valorificarea ei în viața culturală prin diferite
forme de exprimare artistică.
Propunerea privind Planul de școlarizare pentru anul 2020-2021 conține anexele:
1.1.
Planul de continuitate a activității Centrului de Cultură „Augustin Bena”, analiza și
organizarea specifică a Serviciului Școala de arte și meșteșuguri „Augustin Bena” în contextul
epidemiologic
1.2.
Propunerea de dezvoltare a activității instituției prin înființarea unor specializări – cursuri
intensive, fără alocare bugetară suplimentară, prin includerea de noi atribuții angajaților din
instituție, conforma Planului de continuitate a activității Centrului de Cultură „Augustin Bena” în
contextul epidemiologic actual
1.3.
Propunerea de dezvoltare a activității instituției prin înființarea unor clase noi de
meșteșuguri tradiționale, cu scopul dezvoltării de mecanisme de intervenție pentru organizarea,
practicarea și promovarea meșteșugurilor tradiționale.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 160 din 6 august 2020.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 17713/6 august 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
SERVICIUL INVESTIȚII, DEZVOLTARE, PROMOVARE PATRIMONIALĂ ȘI
MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE CULTURĂ
Doamnei Cornelia FĂGĂDAR

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021,
desfășurat de Serviciul Școala de arte și meșteșuguri din cadrul
Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al Judeţului Alba
până în data de 6 august 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 6 august 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 160/6 august 2020 şi are ataşat următorul
document: referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de
școlarizare - anul școlar 2020-2021 oferit de Serviciul Școala de arte și meșteșuguri din cadrul
Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială
și managementul instituțiilor de cultură
Nr. 17696/ 6 august 2020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de școlarizare – anul școlar 2020-2021
desfășurat de Serviciul Școala de arte și meșteșuguri din cadrul
Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba
Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, instituție publică de cultură care funcționează
sub autoritatea Consiliului Județean Alba, a depus prin adresa nr.1125/04.08.2020, înregistrată la
registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 17494 din 04 august 2020, propunerea pentru
aprobarea Planului de școlarizare - anul școlar 2020-2021, în domeniul artelor și meșteșugurilor
specifice comunităților din județul Alba.
Planul de școlarizare - anul școlar 2020-2021 propus spre aprobare va asigura
îndeplinirea unor obiective stabilite prin Art.8 din Regulamentul de organizare și funcționare a
Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba și anume:
 organizarea de cursuri de formare continuă, teoretice și practice, necesare formării
deprinderilor artistice și meșteșugurilor și ocupațiilor tradiționale, în afara sistemelor
formale de educație;
 dezvoltarea culturii contemporane și valorificarea ei în viața culturală prin diferite
forme de exprimare artistică.
Propunerea privind Planul de școlarizare pentru anul 2020-2021 conține anexele:
1. Planul de continuitate a activității Centrului de Cultură „Augustin Bena”, analiza și
organizarea specifică a Serviciului Școala de arte și meșteșuguri „Augustin Bena” în
contextul epidemiologic
2. Propunerea de dezvoltare a activității instituției prin înființarea unor specializări – cursuri
intensive, fără alocare bugetară suplimentară, prin includerea de noi atribuții angajaților din
instituție, conforma Planului de continuitate a activității Centrului de Cultură „Augustin
Bena” în contextul epidemiologic actual
3. Propunerea de dezvoltare a activității instituției prin înființarea unor clase noi de meșteșuguri
tradiționale, cu scopul dezvoltării de mecanisme de intervenție pentru organizarea,
practicarea și promovarea meșteșugurilor tradiționale.
Prin Serviciul de formare continuă „Școala de arte și meșteșuguri” din cadrul Centrului
de Cultură „Augustin Bena” Alba, va organiza cursuri în: Alba Iulia, Câmpeni, Cugir, Albac,
Arieșeni, Avram Iancu, Biia, Ciugud, Gârda de Sus, Loman, Stremț, Șugag și de asemenea
cursuri online.
Faţă de cele expuse mai sus, în temeiul prevederilor art.173 alin. (1) lit. d și lit. f, art. 173
alin.5 lit. d din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, prin proiectul de
hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean Alba se va aproba Planul de școlarizare –
anul școlar 2020-2021 al Serviciului Școala de arte și meșteșuguri din cadrul Centrului de
Cultură „Augustin Bena” Alba.
Administrator public,
Dan Mihai POPESCU
Șef serviciu,
FǍGǍDAR Cornelia

Întocmit: Cațaros Pompilia

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei şi a Regulamentului de organizare
şi funcţionare ale Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna august 2020;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Centrului de Cultură
„Augustin Bena” Alba;
- solicitarea nr. 1125 din 4 august 2020 a Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba,
înregistrată cu nr. 17494 din 4 august 2020 la registratura Consiliului Județean Alba.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 6 alin. 1 din O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea
activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările si completările ulterioare;
- Ordinul nr. 2193 din 17 martie 2004 al ministerului culturii şi cultelor privind
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale;
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 modificarea Organigramei Centrului de Cultură „Augustin Bena”
Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. II. Se aprobă modificarea şi completarea art. 11 din Regulamentul de organizare și
funcționare al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr. 133 din 30 mai 2019, după cum urmează:
1. La articolul 11 alineatul 1, partea introductivă se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„Art. 11. (1) În cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba se organizează şi
funcţionează Editura Centrului de Cultură „Augustin Bena”, Editura muzicală a Centrului de
Cultură ,,Augustin Bena”, Casa de discuri ,,Augustin Bena”, Centrul de excelență în fotografie
,,Samoilă Mârza” şi Centrul Naţional al Tulnicului „Avram Iancu”.”
2. La articolul 11 alineatul 1, după litera d se introduce litera e cu următorul conţinut:
„e.) Centrul Naţional al Tulnicului „Avram Iancu” este o structură funcţională
constituită cu scopul promovării, conservării şi valorificării tulnicului pe plan local, naţional şi
internaţional, ca element de Patrimoniu cultural material și imaterial: înființarea și promovarea
unei colecții etnografice de tulnice tradiționale, conservarea și promovarea meșteșugului
tradițional de confecționat tulnice, promovarea, conservarea și valorificarea cântatului la tulnic
prin cele 3 clase de predare-învățare din Albac, Avram Iancu și Câmpeni, din cadrul Școlii de
arte și meșteșuguri.”
3. La articolul 11 alineatul 2, partea introductivă se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„Art. 11. (2) În cadrul Serviciului cercetare, conservare și valorificare patrimoniu cultural
material și imaterial se organizează şi funcţionează Sistemul de certificare a calității produselor
și serviciilor culturale tradiționale şi Centrul județean de colectare a produselor tradiționale
meșteșugărești.”
4. La articolul 11 alineatul 2, după litera a se introduce litera b cu următorul conţinut:

„b.) Centrul județean de colectare a produselor tradiționale meșteșugărești este o
structură funcțională care își va desfășura activitatea în strânsă legătură cu ,,Sistemul de
certificare a calității produselor și serviciilor culturale tradiționale” din cadrul instituției, cu
scopul dezvoltării și operaționalizării de mecanisme de intervenție pentru stimularea consumului
de produse meșteșugărești autentice și descurajarea practicilor concurențiale neloiale.”
Art. III. Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 133 din 30 mai 2019 își
încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. IV. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a Managerului Centrului de
Cultură „Augustin Bena” Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. V. 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, Centrului de Cultură „Augustin Bena”
Alba, administratorului public al Județului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică,
Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 161
Alba Iulia, 6 august 2020
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ:
Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport

Anexa la Proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Alba nr. 161/6 august 2020
ORGANIGRAMA CENTRULUI DE CULTURĂ ,,AUGUSTIN BENA” ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA

Total posturi: 56, din care
5 posturi de conducere
51 posturi de execuție

CENTRUL DE CULTURĂ ,,AUGUSTIN BENA” ALBA
CENTRUL
NAŢIONAL AL
TULNICULUI
- IANCU”
,,AVRAM

CASA DE DISCURI
,,AUGUSTIN BENA”

CENTRUL DE EXCELENȚĂ
ÎN FOTOGRAFIE
,,SAMOILĂ MÂRZA”

SERVICIUL
ADMINISTRARE,
PROMOVARE ȘI
VALORIFICARE A
PRODUSELOR ȘI
SERVICIILOR
CULTURAL‐ARTISTICE

SERVICIUL
CERCETARE,
CONSERVARE ȘI
VALORIFICARE
PATRIMONIU
CULTURAL MATERIAL
ȘI IMATERIAL

MANAGER

EDITURA Centrului
de Cultură
,,AUGUSTIN BENA”

EDITURA MUZICALĂ a
Centrului de Cultură
,,AUGUSTIN BENA”

CONTABIL ȘEF

4

Total:

10

Total:

1

Conducere: 1

Conducere:

‐

2,5

Execuție:

9

Execuție:

16

Execuție: 6,5

Execuţie:

4

2,5

Total:

10

Total:

17

Total:

4

COMPARTIMENTUL
SOLIȘTI VOCALI

Total:

COMPARTIMENTUL
ORCHESTRA DE
CAMERĂ
,,AUGUSTIN BENA”
A JUDEȚULUI ALBA

Conducere:

COMPARTIMENTUL
ORCHESTRĂ

Execuție:

SERVICIUL
FANFARA
,,AUGUSTIN
BENA” A
JUDEȚULUI
ALBA

1

COMPARTIMENTUL
DANS

9

SERVICIUL
ANSAMBLUL
FOLCLORIC
,,AUGUSTIN BENA”
AL JUDEȚULUI ALBA

Conducere:

COMPARTIMENTUL
MUZICĂ

Execuție:

‐

COMPARTIMENTUL
ARTE VIZUALE

4

SERVICIUL
ȘCOALA DE ARTE ȘI
MEȘTEȘUGURI
,,AUGUSTIN BENA”

COMPARTIMENTUL
ARTE TRADIȚIONALE

Execuție:

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Conducere:

COMPARTIMENTUL
ETNOGRAFIE ȘI
FOLCLOR
ROMÂNESC

1

COMPARTIMENTUL
SCENOTEHNICĂ

Conducere:

COMPARTIMENTUL
PROMOVARE ȘI
VALORIFICARE

‐

COMPARTIMENTUL
ADMINISTRATIV

Conducere:

COMPARTIMENTUL
MINORIȚĂȚI
NAȚIONALE

COMPARTIMENTUL
FINANCIAR ‐
CONTABIL

Total:

7,5

Centrul județean de colectare a
produselor tradiționale
meșteșugărești
Sistemul de certificare a calității
produselor și serviciilor culturale
tradiționale

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 17735/6 august 2020

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare
ale Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba

I. Expunere de motive
Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, prin adresa nr. 1125 din 4 august 2020 a
Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, înregistrată cu nr. 17494 din 4 august 2020 la
registratura Consiliului Județean Alba, a solicitat modificarea Organigramei şi a Regulamentului
de organizare şi funcţionare în sensul înfiinţării a două noi structuri funcţionale, respectiv
Centrul Naţional al Tulnicului “Avram Iancu şi Centrul județean de colectare a produselor
tradiționale meșteșugărești.
Potrivit prevederilor art. 191 alin. 2 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, președintele consiliului județean
„întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de organizare şi
funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare
a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale
societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 133 din 30 mai 2019 au fost aprobate
Organigrama şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Centrului de Cultură „Augustin
Bena” Alba.
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 133 din 30 mai 2019 privind aprobarea
reorganizării Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 6 alin. 1 din O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea
activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările si completările ulterioare;
- Ordinul nr. 2193 din 17 martie 2004 al Ministerului Culturii şi Cultelor privind
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Încadrare în prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 45 din 14 februarie 2020
privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a
bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 cu modificările şi completările
ulterioare.
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de
hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de
vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 161 din 6 august 2020.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi ale Legii
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 17739/6 august 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
BIROUL RESURSE UMANE
Domnului Horaţiu Zaharie SUCIU – şef birou
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei şi a Regulamentului de organizare
şi funcţionare ale Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al Judeţului Alba
până în data de 6 august 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 13 august 2020
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 161/6 august 2020 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Centrului de Cultură
„Augustin Bena” Alba;
- solicitarea nr. 1125 din 4 august 2020 a Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Biroul resurse umane
Nr. 17757/6 august 2020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Regulamentului
de organizare şi funcţionare ale Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba
Conform art. 173 alin. 1 lit. a şi art. 173 alin. 2 lit. c din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul județean îndeplinește: “atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi
ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”, respectiv “aprobă, în condiţiile legii,
la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a
consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare
ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes
judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”.
Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba a solicitat, prin adresa nr. 1125 din 4 august
2020, înregistrată cu nr. 17494 din 4 august 2020, aprobarea modificării Organigramei şi a
Regulamentului de organizare şi funcţionare.
Prin solicitarea transmisă, în organigrama Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” se
introduc următoarele structuri funcționale: Centrul Naţional al Tulnicului “Avram Iancu” şi
Centrul județean de colectare a produselor tradiționale meșteșugărești. Atribuţiile acestor
structuri funcţionale vor fi îndeplinite de către personalul din cadrul celorlalte structuri ale
centrului.
Art. 6 alin. 1 din O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea
activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările si completările ulterioare, prevede:
”Autorităţile administraţiei publice în subordinea cărora funcţionează aşezămintele culturale,
instituţii publice, aprobă pentru acestea, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de
urgenţă:
a) regulamentele de organizare şi funcţionare proprii;
b) numărul de posturi;
c) statul de funcţii;
d) bugetul de venituri şi cheltuieli.”
Modificările intervenite asupra organigramei Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba
nu conduc la modificarea numărului total de posturi aprobat în organigrama anterioară.
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, propun aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Centrului de Cultură
„Augustin Bena” Alba.

Şef birou,
Horaţiu Zaharia SUCIU

Întocmit,
Ioana Matei

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul anexelor Hotărârii Consiliului
Judeţean Alba nr. 162/30 iulie 2020 privind aprobarea modificării Structurii organizatorice, a
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna august 2020;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la îndreptarea erorilor
materiale din cuprinsul anexelor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 162/30 iulie 2020
privind aprobarea modificării Structurii organizatorice, a Organigramei şi a Statului de funcţii
ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia;
- solicitarea nr. 14352 din 6 august 2020 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.
- avizul nr. 7919 din 23 iulie 2020 al Direcţiei de Sănătate Publică Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. c din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 16 din O.U.G. nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data
de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
precum şi a altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
- art. 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordinul nr. 1706/2007 al ministrului sănătăţii privind conducerea şi organizarea
unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modifiările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1500/2009 al ministrului sănătăţii, privind aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de anestezie și terapie intensiva din
unitățile sanitare
- Ordinului nr. 1224/2010 al ministrului sănătăţii privind aprobarea normativelor de
personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea
Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de
personal.
- Ordinul nr. 834/2011 al ministrului sănătăţii privind aprobarea Criteriilor pentru
clasificarea pe categorii a unităţilor si subunităţilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare
pe grade pentru personalul cu funcţii de conducere, precum si funcţiile care beneficiază de un
număr de clase suplimentare faţă de salariul de bază;
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. I. Se aprobă îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul anexelor Hotărârii
Consiliului Județean Alba nr. 162 din 30 iulie 2020 privind aprobarea modificării Structurii
organizatorice, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba
Iulia, în sensul că:
1. La anexa nr. 1 - Structura Organizatorică propusă a Spitalului Județean de Urgență
Alba Iulia, la Secţia boli infecţioase, în loc de „Compartiment ATI” se va citi in mod corect
„Compartiment TI”.
2. La anexa nr. 2 - Organigrama Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, la Secţia
boli infecţioase, în loc de „Compartiment ATI” se va citi in mod corect „Compartiment TI”.
3. La anexa nr. 3 – Stat de funcţii al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, la poziţia
Secţia boli infecţioase, în loc de „Secția boli infecțioase - compartiment ATI 4 paturi” se va
citi în mod corect „Secția boli infecțioase - compartiment TI 4 paturi”.
Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 162 din 31 iulie
2020 privind aprobarea modificării Structurii organizatorice, Organigramei şi a Statului de
funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, rămân nemodificate.
Art. III. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi al Managerului Spitalului
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. IV. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei
dezvoltare şi bugete şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 162
Alba Iulia, 6 august 2020
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare:
- Direcţiei juridice şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
- Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, către următoarele comisii
de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 17740/6 august 2020
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre cu privire la îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul
anexelor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 162/30 iulie 2020 privind aprobarea
modificării Structurii organizatorice, a Organigramei şi a Statului de funcţii
ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
I. Expunere de motive
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia prin adresa nr. 14352 din 6 august 2020 a solicitat
îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 162/30 iulie 2020,
respectiv corectarea denumirii Compartimentului ATI – Secţia boli infecţioase în Compartiment
TI.
Potrivit prevederilor art. 191 alin. 2 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, președintele consiliului județean „întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului
judeţean regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi
regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor
publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 162 din 30 iulie 2020 a fost aprobată
Structura organizatorică, Organigrama şi Statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă
Alba Iulia.
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 162 din 30 iulie 2020 privind aprobarea
modificării Structurii organizatorice, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. c din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Art. 16 din O.U.G. nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data
de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
precum şi a altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
- art. 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordinului nr. 1224/2010 al ministrului sănătăţii privind aprobarea normativelor de
personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea
Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de
personal.

V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
- Avizul Direcţiei de Sănătate Publică Alba, comunicat prin adresa nr. 7919 din 23 iulie
2020
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Încadrare în prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 45 din 14 februarie 2020
privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a
bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020, cu modificările şi completările
ulterioare.
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 162 din 6 august 2020.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă „ordinară” a Consiliului Judeţean
Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 17741/6 august 2020

APROB,
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
Direcţia juridică şi administraţie publică
Doamnei director executiv Liliana NEGRUŢ
şi BIROUL RESURSE UMANE
Domnului Horaţiu Zaharie SUCIU - şef birou
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
cu privire la îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul anexelor Hotărârii Consiliului
Judeţean Alba nr. 162/30 iulie 2020 privind aprobarea modificării Structurii organizatorice, a
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 6 august 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 13 august 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 162/6 august 2020 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale
din cuprinsul anexelor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 162/30 iulie 2020 privind
aprobarea modificării Structurii organizatorice, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia;
- solicitarea nr. 14352 din 6 august 2020 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.
- Avizul Direcţiei de Sănătate Publică Alba, comunicat prin adresa nr. 7919 din 23 iulie
2020.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia juridică şi administraţie publică
Biroul resurse umane
Nr. 17756/6 august 2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul anexelor
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 162/30 iulie 2020 privind aprobarea modificării
Structurii organizatorice, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia
În conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, consiliul judeţean „aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui
consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean,
organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de
specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale
societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”.
Articolul 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către
autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, prevede: „Autoritatea administraţiei publice locale, prin structura cu
atribuţii specifice în domeniu, are următoarele competenţe:
a) aprobă statele de funcţii ale unităţilor sanitare subordonate, cu încadrarea în
normativele de personal şi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;
b) aprobă modificarea statelor de funcţii aprobate;
c) aprobă organigrama şi modificarea acesteia;
d) înaintează Ministerului Sănătăţii, în vederea obţinerii avizului conform, propunerile
managerului unităţii privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea,
restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii pentru unităţile sanitare cu paturi al căror
management a fost transferat, pentru aprobarea acestora..”
Prin adresa nr. 14352 din 6 august 2020 Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a
solicitat corectarea denumirii Compartimentului ATI – Secţia boli infecţioase în Compartiment
TI, având în vedere faptul că Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Alba, prin adresa nr. 7919
din 23 iulie 2020, a avizat favorabil înfiinţarea unei unităţi de suport ventilator în cadrul Secţiei
de Boli infecţioase ce nu presupune efectuarea de anestezii.
Potrivit art. art. 16 din O.U.G. nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând
cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
precum şi a altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare „Prin derogare de la
prevederile alin. (6) şi (7) ale art. 172 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
cu modificările şi completările ulterioare, structura organizatorică, reorganizarea şi
restructurarea unităţilor sanitare din reţeaua ministerului sănătăţii, a celor din subordinea
autorităţilor administraţiei publice locale şi din reţeaua proprie a altor ministere şi instituţii
publice cu reţea sanitară proprie se realizează de către direcţiile de sănătate publică judeţene/a
municipiului Bucureşti, în funcţie de necesităţi, în vederea asigurării condiţiilor de izolare şi a
circuitelor funcţionale care au drept scop prevenirea şi controlul infecţiei cu SARS-CoV-2.
Reorganizarea şi restructurarea unităţilor sanitare din subordinea autorităţilor administraţiei
publice locale se vor face cu consultarea acestora.”

Potrivit art. 21 din ordonanţa de urgenţă menţionată anterior ”Ministerul Sănătăţii
coordonează organizarea şi funcţionarea tuturor unităţilor sanitare din subordinea autorităţilor
administraţiei publice locale şi exercită inclusiv atribuţia de numire, suspendare şi eliberare din
funcţie a persoanelor care ocupă funcţii de conducere în cadrul acestor unităţi.”.
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind îndreptarea erorilor
materiale din cuprinsul anexelor la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 162/30 iulie 2020
privind aprobarea modificării Structurii organizatorice, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.
Director executiv,
Negruţ Liliana

Şef birou,
Suciu Horaţiu Zaharia

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statului de funcții
al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna august 2020;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea
modificării Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. a, art. 173 alin. 2 lit. c, art. 407 şi art. 554 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi 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 modificările şi 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. Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 116/28 mai 2020 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.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Nr. 163
Alba Iulia, 6 august 2020

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către
următoarea comisie de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 163/6 august 2020
STAT DE FUNCȚII
AL APARATULUI DE SPECIALITATE
AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA
Nr. crt.
1
2-3
4

Denumirea funcţiei

44
45-49
50
51

Şef serviciu
Consilier juridic, grad profesional superior
Consilier juridic, grad profesional principal
Consilier juridic, grad profesional debutant
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Consilier, grad profesional superior
REGISTRATURĂ, ARHIVĂ, MONITORUL OFICIAL
Consilier, grad profesional superior
Inspector de specialitate gradul IA
AUTORITATEA JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT
Consilier, grad profesional superior

Număr posturi
1
2
1

Preşedinte
Vicepreşedinte
Administrator public
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
2
Consilier, grad profesional superior
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
Îngrijitor (Sâncrai)
1
31
Şofer I (din care un post cu ½ normă)
9
32-40
41
Muncitor calificat I
1
42
Muncitor calificat I (Sâncrai)
1
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
43
Director executiv
1

52-56
57
58
59

1
5
1
1
5
1
1
1

UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ, SOCIALĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL
60-61
2
Consilier, grad profesional superior
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
62
Director executiv
1
63
Director executiv adjunct
1
Contabilitate-financiar
64-68
Consilier, grad profesional superior
5
SERVICIUL DEZVOLTARE, PROGRAME ȘI GUVERNANȚA CORPORATIVĂ
69
Şef serviciu
1
Dezvoltare economică și rurală
70
Inspector, grad profesional superior
1
71-73
Consilier, grad profesional superior
3
Programe şi guvernanţa corporativă
74-76
Consilier, grad profesional superior
3
77
Consilier, grad profesional principal
1
SERVICIUL ACCESARE ȘI COORDONARE PROIECTE
78
Şef serviciu
1
79-84
Consilier, grad profesional superior
6
85
Inspector de specialitate gradul IA
1
SERVICIUL BUGET VENITURI
86
Şef serviciu
1
Buget
87-89
Consilier, grad profesional superior
3
Urmărire, încasare venituri şi executare silită
90-92
Consilier, grad profesional superior
3
93
Consilier juridic, grad profesional principal
1
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
ȘI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII CONTRACTELOR
94
Şef serviciu
1
95-98
Consilier achiziţii publice, grad profesional superior
4
99-100
Consilier achiziţii publice, grad profesional principal
2
101
Consilier achiziţii publice, grad profesional asistent
1
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
102
Director executiv
1
SERVICIUL PROGRAME, LUCRĂRI, ÎNTREȚINERE DRUMURI
103
Şef serviciu
1
Administrare drumuri judeţene
104-108
Consilier, grad profesional superior
5
109
Consilier, grad profesional principal
1
110-111
Consilier, grad profesional asistent
2
112
Referent IA
1
Siguranţa circulaţiei pe drumurile judeţene
113-114
Consilier, grad profesional superior
2
115-116
Referent IA
2
Întreţinere drumuri judeţene
117
Inspector de specialitate gradul II
1
118-123
Muncitor calificat I
6
SERVICIUL ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT, INFORMATICĂ
124
Şef serviciu
1
125-130
Consilier, grad profesional superior
6

131

Inspector de specialitate gradul I
1
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 gradul II
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
Consilier, grad profesional principal
171
1
Consilier, grad profesional asistent
172
1
Sistem de management integrat al deşeurilor
Consilier, grad profesional superior
173-175
3
Consilier, grad profesional asistent
176
1
Consilier, grad profesional debutant
177
1
Arii protejate
Inspector
de
specialitate
gradul IA
178
1
Inspector
de
specialitate
gradul
I
179-180
2

1-3
4

TOTAL
MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE CULTURĂ
Director–manager gradul II
Director general–manager gradul II
TOTAL
TOTAL GENERAL

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

180
3
1
4
184

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 17742/6 august 2020

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba

I. Expunere de motive
Prin proiectul de hotărâre iniţiat se propune modificarea Statului de funcţii al aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Alba în sensul transformării unui post de natură
contractuală ca urmare a finalizării examenului de promovare la sfârşitul perioadei de debut în
gradul profesional imediat superior, a unei persoane încadrate cu contract individual de muncă şi
transformării unei funcţii publice de consilier achiziţii publice vacante, pentru o mai mare
adresabilitate în momentul scoaterii la concurs.
Potrivit prevederilor art. 191 alin. 2 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, președintele consiliului județean
„întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de organizare şi
funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi
funcţionare a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi
ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 116/28 mai 2020 a fost aprobat Statul de
funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 116/27 august 2019 privind aprobarea
modificării Organigramei, Statului de funcții şi a Regulamentului de organizare și funcționare
ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. a, art. 173 alin. 2 lit. c, art. 407 şi art. 554 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi 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;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Încadrare în prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 45 din 17 februarie 2020
privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a
bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020, cu modificările şi completările
ulterioare
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de
hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de
vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 163 din 6 august 2020.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 17743/6 august 2020

APROB,
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
BIROUL RESURSE UMANE
Domnului Horaţiu Zaharie SUCIU - şef birou
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statului de funcții
al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 6 august 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 13 august 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 163/6 august 2020 şi are ataşat următorul
document: referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Biroul resurse umane
Nr. 17754/ 6 august 2020
Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
Conform art. 173 alin. 1 lit. a şi art. 173 alin. 2 lit. c din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul județean îndeplinește: „atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi
ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”, respectiv “aprobă, în condiţiile legii,
la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a
consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare
ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes
judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”.
Prin Proiectul de hotărâre iniţiat s-au propus modificări la Statul de funcţii al aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, astfel:
I. Transformarea postului de natură contractuală de inspector de specialitate debutant de
la Biroul relaţii internaţionale, dispora, relaţii publice şi comunicare în inspector de specialitate
gradul II, ca urmare a susținerii şi promovării examenului de promovare la sfârşitul perioadei de
debut în grad profesional imediat superior, a unei persoane încadrate cu contract individual de
muncă.
Art. 41 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentuluicadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu
modificările si completările ulterioare, prevede faptul că: „promovarea personalului contractual
din sectorul bugetar în grade sau trepte profesionale se face, de regulă, pe un post vacant, iar, în
situaţia în care nu există un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de
funcţii în care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior”.
Conform art. 31 alin. 2 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare „încadrarea şi promovarea
personalului plătit din fonduri publice pe funcţii, grade sau trepte profesionale se fac potrivit
prevederilor din statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin
legi, hotărâri ale Guvernului sau acte administrative ale ordonatorului principal de credite,
după caz”, iar conform art. 31 alin. 4 din aceeaşi lege „în situaţia în care nu există un post
vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcţii, grade sau trepte
profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este
încadrat într-unul de nivel imediat superior”.
II. Transformarea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier achiziţii publice, clasa
I, grad profesional superior de la Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării
contractelor din cadrul Direcţiei dezvoltare şi bugete (ID 206154) în consilier achiziţii publice,
clasa I, grad profesional asistent.
În conformitate cu prevederile art. 407 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ „Funcţiile publice se stabilesc pe baza activităţilor
prevăzute la art. 370 alin. (1)-(3), pentru fiecare autoritate şi instituţie publică, prin act

administrativ al conducătorului acesteia, respectiv prin hotărâre a consiliului judeţean sau,
după caz, a consiliului local.”
Modificările intervenite asupra Statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba nu conduc la modificarea numărului total de posturi față de structura
aprobată în organigrama anterioară.
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, propun aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării
Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Şef birou,
Horaţiu Zaharia SUCIU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba
nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prin eliminarea traseului cod 29:
Alba Iulia - Oiejdea pentru a fi introdus în programul de transport public local din
cadrul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna august 2020;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind actualizarea
Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Alba,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012, cu modificările şi
completările ulterioare, prin eliminarea traseului cod 29: Alba Iulia - Oiejdea pentru a fi
introdus în programul de transport public local din cadrul Asociației Intercomunitare de
Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local ;
Luând în considerare:
- Hotărârea Consiliului local al comunei Galda de Jos nr. 57/2012 privind scoaterea
traseelor Alba Iulia - Galda de Jos - Cetea şi Alba Iulia - Oiejdea din programul de transport
judeţean şi introducerea acestora în transportul local din cadrul Asociației Intercomunitare de
Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local, începând cu data expirării licenţei de transport şi
desfiinţarea traseului Alba Iulia - Teiuş - Cetea;
- adresa nr. 4767/10 august 2020 a UAT- Comuna Galda de Jos prin care se solicită
eliminarea din programul de transport judeţean a traseului Alba Iulia - Oiejdea pentru a fi
introdus în programul de transport public local din cadrul Asociației Intercomunitare de
Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu
nr. 18088/10 august 2020;
- adresele nr. 300/27 noiembrie 2012 şi nr. 364/10 august 2020 ale Asociaţiei
Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local prin care se solicită eliminarea din
programul de transport judeţean a traseului Alba Iulia - Oiejdea pentru a fi introdus în programul
de transport public local din cadrul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia Transport Local, înregistrate la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. nr. 15445/27
noiembrie 2012 şi nr. 18104/11 august 2020;
- adresa nr. 263/11 august 2020 a operatorului de transport rutier Livio Dario SRL prin
care se comunică acordul privind eliminarea traseului cod 29: Alba Iulia - Oiejdea din programul
de transport judeţean pentru a fi introdus în programul de transport public local din cadrul
Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local şi renunţarea la licenţa
aferentă acestui traseu, înregistrată la registratura consiliului Judeţean Alba cu nr. 18158/11
august 2020;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 51/2006 a serviciilor publice de utilitate publică, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
- art. 16 alin. 1 şi alin. 5, art. 17 alin. 1 lit. c din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice
de transport persoane în unităţile administrativ - teritoriale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 66 alin. 1 din O.U.G. nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu
data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-COV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,

precum şi a altor acte normative, 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 modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane
prin curse regulate, în judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.
197/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prin eliminarea traseului
cod 29: Alba Iulia - Oiejdea pentru a fi introdus în programul de transport public local din
cadrul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local.
Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Asociaţiei
Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local, Consiliului local al comunei Galda
de Jos, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL, Direcţiei juridică şi administraţie
publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
VICEPREŞEDINTE,
Dumitru FULEA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 164
Alba Iulia, 11 august 2020
Prezentul proiect de hotărâre:
➢ a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
➢ a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
➢ va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba
➢ va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
Nr. 18102/11 august 2020

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public judeţean
de persoane prin curse regulate, în judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prin eliminarea
traseului cod 29: Alba Iulia - Oiejdea pentru a fi introdus în programul de transport
public local din cadrul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - Transport
Local

I. Expunere de motive
În conformitate cu prevederile art. 16 alin. 5 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice
de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările
ulterioare, „unitățile administrativ-teritoriale se pot asocia între ele, conform legii, în vederea
asigurării și dezvoltării serviciilor publice de transport local de persoane prin curse regulate,
precum și pentru exploatarea în interes comun al sistemului serviciului public de transport local
de persoane prin curse regulate, în condiții stabilite prin prezenta lege și prin Legea nr. 51/2006,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”
Potrivit prevederilor art. 17 alin. 1 lit. c din același act normativ, una dintre atribuţiile
îndeplinite de către consiliile judeţene în domeniul serviciilor publice de transport persoane se
referă la actualizarea periodică a traseelor şi a programelor de transport în funcţie de necesităţile
de deplasare ale populaţiei.
UAT - Comuna Galda de Jos şi Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia Transport Local solicită Consiliului Judeţean Alba eliminarea din programul de transport
judeţean în vigoare a traseului Alba Iulia - Oiejdea pentru a fi introdus în programul de transport
public local al asociaţiei.
Solicitarea este justificată prin faptul că traseul în cauză se află pe teritoriul unor UAT
componente ale Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local
(municipiul Alba Iulia, comuna Sântimbru şi comuna Galda de Jos), iar prin introducerea
acestuia în programul de trasnsport public local al asociaţiei, cetăţenii din satul Oiejdea pot
beneficia de facilităţile acordate în cadrul unui serviciu public compensat de transport local.
Operatorul de transport rutier Livio Dario SRL, prestator al serviciului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate pe traseul respectiv, este de acord cu solicitarea anterior
menţionată şi renunţă la licenţa de traseu, începând cu data de 1 septembrie 2020.
Având în vedere cele de mai sus, este necesară actualizarea programului de transport
judeţean, cu valabilitate până la data de 31 decembrie 2021, prin eliminarea traseului cod 29:
Alba Iulia - Oiejdea, pentru a fi introdus în programul de transport public local din cadrul
Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local.
II. Descrierea situaţiei actuale
UAT - Comuna Galda de Jos a aderat la Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba
Iulia - Transport Local în anul 2011.
Traseul cod 29: Alba Iulia - Oiejdea este cuprins în programul de transport judeţean în
vigoare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/27 noiembrie 2012, cu
modificările şi completările ulterioare.
Consiliul local al comunei Galda de Jos a aprobat, prin Hotărârea nr. 57/27 noiembrie
2012, scoaterea din programul de transport judeţean a traseului Alba Iulia - Oiejdea şi
introducerea acestuia în transportul local din cadrul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare
Alba Iulia - Transport Local.
Prin adresa nr. 300/27 noiembrie 2012, înregistrată la registratura Consiliului Județean
Alba cu nr. 15445/27 noiembrie 2012, Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia Transport Local a solicitat Consiliului Judeţean Alba eliminarea din programul de transport

judeţean a traseului: Alba Iulia - Oiejdea în vederea introducerii acestuia în programul de
transport public local al asociaţiei.
Consiliul Judeţean Alba nu a dat curs solicitării deoarece a fost formulată tardiv, în
aceeaşi zi în care a fost adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012 privind
aprobarea Regulamentului, Caietului de Sarcini și Programului de transport public județean de
persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în județul Alba.
Efectele Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012, inclusiv procedura de
atribuire a traseelor din programul de transport, au fost suspendate prin hotărâre judecătorească,
până în anul 2017, când urmare a unei hotărâri judecătoreşti definitive, s-a putut realiza
finalizarea procedurii de atribuire a traseelor din programul de transport judeţean aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012, traseul fiind atribuit operatorului de transport
rutier Livio Dario SRL.
Prin adresele nr. 4767/10 august 2020 şi nr. 364/10 august 2020, înregistrate la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 18088/10 august 2020 şi nr. 18104/11 august 2020,
UAT comuna Galda de Jos şi Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia - Transport
Local au solicitat din nou Consiliului Judeţean Alba eliminarea din programul de transport
judeţean în vigoare a traseului cod 29: Alba Iulia - Oiejdea pentru a fi introdus în programul de
transport public local al Asociației Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local.
Operatorul de transport rutier Livio Dario SRL, prestator al serviciului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate pe traseul cod 29: Alba Iulia - Oiejdea, şi-a exprimat,
prin adresa nr. 263/11 august 2020, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.
18158/11 august 2020, acordul cu privire la actualizarea programului de transport judeţean în
sensul solicitării transmise Consiliului Judeţean Alba de către UAT comuna Galda de Jos, motiv
pentru care renunţă la licenţa de traseu, începând cu data de 1 septembrie 2020.
III. Reglementări anterioare
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012 privind aprobarea Regulamentului,
Caietului de Sarcini și Programului de transport public județean de persoane prin curse
regulate pentru perioada 01.05.2013 - 30.06.2019, în judeţul Alba, cu modificările și
completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 131/2017 privind aprobarea atribuirii
serviciului de transport public de persoane prin curse regulate și a licențelor de traseu
operatorilor de transport rutier desemnați câștigători în cadrul şedinţei de atribuire din data de
18 decembrie 2013, pe traseele din Programul de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate pentru perioada 01.05.2013- 30.06.2019, în judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr. 197/2012.
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 16 alin. 1 şi 5, art. 17 alin. 1 lit. c din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de
transport persoane în unităţile administrativ - teritoriale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 66 alin. 1 din O.U.G. nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu
data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-COV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
precum şi a altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
- Hotărârea Consiliului local al comunei Galda de Jos nr. 57/2012 privind scoaterea
traseelor Alba Iulia - Galda de Jos - Cetea şi Alba Iulia - Oiejdea din programul de transport
judeţean şi introducerea acestora în transportul local din cadrul Asociației Intercomunitare de
Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local, începând cu data expirării licenţei de transport şi
desfiinţarea traseului Alba Iulia - Teiuş - Cetea;
- adresa nr. 263/11 august 2020 a operatorului de transport rutier Livio Dario SRL prin
care se comunică acordul privind eliminarea traseului cod 29: Alba Iulia - Oiejdea din programul
de transport judeţean pentru a fi introdus în programul de transport public local din cadrul
Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local şi renunţarea la licenţa
aferentă acestui traseu, înregistrată la registratura consiliului Judeţean Alba cu nr. 18158/11
august 2020
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 164 din 11 august 2020.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
VICEPREŞEDINTE,
Dumitru FULEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 18103/11 august 2020

APROB,
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
Direcţia juridică şi administraţie publică
Doamnei director executiv Liliana NEGRUŢ
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba
nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prin eliminarea traseului cod 29:
Alba Iulia - Oiejdea pentru a fi introdus în programul de transport public local din
cadrul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 12 august 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei
„ordinară” care va avea loc în data de 13 august 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 164/11 august 2020 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind actualizarea Programului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Alba, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012, cu modificările şi completările
ulterioare, prin eliminarea traseului cod 29: Alba Iulia - Oiejdea pentru a fi introdus în
programul de transport public local din cadrul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba
Iulia - Transport Local ;
- adresa nr. 4767/10 august 2020 a UAT- Comuna Galda de Jos prin care se solicită
eliminarea din programul de transport judeţean a traseului Alba Iulia - Oiejdea pentru a fi
introdus în programul de transport public local din cadrul Asociației Intercomunitare de
Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu
nr. 18088/10 august 2020;
- adresele nr. 300/27 noiembrie 2012 şi nr. 364/10 august 2020 ale Asociaţiei
Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local prin care se solicită eliminarea din
programul de transport judeţean a traseului Alba Iulia - Oiejdea pentru a fi introdus în programul
de transport public local din cadrul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia Transport Local, înregistrate la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. nr. 15445/27
noiembrie 2012 şi nr. 18104/11 august 2020;
- adresa nr. 263/11 august 2020 a operatorului de transport rutier Livio Dario SRL prin
care se comunică acordul privind eliminarea traseului cod 29: Alba Iulia - Oiejdea din programul
de transport judeţean pentru a fi introdus în programul de transport public local din cadrul
Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local şi renunţarea la licenţa
aferentă acestui traseu, înregistrată la registratura consiliului Judeţean Alba cu nr. 18158/11
august 2020.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia juridică şi administraţie publică
Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport
Nr. 18129/11 august 2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public judeţean
de persoane prin curse regulate, în judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prin eliminarea
traseului cod 29: Alba Iulia - Oiejdea pentru a fi introdus în programul de transport
public local din cadrul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - Transport
Local

În conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 92/2007, consiliile judeţene sunt
obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea
serviciilor publice de transport desfăşurat pe raza administrativ-teritorială a acestora.
Potrivit prevederilor art. 16 alin. 5 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de
transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările
ulterioare, ”unitățile administrativ-teritoriale se pot asocia între ele, conform legii, în vederea
asigurării și dezvoltării serviciilor publice de transport local de persoane prin curse regulate,
precum și pentru exploatarea în interes comun al sistemului de transport public local de persoane
prin curse regulate, în condiții stabilite prin prezenta lege și prin Legea nr. 51/2006, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.”
Conform prevederilor art. 17 alin. 1 lit. c din același act normativ, una dintre atribuţiile
îndeplinite de către consiliile judeţene în domeniul serviciilor publice transport se referă la
actualizarea periodică a traseelor şi a programelor de transport în funcţie de necesităţile de
deplasare ale populaţiei.
Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local a fost constituită în
anul 2009, având ca scop înființarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea și
gestionarea în comun a serviciului de transport public local din cadrul asociației, pe raza de
competență a unităților administrativ-teritoriale membre, în conformitate cu prevederile Legii
serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare
și a principiilor descentralizării și a autonomiei locale, așa cum ele erau precizate la art. 2-7 din
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, în vigoare la acea dată.
În prezent, din asociație fac parte: municipiul Alba Iulia, comunele Ciugud, Sîntimbru,
Ighiu, Cricău, Galda de Jos, Întregalde şi Mihalţ. Comuna Galda de Jos a aderat la Asociația
Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local în anul 2011.
Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local a fost autorizată,
de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
- A.N.R.S.C., pentru exercitarea atribuțiilor în domeniul serviciilor de transport public local, în
conformitate cu Ordinul nr. 206/2007 al președintelui acestei autorități, fiind emisă în acest sens
Autorizația nr. 0259 din 06.11.2009.
Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local a solicitat
Consiliului Judeţean Alba, prin adresa nr. 300/27 noiembrie 2012, scoaterea din programul de
transport judeţean a a traseului Alba Iulia - Oiejdea, în vederea introducerii acestuia în programul
de transport public local al asociaţiei, în conformitate cu Hotărârea Consiliului local al comunei
Galda de Jos nr. 57/27 noiembrie 2012.
Consiliul Judeţean Alba nu a dat curs solicitării deoarece a fost formulată tardiv, în
aceeaşi zi în care a fost adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012 privind
aprobarea Regulamentului, Caietului de Sarcini și Programului de transport public județean de
persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în județul Alba.

Traseul cod 29: Alba Iulia - Oiejdea este cuprins în Programul de transport judeţean în
vigoare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012, cu modificările şi
completările ulterioare.
Curtea de Apel Piteşti, prin Sentinţa nr. 417/F-CONT pronunţată în dosar
nr.1020/46/2012, a suspendat executarea Ordinului comun al ministrului administraţiei şi
internelor şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 240/1614/2012 privind
aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare privind criteriile
de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul
rutier public de persoane, până la soluţionarea pe fond a cauzei;
În consecinţă, procedura de atribuire a traseelor pentru transportul rutier public de
persoane prin servicii regulate în trafic judeţean care urma să aibă loc în data de 5 februarie
2013, precum şi programele de transport judeţene care urmau să intre în vigoare la data de 1 mai
2013 au fost la rândul lor suspendate la nivel naţional, serviciul de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate efectuându-se în baza programelor de transport judeţene 2008-2013,
a căror valabilitate împreună cu cea a licenţelor de traseu au fost prelungite prin O.U.G. nr.
30/2013, până la data de 31 decembrie 2013.
În perioada 17 decembrie 2013 - 24 martie 2017 efectele Hotărârii Consiliului Judeţean
Alba nr. 197/2012, inclusiv procedura de atribuire a traseelor din Programul de transport public
județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în județul
Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012, au fost suspendate ca
urmare a Sentinţei civile nr. 3492/2016, pronunţată în Dosarul nr. 10815/117/2013, Tribunalul
Cluj.
La data de 24 martie 2017, Curtea de Apel Cluj a dispus prin Decizia nr. 628 pronunţată
în Dosarul nr. 10815/117/2013, admiterea recursului promovat de Judeţul Alba şi Consiliul
Judeţean Alba împotriva Sentinţei civile nr. 3492 din 18 noiembrie 2016 a Tribunalului Cluj pe
care o casează, în tot, în sensul că rejudecând cauza, respinge ca inadmisibilă cererea de chemare
în judecată.
În consecinţă, a încetat suspendarea efectelor Hotărârii Consiliului Județean Alba nr.
197/2012 iar procedura de atribuire a traseelor cuprinse în Programului de transport public
județan de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în județul
Alba, având ca dată a şedinţei de atribuire 18 decembrie 2013, a putut fi finalizată. Traseul cod
29: Alba Iulia - Oiejdea a fost atribuit operatorului de transport rutier Livio Dario SRL, care
deţine licenţa de traseu seria LT nr. 0235071, cu valabilitate în perioada până la data de 31
decembrie 2021.
În conformitate cu prevederile art. 66 alin. 1 din O.U.G. nr. 70/2020 privind
reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2, pentru prelungirea
unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, cu modificările şi
completările ulterioare, transportul rutier judeţean de persoane prin curse regulate se desfăşoară,
până la data de 31 decembrie 2021, în baza programelor de transport judeţene şi a licenţelor
aflate în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României a Legii nr. 34/2020.
Prin adresele nr. 4767/10 august 2020 şi nr. 364/10 august 2020, înregistrate la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 18088/10 august 2020 şi nr. 18104/11 august 2020,
UAT comuna Galda de Jos şi Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia - Transport
Local au solicitat din nou Consiliului Judeţean Alba eliminarea din programul de transport
judeţean în vigoare a traseului cod 29: Alba Iulia - Oiejdea pentru a fi introdus în programul de
transport public local al Asociației Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local.
Solicitarea se justifică prin faptul că traseul în cauză se află pe teritoriul a trei UATcare
fac parte din Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local (municipiul
Alba Iulia, comuna Sântimbru şi comuna Galda de Jos), iar prin introducerea acestuia în
transportul local al asociaţiei cetăţenii satului Oiejdea pot beneficia astfel “ de facilităţile pe care
le acordăm şi cetăţenilor din celelalte sate componente ale comunei noastre (gratuitate la
transport pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat şi însoţitorii acestora, abonamente
avantajoase pe traseele incluse în circuitul AIDA-TL pentru toţi ceilalţi cetăţeni, posibilitatea de
a beneficia de curse regulate mai frecvente şi posibilitatea de îmbarcare/debarcare din toate
staţiile de autobuz de pe raza satului Oiejdea)”, se arată în adresa UAT comuna Galda de Jos mai
sus menţionată.

Operatorul de transport rutier Livio Dario SRL, prestator al serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate pe traseul cod 29: Alba Iulia - Oiejdea, şi-a
exprimat, prin adresa nr. 263/11 august 2020, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean
Alba cu nr. 18158/11 august 2020, acordul cu privire la actualizarea programului de transport
judeţean în sensul solicitării transmise Consiliului Judeţean Alba de către UAT comuna Galda de
Jos, motiv pentru care renunţă la licenţa de traseu, începând cu data de 1 septembrie 2020.
Având în vedere cele prezentate mai sus, este necesară aprobarea de către Consiliul
Județean Alba a proiectului de hotărâre privind actualizarea Programului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prin
eliminarea traseului cod 29: Alba Iulia - Oiejdea pentru a fi introdus în programul de
transport public local din cadrul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia Transport Local .

DIRECTOR EXECUTIV,
Liliana NEGRUŢ

Întocmit,
Consilier superior Adam - Gheorghe LĂNCRĂNJAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea finanțării nerambursabile a programelor sportive:
„Dezvoltarea și promovarea fotbalului în Județul Alba” al Asociaţiei Judeţene de Fotbal
Alba, aferent anului competiţional 2020 – 2021 , „Echipa de volei feminin CSM VOLEI
ALBA BLAJ - continuă să scrie istorie în voleiul feminin românesc în anul 2020 CAMPIOANA ROMÂNIEI” aferent anului competiţional 2020 – 2021
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa „ordinară” în luna august 2020;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea
finanțării nerambursabile a programelor sportive: „Dezvoltarea și promovarea fotbalului în
Județul Alba” al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba, aferent anului competiţional 2020-2021,
„Echipa de volei feminin CSM VOLEI ALBA BLAJ - continuă să scrie istorie în voleiul feminin
românesc în anul 2020 - CAMPIOANA ROMÂNIEI” aferent anului competiţional 2020 – 2021;
Analizând:
- cererea de finanțare nr. 89/2020 depusă de către Asociaţia Judeţeană de Fotbal Alba
înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 17883/7 august 2020;
- cererea de finanțare nr. 222/2020 depusă de către Clubul Sportiv Municipal Volei Alba
Blaj înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 15477/9 iulie 2020;
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 265/24 august 2017 pentru aprobarea
Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive și
a Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării;
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 117/26 aprilie 2018 pentru modificarea şi
completarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a
programelor sportive și a Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 45/14 februarie 2020 privind aprobarea
bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor
externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2020;
Ținând cont de:
- raportul nr. 18028/10 august 2020 întocmit de către Comisia de verificare a
documentaţiei de finanţare depusă de către Asociaţia Judeţeană de Fotbal Alba, privind
eligibilitatea, completitudinea şi încadrarea cheltuielilor aferente cererii de finanţare în legislaţia
naţionala în vigoare şi în Regulamentul privind condiţiile, criteriile şi procedura de finanţare a
programelor sportive, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 117/2018
- raportul nr. 18025/10 august 2020 întocmit de către Comisia de verificare a
documentaţiei de finanţare depusă de către Clubul Sportiv Municipal Volei Alba Blaj, privind
eligibilitatea, completitudinea şi încadrarea cheltuielilor aferente cererii de finanţare în legislaţia
naţionala în vigoare şi în Regulamentul privind condiţiile, criteriile şi procedura de finanţare a
programelor sportive, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 117/2018;
Având în vedere prevederile:
- O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 115/2020 privind aprobarea O.U.G. nr. 50/2020 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2020;

- H.G. nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a
dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
- H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. (1) Se aprobă finanțarea Programului sportiv „Dezvoltarea și promovarea
fotbalului în Județul Alba” al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba, aferent anului competiţional
2020-2021, în sumă de 160.000 lei, pe categorii de cheltuieli, conform anexei nr. 1 - parte
integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Suma va fi decontată până la data de 31.12.2020.
Art. 2. (1) Se aprobă finanțarea Programului sportiv „Echipa de volei feminin CSM
VOLEI ALBA BLAJ – continuă să scrie istorie în voleiul feminin românesc în anul 2020 CAMPIOANA ROMÂNIEI” aferent anului competiţional 2020 – 2021, în sumă de 1.500.000
lei, pe categorii de cheltuieli, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Suma fi decontată în două tranşe, respectiv prima tranşă până la data de
31.12.2020, iar tranşa a doua până la data de 31.01.2021.
Art. 3. Transferul sumelor către beneficiarii finanțărilor se va efectua conform creditelor
bugetare aprobate în bugetul local al Judeţului Alba cu această destinație și în strictă corelare cu
gradul de încasare a veniturilor proprii la bugetul local al Judeţului Alba şi în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
Art. 4. Curtea de Conturi exercită controlul financiar asupra derulării activităţilor
finanţate din fonduri publice aferente programelor sportive menţionate.
Art. 5. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Asociaţiei
Judeţene de Fotbal Alba, Clubului Sportiv Municipal de Volei Alba Blaj, Direcției juridică și
administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.

CONSILIERII JUDEŢENI:
RADU Călin
CHERECHEŞ Dan Ioan
SANDEA Dorin Gheorghe
FULEA Ioan
CETERAŞ Marius

Înregistrat cu nr. 165
Alba Iulia, 11 august 2020

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 165 din 11 august 2020

Categoriile de cheltuieli și cuantumul acestora, pentru programul sportiv
„Dezvoltarea și promovarea fotbalului în județul Alba” al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba,
aferent anului competiţional 2020-2021

Activități

Activitatea 1
Dotarea
echipelor
cu
materiale necesare pregătirii
jocurilor oficiale şi ale
antrenamentelor
(mingi
fotbal, truse medicale, plase
porţi
fotbal,
veste
reflectorizante) precum şi
pentru
organizarea
competiţiilor sportive

Participanți

Categoriile de cheltuieli*

Toţi membrii afiliaţi. Peste 200 echipe
participante. Aproximativ 3200
sportivi

Cheltuieli pentru achiziționarea
de materiale și echipament
sportiv

80 arbitri

Activitatea 2
Dotarea arbitrilor cu
echipament (pachetul conţine
două tricouri, o pereche de
pantaloni scurţi şi o pereche
de jambiere)

Valoarea totalăLEI 116.990,00

Cheltuieli medicale (vitamine
şi susţinătoare de efort,
medicamente, materiale
sanitare, unguente, produse
pentru refacere şi recuperare) şi
pentru controlul antidoping

33.000,00

Alte categorii de cheltuieli:
Cheltuieli pentru organizarea,
respectiv desfăşurarea
acţiunilor sportive, servicii
închiriere baze sportive,
premiere – cupe şi medalii

8.000,00

Cheltuieli pentru materiale de
promovare a activității sportive

2.010,00

Obiectiv/obiective
- Menținerea sau creșterea
numărului
de
echipe
participante în campionatele
organizate de către Asociația
Județeană de Fotbal Alba;
- Menținerea sau creșterea
numărului
de
jucători
participanți în competițiile
organizate de către Asociația
Județeană de Fotbal Alba;
Participarea
echipei
câștigătoare a campionatului
Ligii a IV-a la barajul de
promovare la Liga a III-a;
- Organizarea unei baze de
selecție în rândul jucătorilor
participanți în competițiile
județene;
Organizarea
de
noi
competiţii sportive atât la
nivel local cât şi la nivel

naţional.
TOTAL

160.000,00

CONSILIERII JUDEŢENI:
FULEA Ioan
CHERECHEŞ Dan Ioan
SANDEA Dorin Gheorghe
RADU Călin
CETERAŞ Marius

COMISIA
Preşedinte: Sorina OPREAN
Membri:

Camelia Ileana LAZĂR
Raluca Elena GRĂDINARIU
Cornelia Elena STANCIU

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 165 din 11 august 2020

Categoriile de cheltuieli și cuantumul acestora, pentru programul sportiv
„Echipa de volei feminin CSM VOLEI ALBA BLAJ – continuă să scrie istorie în voleiul feminin românesc în anul 2020 - CAMPIOANA ROMÂNIEI”
aferent anului competiţional 2020 – 2021

Activități
Activitatea 1
Meciuri desfăşurate acasă – Divizia
A1, Cupa României, amicale

Activitatea 2
Meciuri desfăşurate în deplasare –
Divizia A1, Cupa României, amicale

Participanți

Categoriile de cheltuieli*

- 28 participanţi direcţi pentru
fiecare meci: Delegația sportivă
(formată din sportivi, antrenori,
preparatori fizici, statistician,
maseur-kinetoterapeut,
arbitrii
principali și auxiliari, delegați
oficiali numiți de federațiile de
specialitate, medici, asistenți
medicali, personal auxiliar

Cheltuieli pentru plata
participanților la activitatea
sportivă, efectuate în baza unui
contract individual de muncă
sau a unui contract de
activitate sportivă conform
legii:
- cheltuieli privind plata
participanţilor la activităţi
sportive în cadrul contractelor
de activitate sportivă
- alte cheltuieli provenite din
contractele de activitate
sportivă (transport un drum
dus-întors cu auto/ avion la
venirea şi plecarea de la
echipă, un prânz zilnic, chirii şi
utilităţi, vize intrare în ţară,
vize şedere, asigurări necesare
obţinerii dreptului de şedere în
România)

- 19 participanţi direcţi pentru
fiecare meci: Delegația sportivă
(formată din sportivi, antrenori,
preparator fizic, statistician,
maseur-kinetoterapeut)

Cheltuieli transport, cazare si
masa
- 34 participanţi direcţi pentru - masa, cazarea, transport

Valoarea
totală
- LEI 1.012.500,00

Obiectiv/obiective

1. Câștigarea
titlului de
campioana a
României sau cel
puțin clasarea în
primele 3 echipe în
Campionatul
Romaniei

200.000,00
2. Câștigarea Cupei
României sau cel

Activități
Activitatea 3
Meciuri desfăşurate acasă – Liga
Campionilor, Cupa CEV, Cupa
Challenge

Activitatea 4
Meciuri desfăşurate în deplasare –
Liga Campionilor sau Cupa CEV

Activitatea 5
Renumeraţii ale participanţilor la
activitatea sportivă şi alte obligaţii
prevăzute în contractele de activitate
sportivă

Activitatea 6
Asigurarea condiţiilor de participare

Participanți

Categoriile de cheltuieli*

fiecare meci: Delegația sportivă
(formată din sportivi, antrenori,
preparatori fizici, statistician,
maseur-kinetoterapeut), arbitrii
principali și auxiliari, delegați
oficiali numiți de federațiile de
specialitate, medici, asistenți
medicali,
personal
auxiliar,
ambulanţa

delegaţie sportivă, arbitrii,
delegaţi
oficiali,
delegaţi
oficiali ai clubului, medici,
asistenţi medicali, personal
auxiliar (translator, persoane
contractate pentru servicii
necesare
desfăşurării
meciurilor
naţionale
şi
internaţionale)
Cheltuieli privind plata
arbitrilor, medicilor și altor
persoane:
- indemnizaţii arbitrii
principali şi auxiliari, delegaţi
oficiali, medici, asistenţi
medicali, personal auxiliar
(pers. desemnată/contractată să
pregătească sala pt. meciuri
conf. Cerinţelor CEV, FRV)

- 19 participanţi direcţi pentru
fiecare meci: Delegația sportivă
(formată din sportivi, antrenori,
preparator fizic, statistician,
maseur-kinetoterapeut)

- 19 participanţi: Delegația
sportivă (formată din sportivi,
antrenori, preparator fizic,
statistician, maseurkinetoterapeut)

- 19 participanţi: Delegația
sportivă (formată din sportivi,
antrenori, preparator fizic,
statistician, maseur-

Cheltuieli privind asigurarea
persoanelor, a materialelor, a
echipamentului sportiv și a
altor bunuri:
- asigurări medicale

Valoarea
totală
- LEI -

Obiectiv/obiective
puţin participarea în
semifinalele Cupei
României în
sezonul 2020-2021;

35.000,00

3. Participarea in
Cupele Europene
(Liga campionilor
sau Cupa CEV) și
1.000,00 clasarea pe un loc
în primele 3 echipe
în sezonul 20202021

Cheltuieli pentru achiziționarea
de materiale și echipament
sportiv:
- echipament sportiv de
pregătire şi competiţie,
materiale sportive

22.500,00

Cheltuieli medicale ( vitamine
și susținătoare de efort,
medicamente, materiale

7.500,00

Activități
la competiţiile naţionale şi
internaţionale

Participanți
kinetoterapeut)

Categoriile de cheltuieli*

Valoarea
totală
- LEI -

sanitare, unguente, produse
pentru refacere și recuperare)
și pentru controlul doping:
- cheltuieli medicale şi
investigaţii medicale
Alte categorii de cheltuieli pentru organizarea, respectiv
desfășurarea acțiunilor
sportive, servicii închiriere
baze sportive etc:
- vize pentru deplasări externe
meciuri, servicii închiriere
baze sportive, aparatura şi
spaţii de conferinţă, servicii de
ambulanţă, servicii video
challenge pentru meciurile
internaţionale

20.000,00

Alte categorii de cheltuieli Pentru realizarea acțiunilor de
cercetare, informare,
consultanță în domeniul
sportului, realizarea
materialelor video/audio:
- servicii de consultanţă în
domeniul sportiv, acorduri
pentru dezlegare şi transfer
- taxe înscriere FRV şi CEV în
competiţii interne şi
internaţionale, taxe legitimare
sportivi, taxe emitere certificat
internaţional de transfer alte
taxe prevăzute în
regulamentele FRV şi
organisme internaţionale

200.000,00

Obiectiv/obiective

Activități

Participanți

Categoriile de cheltuieli*

Valoarea
totală
- LEI -

- traduceri
Cheltuieli pentru materiale de
promovare a activității
sportive:
- cheltuieli cu materiale pentru
promovarea activităţii sportive
TOTAL

1.500,00

1.500.000,00
CONSILIERII JUDEŢENI:
FULEA Ioan
CHERECHEŞ Dan Ioan
SANDEA Dorin Gheorghe
RADU Călin
CETERAŞ Marius

COMISIA
Preşedinte: Sorina OPREAN
Membri:

Camelia Ileana LAZĂR
Raluca Elena GRĂDINARIU
Cornelia Elena STANCIU

Obiectiv/obiective

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 18180/11 august 2020

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea finanțării nerambursabile a programelor
sportive: „Dezvoltarea și promovarea fotbalului în județul Alba” al Asociaţiei Judeţene de
Fotbal Alba, aferent anului competiţional 2020 – 2021 , „Echipa de volei feminin CSM
VOLEI ALBA BLAJ – continuă să scrie istorie în voleiul feminin românesc în anul 2020 CAMPIOANA ROMÂNIEI” aferent anului competiţional 2020 – 2021

Proiectul de act administrativ inițiat vizează stabilirea condițiilor, criteriilor și procedurii
de finanțare a programelor sportive „Dezvoltarea și promovarea fotbalului în Județul Alba” al
Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba, Echipa de volei feminin CSM VOLEI ALBA BLAJ – continuă
să scrie istorie în voleiul feminin românesc în anul 2020 - CAMPIOANA ROMÂNIEI” aferent
anului competiţional 2020 – 2021.
Strategia Națională pentru Sport 2016-2032 aprobată de către Ministerul Tineretului și
Sportului prevede că „o politică coerentă de organizare și susținere a sportului de masă și
performanță în România trebuie să reprezinte o prioritate la nivelul tuturor autorităților...”.
Potrivit prevederilor Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi
completările ulterioare, prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale
se pot aloca sume din bugetul local pentru finanțarea programelor sportive ale cluburilor de drept
public și privat înființate pe raza unităţii administrativ-teritoriale.
De asemenea, prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se
pot aloca sume din bugetul local pentru finanțarea programelor sportive desfășurate în raza
județului Alba, de către asociațiile județene pe ramură de sport, federațiile sportive naționale,
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Alba și Inspectoratul Școlar Județean Alba.
În mod similar, tot prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice
locale se stabilesc condiţiile, criteriile şi procedura, precum şi cuantumul pe fiecare categorie de
cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanţi la activităţile sportive.
Ca urmare a prevederilor invocate mai sus, a fost aprobat Regulamentul privind
condiţiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive și a contractului - cadru
încheiat cu beneficiarii finanțării, sens in care au fost depuse un număr de două cereri de
finanţare pentru următoarele programe sportive: „Dezvoltarea și promovarea fotbalului în județul
Alba” al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba, aferent anului competiţional 2020-2021, înregistrat
la registratura Consiliului Judetean Alba cu nr. 17883/2020; Echipa de volei feminin CSM
VOLEI ALBA BLAJ – continuă să scrie istorie în voleiul feminin românesc în anul 2020 CAMPIOANA ROMÂNIEI” aferent anului competiţional 2020 – 2021, înregistrat la registratura
Consiliului Judetean Alba cu nr. 15477/2020.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art.182 alin. 2 din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de
hotărâri pot fi propuse de consilierii județeni, de președintele consiliului județean, de
vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni, în condițiile legii, a fost inițiat proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 165/11 august 2020.
Ținând cont de prevederile legale mai sus menționate, propun analizarea Proiectului de
hotărâre cu privire la aprobarea finanțării nerambursabile a programelor sportive:
„Dezvoltarea și promovarea fotbalului în Județul Alba” al Asociaţiei Judeţene de Fotbal
Alba, aferent anului competiţional 2020 - 2021 , „Echipa de volei feminin CSM VOLEI
ALBA BLAJ - continuă să scrie istorie în voleiul feminin românesc în anul 2019 CAMPIOANA ROMÂNIEI” aferent anului competiţional 2020 – 2021, în vederea supunerii

lui spre dezbatere și aprobare în ședința ordinară a Consiliului Județean Alba din luna august
2020.
La redactarea prezentului referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
CONSILIERI JUDEŢENI,
FULEA Ioan
RADU Călin
CHERECHEŞ Dan Ioan
SANDEA Dorin Gheorghe
CETERAŞ Marius

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 18183/11 august 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Domnului director executiv Marian Florin AITAI

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea finanțării nerambursabile a programelor sportive: „Dezvoltarea și
promovarea fotbalului în Județul Alba” al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba, aferent
anului competiţional 2020 - 2021 , „Echipa de volei feminin CSM VOLEI ALBA BLAJ continuă să scrie istorie în voleiul feminin românesc în anul 2020 - CAMPIOANA
ROMÂNIEI” aferent anului competiţional 2020 – 2021
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 12 august 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
care va avea loc în data de 13 august 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 165/11 august 2020 şi are ataşat referatul
de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea finanțării nerambursabile a
programelor sportive: „Dezvoltarea și promovarea fotbalului în Județul Alba” al Asociaţiei
Judeţene de Fotbal Alba, aferent anului competiţional 2020 - 2021 , „Echipa de volei
feminin CSM VOLEI ALBA BLAJ - continuă să scrie istorie în voleiul feminin românesc în
anul 2019 - CAMPIOANA ROMÂNIEI” aferent anului competiţional 2020 – 2021.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcția Gestionarea Patrimoniului
Direcția Dezvoltare și Bugete
Direcţia Juridică şi Relaţii Publice
Nr. 18186/11 august 2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea finanțării nerambursabile a programelor
sportive: „Dezvoltarea și promovarea fotbalului în județul Alba” al Asociaţiei Judeţene de
Fotbal Alba, aferent anului competiţional 2020 – 2021 , „Echipa de volei feminin CSM
VOLEI ALBA BLAJ – continuă să scrie istorie în voleiul feminin românesc în anul 2020 CAMPIOANA ROMÂNIEI” aferent anului competiţional 2020 – 2021
Potrivit prevederilor art. 3 alin. 1 din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu
modificările si completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice sprijină sportul pentru
toţi şi sportul de performanță şi asigură condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a
educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale.
De asemenea, art. 69 din același act normativ prevede la alin. 1 că ”Structurile sportive
fără scop patrimonial în condiţiile prezentei legi, pot beneficia de sume de la bugetul de stat şi
de la bugetele locale pentru finanţarea de programe sportive. Aceste sume se asigură pe bază de
contracte încheiate între structurile sportive respective şi organele administraţiei publice
centrale sau locale, după caz”.
Conform prevederilor Legii nr. 115/2020 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, valoarea totală a
finanţărilor acordate activităţii sportive a structurilor sportive de drept public aflate în subordinea
autorităţilor sau instituţiilor publice, precum şi a asociaţiilor judeţene care îşi au sediul pe raza
lor administrativ-teritorială, pentru întregul an bugetar 2020 nu poate depăşi 3% din suma
reprezentând cotele defalcate din impozitul pe venit ce revin bugetului local al unităţii
administrativ-teritoriale respective.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 117/2018 a fost aprobată modificarea şi
completarea Regulamentului privind condiţiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor
sportive și contractul - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării, denumit în continuare
Regulamentul, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 265/2017.
Astfel au fost depuse un număr de două cereri de finanţare pentru următoarele programe
sportive: „Dezvoltarea și promovarea fotbalului în județul Alba” al Asociaţiei Judeţene de Fotbal
Alba, aferent anului competiţional 2020-2021, înregistrat la registratura Consiliului Judetean
Alba cu nr. 17883/2020; Echipa de volei feminin CSM VOLEI ALBA BLAJ – continuă să scrie
istorie în voleiul feminin românesc în anul 2020 - CAMPIOANA ROMÂNIEI” aferent anului
competiţional 2020 – 2021, înregistrat la registratura Consiliului Judetean Alba cu nr.
15477/2020.
Cererile de finanţare nerambursabilă, verificate de către Comisia constituită prin
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 286/2020, au îndeplinit criteriile privind
eligibilitatea, completitudinea și încadrarea cheltuielilor în legislația națională în vigoare și în
Regulamentul privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive
aprobat prin hotărârea mai sus menţionată, propunându-se finanţarea din bugetul local al
Judeţului Alba a Programului sportiv „Dezvoltarea și promovarea fotbalului în Județul Alba”
al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba, aferent anului competiţional 2020-2021, în sumă de
160.000 lei, şi a Programului sportiv „Echipa de volei feminin CSM VOLEI ALBA BLAJ –
continuă să scrie istorie în voleiul feminin românesc în anul 2020 - CAMPIOANA
ROMÂNIEI” aferent anului competiţional 2020 – 2021, în sumă de 1.500.000 lei,
În acest sens, activitatile, categoriile de cheltuieli și cuantumul acestora sunt prevazute în
anexele proiectului de hotarare. Alocarea fondurilor se va realiza în funcție de încasarea

veniturilor bugetului local și de creditele bugetare alocate cu această destinație, cu repectarea
prevederilor legale în vigoare.
Art. 182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, prin dispozițiile art. 136 alin. 3 lit. a, precizează că proiectele de hotărâri
înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului județean însoţite de referatele de aprobare ale
acestora şi de alte documente de prezentare şi de motivare se înregistrează şi se transmit de
secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale compartimentelor de resort
din cadrul aparatului de specialitate în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de
specialitate.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), art. 182 alin.(1),
alin. (4) şi art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin proiectul de hotărâre inițiat de
grupul de consilieri judeţeni ai Consiliului Județean Alba va fi aprobată finanțarea
nerambursabile a programelor sportive: „Dezvoltarea și promovarea fotbalului în județul
Alba” al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba, aferent anului competiţional 2020 – 2021 ,
„Echipa de volei feminin CSM VOLEI ALBA BLAJ – continuă să scrie istorie în voleiul
feminin românesc în anul 2019 - CAMPIOANA ROMÂNIEI” aferent anului competiţional
2020 – 2021

Director executiv,
Ioan BODEA

Director executiv,
Marian Florin AITAI

Redactat: Sorina OPREAN- consilier superior

Director executiv,
Liliana NEGRUŢ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale
din Județul Alba a sumelor pentru Programul privind elaborarea
şi/sau actualizarea Panurilor Urbanistice Generale ale localităţilor
şi a Regulamentelor Locale de Urbanism, pe anul 2020
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna august 2020;
Luând în dezbatere referatul de aprobare la proiectul de hotărâre pentru aprobarea
repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale din Județul Alba a sumelor pentru Programul
privind elaborarea şi/sau actualizarea Panurilor Urbanistice Generale ale localităţilor şi a
Rgulamentelor Locale de Urbanism, pe anul 2020;
Ţinând
cont
de
prevederile
Contractului
de
finanţare
nr.
100239/22.07.2020/17833/07.08.2020 încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației și Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Alba pentru Programul privind
elaborarea și/sau actualizarea planurilor urbanistice generale ale localităţilor și a regulamentelor
locale de urbanism;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin 1 lit. b şi art. 173 alin. 3 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;
- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și
completările ulterioare;
- H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Județul Alba a sumei
de 619.750,00 lei pentru Programul privind elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor Urbanistice
Generale ale localităţilor şi a Regulamentelor Locale de Urbanism, pe anul 2020, conform anexei
- parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete și Direcției amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei municipiului Alba Iulia,
Unităților administrativ-teritoriale nominalizate; Direcţiei juridică şi administraţie publică,
Direcţiei dezvoltare şi bugete și Direcției amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 166
Alba Iulia, 11 august 2020

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și
gestionarea patrimoniului județului

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 166/11 august 2020
REPARTIZAREA
pe unităţi administrativ teritoriale din județul Alba a sumelor pentru Programul
privind elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale
localităţilor şi a Regulamentelor Locale de Urbanism, pe anul 2020
lei
Nr.
crt.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Denumire unitate administrativ teritorială
A
TOTAL, din care:
Oraș Baia de Arieș
Oraș Zlatna
Comuna Almașu Mare
Comuna Berghin
Comuna Cenade
Comuna Ciuruleasa
Comuna Cricău
Comuna Doștat
Comuna Fărău
Comuna Gârbova
Comuna Horea
Comuna Intregalde
Comuna Livezile
Comuna Lopadea Nouă
Comuna Mihalț
Comuna Mirăslău
Comuna Mogoș
Comuna Pianu
Comuna Poiana Vadului
Comuna Ponor
Comuna Poșaga
Comuna Rădești
Comuna Râmeţ
Comuna Roșia Montană
Comuna Săsciori
Comuna Scărișoara
Comuna Șona
Comuna Spring
Comuna Unirea
Comuna Vadu Moților
Comuna Valea Lungă
Comuna Vidra
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Program 2020
1
619,750.00
21,420.00
18,668.00
24,526.00
15,000.00
24,526.00
18,668.00
1,860.00
12,811.00
18,668.00
24,526.00
24,526.00
1,190.00
24,526.00
24,526.00
18,668.00
20,000.00
18,668.00
18,668.00
18,668.00
24,526.00
24,526.00
18,668.00
18,668.00
30,383.00
25,000.00
10,000.00
18,668.00
18,668.00
18,668.00
18,668.00
18,668.00
24,526.00
Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 18231/11 august 2020

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale
din Județul Alba a sumelor pentru Programul privind elaborarea
şi/sau actualizarea Panurilor Urbanistice Generale ale localităţilor
şi a Regulamentelor Locale de Urbanism, pe anul 2020

Expunere de motive
Planurile Urbanistice Generale sunt documentaţii complexe care se întocmesc pentru
întregul teritoriu intravilan al localităţilor în corelare cu teritoriul administrativ al acestora şi
reglementează utilizarea terenurilor şi condiţiile de ocupare a acestora cu construcţii, inclusiv
infrastructuri, amenajări şi plantaţii, constituindu-se în suportul pentru realizarea programelor de
dezvoltare a localităţilor.
Regulamentele Locale de Urbanism întăresc şi detaliază prevederile planurilor urbanistice
generale referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor şi de amplasare, dimensionare şi
realizare a construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor, constituindu-se în instrumentul de bază al
realizării disciplinei în construcţii.
Descrierea situației actuale
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în limita alocaţiilor aprobate
prin legea anuală a bugetului de stat, repartizează și comunică consiliilor judeţene plafoanele
aprobate pentru elaborarea și/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor și
a Regulamentelor Locale de Urbanism aferente.
Pentru anul 2020, prin contractul de finanţare nr. 100239/22.07.2020/17833/07.08.2020
încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Unitatea
Administrativ Teritorială Județul Alba, pentru Programul privind elaborarea și/sau actualizarea
planurilor urbanistice generale ale localităţilor și a regulamentelor locale de urbanism, Judeţului
Alba i-a fost alocată suma de 619.750,00 lei.
Baza legală
 art. 173 alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
 Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020.
 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și
completările ulterioare;
 H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată,
cu modificările și completările ulterioare
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 166/11 august 2020
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 18232/11 august 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Domnului director executiv Marian Florin AITAI

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare,vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale
din Județul Alba a sumelor pentru Programul privind elaborarea
şi/sau actualizarea Panurilor Urbanistice Generale ale localităţilor
şi a Regulamentelor Locale de Urbanism, pe anul 2020
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 12 august 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a ședinţei
„ordinară” care va avea loc în data de 13 august 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 166/11 august 2020 şi are ataşat referatul
de aprobare la proiectul de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativteritoriale din Județul Alba a sumelor pentru Programul privind elaborarea şi/sau actualizarea
Panurilor Urbanistice Generale ale localităţilor şi a Rgulamentelor Locale de Urbanism, pe anul
2020
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr.
Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrative-teritoriale
din Județul Alba, a sumelor pentru Programul privind elaborarea şi/sau actualizarea
planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism,
pe anul 2020
Regulamentul general de urbanism reprezintă sistemul unitar de norme tehnice şi juridice
care sta la baza elaborării planurilor de amenajare a teritoriului, planurilor urbanistice, precum şi
a regulamentelor locale de urbanism.
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea
Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, denumit în continuare MLPDA,
analizează, repartizează şi comunică consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului
Bucureşti plafoanele aprobate anual şi trimestrial pentru fiecare consiliu local pentru elaborarea
şi/sau actualizarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism
aferente.
In anul 2020, din bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a
fost alocată Județului Alba pentru elaborarea și/sau actualizarea planurilor urbanistice generale
ale localităţilor și a regulamentelor locale de urbanism, suma de 619.750,00 lei, conform
prevederilor contractului de finanţare nr. 100239/22.07.2020/17833/07.08.2020, sumă repartizată
pe următoarele unităţi administrative-teritoriale:
-lei Nr.
Denumire unitate administrativ teritorială
Program 2020
crt.
0
A
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

TOTAL, din care:
Oraș Baia de Arieș
Oraș Zlatna
Comuna Almașu Mare
Comuna Berghin
Comuna Cenade
Comuna Ciuruleasa
Comuna Cricău
Comuna Doștat
Comuna Fărău
Comuna Gîrbova
Comuna Horea
Comuna Intregalde
Comuna Livezile
Comuna Lopadea Nouă
Comuna Mihalț
Comuna Mirăslău
Comuna Mogoș
Comuna Pianu
Comuna Poiana Vadului
Comuna Ponor
Comuna Poșaga

619,750.00
21,420.00
18,668.00
24,526.00
15,000.00
24,526.00
18,668.00
1,860.00
12,811.00
18,668.00
24,526.00
24,526.00
1,190.00
24,526.00
24,526.00
18,668.00
20,000.00
18,668.00
18,668.00
18,668.00
24,526.00
24,526.00

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Comuna Rădești
Comuna Rîmet
Comuna Roșia Montană
Comuna Săsciori
Comuna Scărișoara
Comuna Șona
Comuna Spring
Comuna Unirea
Comuna Vadu Moților
Comuna Valea Lungă
Comuna Vidra

18,668.00
18,668.00
30,383.00
25,000.00
10,000.00
18,668.00
18,668.00
18,668.00
18,668.00
18,668.00
24,526.00

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. __ din _____

DIRECTOR EXECUTIV
Marian Florin AITAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT 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, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna august 2020;
Luând în dezbatere 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, cu modificările si
completările ulterioare;
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, cu modificările si
completările ulterioare;
- solicitările unităţilor administrativ-teritoriale din Județul Alba;
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, cu modificările si completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările
ulterioare;
- Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 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, cu modificările si
completările ulterioare, 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 - 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.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 167
Alba Iulia, 11 august 2020
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și
gestionarea patrimoniului județului
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport
Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială.

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE
Nr. 18234/11 august 2020
REFERAT 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, cu modificările si completările ulterioare
Expunere de motive
Prin Legea bugetului de stat pe anul 2020, în anexa 6, Judeţului Alba i-au fost alocate
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile
judeţene și comunale, iar prin Hotărârea nr. 43/14 februarie 2020 Consiliul Județean Alba a
repartizat pe unităţi administrativ–teritoriale sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru
finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale, pe anul 2020.
Urmare a evaluării solicitărilor unităţilor administrativ–teritoriale din Judeţul Alba, a
analizei stadiului fizic si valoric al lucrărilor, precum şi a lungimii drumurilor comunale
reflectată prin numărul de kilometri de drumuri comunale care parcurg traseul fiecărei unități
administrativ-teritoriale, din suma repartizată Județului Alba prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr. 43/14 februarie 2020, cu modificările si completările ulterioare, potrivit
prevederilor legale mai sus amintite, se impune redistribuirea sumei de 4.200,00 mii lei pe unităţi
administrativ–teritoriale, potrivit anexei la prezentul proiect de hotărâre.
În acest sens, bugetul local al Județului Alba se va diminua cu suma de 4.200,00 mii lei.
Descrierea situației actuale
Prin Hotărârea 43/14 februarie 2020 Consiliul Judeţean Alba a aprobat repartizarea 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, iar prin Hotărârea nr. 101/30 aprilie 2020 Consiliul
Judeţean Alba a aprobat modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului
Judeţean Alba nr. 43/14 februarie 2020.
Baza legală
 art. 173 alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
 Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, cu modificările și completările
ulterioare.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de
hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de
vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 167 din 11 august 2020.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi ale Legii
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 18235/11 august 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Domnului director executiv Marian Florin AITAI

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, vă
transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,
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, cu modificările şi completările ulterioare
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 12 august 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a suplimentară a
ședinţei „ordinară” care va avea loc în data de 13 august 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 167/11 august 2020 şi are ataşat 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, cu modificările si completările ulterioare.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI BUGETE
Nr.

RAPORT DE SPECIALITATE
la 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, cu modificările si completările ulterioare

Conform anexei nr. 6 la Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, cu
modificările și completările ulterioare, Judeţului Alba i-au fost repartizate sume defalcate din
taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale,
în sumă de 21.611 mii lei.
Consiliul Județean Alba acordă sprijin și asistență tehnică de specialitate autorităților
administrației publice locale, orășenești și comunale pentru construirea, întreținerea și
modernizarea drumurilor publice comunale. Ca urmare, prin Hotărârea nr. 43/14 februarie 2020 Anexa nr. 2, Consiliul Județean Alba a repartizat pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul
Alba sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanțarea cheltuielilor privind
drumurile judeţene și comunale pe anul 2020, iar prin Hotărârea nr. 101/30 aprilie 2020
Consiliul Judeţean Alba a aprobat modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 43/14 februarie 2020.
Din analiza solicitărilor ordonatorilor principali de credite ai unităților administrativteritoriale din Județul Alba și în funcție de lungimea drumurilor aflate în administrarea consiliilor
locale, precum și viabilitatea şi starea tehnică a acestora, se propune redistribuirea sumei de
4.200,00 mii lei din suma repartizată Județului Alba prin HCJ nr. 43/14 februarie 2020, cu
modificările și completările ulterioare, următoarelor unităţi administrativ teritoriale din Județul
Alba:
mii lei
Nr.
crt.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Unitatea administrativ-teritorială

Sume propuse
2020

A

1

Municipiul Blaj
Oraș Abrud
Oraș Cîmpeni
Oraș Teiuș
Comuna Arieșeni
Comuna Bistra
Comuna Blandiana
Comuna Bucerdea Granoasă
Comuna Bucium
Comuna Cîlnic
Comuna Cenade
Comuna Cergău
Comuna Ciugud
Comuna Ciuruleasa
Comuna Daia Romană
Comuna Doștat

500.00
59.00
67.00
67.00
63.00
100.00
100.00
50.00
67.00
200.00
70.00
300.00
500.00
67.00
100.00
200.00

17
18
19
20
21
22
23
24
25

Comuna Livezile
Comuna Lupșa
Comuna Meteș
Comuna Mihalț
Comuna Rîmet
Comuna Roșia de Secaș
Comuna Scărișoara
Comuna Șona
Comuna Stremț

400.00
55.00
300.00
500.00
63.00
55.00
100.00
150.00
67.00

Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare în conformitate cu
prevederile legale a sumelor repartizate.
Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. ______.

DIRECTOR EXECUTIV
Marian Florin AITAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

Anexa
la Proiectul de hotărâre
a Consiliului Județean Alba
nr. 167 din 11 august 2020
REPARTIZAREA

pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a sumelor defalcate din taxa pe valoare
adaugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2020

Nr.
crt.

Unitatea administrativ -teritorială

0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

A

TOTAL, din care:
Municipiul Blaj
Orașul Abrud
Orașul Câmpeni
Oraș Teiuș
Comuna Albac
Comuna Arieșeni
Comuna Avram Iancu
Comuna Berghin
Comuna Bistra
Comuna Blandiana
Comuna Bucerdea Grânoasă
Comuna Bucium
Comuna Câlnic
Comuna Cenade
Comuna Cergău
Comuna Cetatea de Baltă
Comuna Ciugud
Comuna Ciuruleasa
Comuna Daia Română
Comuna Doștat
Comuna Galda de Jos
Comuna Hopârta
Comuna Livezile
Comuna Lupșa
Comuna Meteș
Comuna Mihalț
Comuna Mogoș
Comuna Ocoliș
Comuna Ohaba
Comuna Poiana Vadului
Comuna Ponor
Comuna Poșaga
Comuna Râmeţ
Comuna Roșia de Secaș
Comuna Săliștea
Comuna Sâncel
Comuna Scărișoara
Comuna Șona
Comuna Stremț
Comuna Unirea

Sume
aprobate
2020

Infl: +/-

1

2

21.611,00
500,00
105,00
138,00
115,00
400,00
101,00
100,00
300,00
0,00
300,00
450,00
252,00
0,00
0,00
0,00
200,00
500,00
102,00
300,00
243,00
242,00
200,00
300,00
97,00
300,00
543,00
110,00
100,00
70,00
98,00
40,00
242,00
98,00
102,00
200,00
200,00
200,00
0,00
102,00
300,00

mii lei
Sume
propuse
2020
3=1+2

0,00 21.611,00
500,00 1.000,00
59,00
164,00
67,00
205,00
67,00
182,00
400,00
63,00
164,00
100,00
300,00
100,00
100,00
100,00
400,00
50,00
500,00
67,00
319,00
200,00
200,00
70,00
70,00
300,00
300,00
200,00
500,00 1.000,00
67,00
169,00
100,00
400,00
200,00
443,00
242,00
200,00
400,00
700,00
55,00
152,00
300,00
600,00
500,00 1.043,00
110,00
100,00
70,00
98,00
40,00
242,00
63,00
161,00
55,00
157,00
200,00
200,00
100,00
300,00
150,00
150,00
67,00
169,00
300,00

Nr.
crt.

Unitatea administrativ -teritorială

41 Comuna Valea Lungă
42 Comuna Vidra
43 Județul Alba
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Sume
Sume
aprobate
Infl: +/- propuse
2020
2020
350,00
350,00
300,00
300,00
13.311,00 -4.200,00 9.111,00
Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea justificării impactului Proiectului „Reabilitare și modernizare
drum județean DJ 750C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă –
Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1)”
asupra dezvoltării socio-economice la nivel județean/ regional
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna august 2020;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea justificării
impactului Proiectului „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750C: Sălciua de Sus (DN
75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu
de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1)” asupra dezvoltării socio-economice la nivel județean/ regional, în
vederea obținerii sprijinului financiar pentru elaborarea documentației tehnico–economice în
cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020;
- adresa nr. 27290 din 4 august 2020 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, prin
care se comunică Metodologia de selecție a fișelor de proiecte ce vor obține sprijin prin
intermediul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 pentru pregătirea proiectelor
de infrastructură în domeniile de mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de
interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de
agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv
obiectiv de patrimoniu cu potențial turistic (înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba
cu nr. 17588 din 5 august 2020);
Ţinând cont de prevederile:
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr.130 din 31 iulie 2014 privind aprobarea
Strategiei de dezvoltare a județului Alba pentru perioada 2014-2020 - Obiectivul prioritar 2.1.
Asigurarea accesibilității și creșterea mobilității suport al dezvoltării policentrice a județului în
context regional și național;
- Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din POAT 20142020, destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile de mobilitate urbană,
regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau
drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii
publice de turism, inclusiv obiectiv de patrimoniu cu potențial turistic;
- Hotărârii CDR Centru nr. 9 din 15 iulie 2020, privind aprobarea criteriilor
suplimentare specifice ce vor fi aplicate la nivelul Regiunii Centru pentru selectarea fișelor de
proiecte care vor obține sprijin în vederea elaborării documentațiilor tehnico-economice în
domeniile de mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean,
inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice
(tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectiv de patrimoniu cu
potențial turistic;
- Hotărârii CDR Centru nr. 10 din 15 iulie 2020 privind aprobarea listei proiectelor de
infrastructură de transport propuse ca prioritare la nivelul Regiunii Centru pentru finanțare din
POR 2021-2027;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. b şi lit. d, art. 173 alin. 5 lit. l şi art. 173 alin. 7 lit. a din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 35 și 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;
- O.U.G. nr. 88 din 27 mai 2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui
sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate

prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul
Operațional Asistență Tehnică 2014-2020;
- 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 modificările și completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă justificarea impactului Proiectului „Reabilitare și modernizare drum
județean DJ 750C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1)” asupra dezvoltării
socio-economice la nivel județean/regional, conform anexei nr. 1- parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art. 2. Se împuterniceşte Președintele Consiliului Județean Alba - domnul Ion Dumitrel,
să semneze documentele aferente proiectului în numele UAT - Judeţul Alba.
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia dezvoltare şi bugete 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 Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Agenției pentru
Dezvoltare Regională Centru, Direcției juridică și administrație publică, Direcţiei dezvoltare şi
bugete, Serviciului accesare și coordonare proiecte din cadrul aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 168
Alba Iulia, 12 august 2020
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu
art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ:
Direcţiei dezvoltare şi bugete – Serviciul accesare şi coordonare proiecte din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și
gestionarea patrimoniului județului
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN

Anexa nr.1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 168 din 12 august 2020

JUSTIFICAREA IMPACTULUI PROIECTULUI
„Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor
- Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ Teiuş (DN 1)” asupra dezvoltării socio-economice la nivel județean/ regional
Județul Alba este plasat pe coridoarele principale de transport rutiere și feroviare, fiind în
același timp în apropierea unor aeroporturi internaționale (Cluj-Napoca, Sibiu), asigurându-se
astfel conectivitatea la rețelele de transport naționale și europene. Magistralele de linii CF M200
și M300, autostrăzile în etape avansate de construcție A1 și A10 (Sebeş-Turda) împreună cu
DN67C (Transalpina) fac județul Alba accesibil din orice direcție a țării.
Caracteristicile geologice și configurația reliefului fiind elemente ce influențează rețeaua
de transport terestră, feroviară și rutieră, localitățile din zona munților Apuseni sunt astfel mai
izolate și au un acces mai dificil la reţelele de transport naţionale şi europene.
Considerând aceste particularităţi, atenția asupra dezvoltării infrastructurii de transport pe
perioada 2021-2027 va fi direcționată către creșterea mobilității, realizarea unor investiţii în
reabilitarea și modernizarea rețelei de transport care să genereze valoare adăugată prin creșterea
capacității teritoriului de a absorbi investiții private în producție și servicii, de a atrage turişti și
noi rezidenți. Se vor avea în vedere şi favorizarea mobilității intermodale și maximizarea
utilizării transportul public, adaptarea acestuia la cerințele de reducere a emisiilor CO2,
coroborat cu nevoile călătorilor și cu resursele diverșilor participanți interesați în dezvoltarea și
modernizarea domeniului mobilității în județul Alba.
Proiectul de investiţii propus „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)” se înscrie astfel în Obiectivul de Politică
3 „O Europă conectată” – Obiectivul specific „Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și
locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv
îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere”.
Proiectul menţionat a fost inclus în Strategia de dezvoltare a județului Alba pentru
perioada 2014-2020 (aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 130/31 iulie
2014), Obiectivul prioritar 2.1. Asigurarea accesibilității și creșterea mobilității suport al
dezvoltării policentrice a județului în context regional și național în condiții de protecție a
mediului, fiind rezultatul unor dezbateri publice cu comunitățile din zonele traversate de DJ
750C.
De asemenea, proiectul este cuprins în lista proiectelor de infrastructură de transport
propuse ca prioritare la nivelul Regiunii Centru pentru finanțare din POR 2021-2027,
aprobată prin Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru nr. 10 din 15.07.2020.
În prezent, este în elaborare Strategia de dezvoltare a județului Alba pentru perioada 20212027, iar proiectul este inclus în portofoliul de proiecte aferent strategiei.
1. Localizare spaţială şi conectivitate
Drumul judeţean DJ 750C străbate zona Munților Apuseni şi face legătura între
localitățile de pe Valea Arieșului pornind din drumul național DN75, localitatea Sălciua şi orașul
Teiuș pe o distanţă de 41,26 km, facilitând legătura dintre microregiunea Munții Apuseni (în NV
judeţului Alba) și microregiunea Valea Mureşului (în centrul județului Alba).
Drumul județean DJ 750C traversează următoarele localităţi: Sălciua de Sus (DN 75) Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus Stremţ - Teiuş (DN 1). Prin DJ 750C se asigură legătura zonelor rurale (comunele Stremţ,
Râmeţ, Ponor, Sălciua) cu zonele urbane: pe de o parte (prin DN1 – E60) cu oraşul Teiuş şi de
acolo cu Alba Iulia, reşedinţa de judeţ, iar pe de altă parte (prin DN75) cu oraşele din zona
Munţilor Apuseni - Baia de Arieş, Câmpeni, dar şi cu Turda şi polul de creştere Cluj-Napoca.
Astfel, DJ 750C asigură conectivitatea directă a zonelor deservite (UAT – Comuna Sălciua,
UAT - Comuna Ponor, UAT - Comuna Râmeț, UAT – Comuna Stremț, UAT – Oraşul
Teiuș) la infrastructura TEN-T de bază, respectiv la DN1 (E60) și Autostrada A10 Sebeş –
Turda (face legătura între autostrada A1 Orăștie - Sibiu - parte din Coridorul IV Pan European și

A3 - Autostrada Transilvania), precum și la gara CFR Teiuș, parte a rețelei TEN-T de bază și
important nod de cale ferată, care asigură legătura directă cu coridoarele europene. În acelaşi
timp, modernizarea DJ 750C va facilita accesul populației deservite la Aeroportul din ClujNapoca.
La nivelul anului 2020, din totalul drumurilor judeţene, 75,97% sunt drumuri
modernizate (688,53 km), 20,59% sunt drumuri pietruite (186,6 km), iar 3,45% sunt drumuri de
pământ (31,235 km). Parte a reţelei de drumuri publice locale ale judeţului Alba, DJ 750C are o
stare tehnică necorespunzătoare, identificându-se următoarele deficienţe:
- din punct de vedere al structurii rutiere, drumul prezintă sectoare cu: îmbrăcăminte
bituminoasă afectată de degradări (pelade, gropi, făgaşe, cedări de fundaţie, degradări de
suprafaţă, crăpături izolate), covoare asfaltice degradate, sectoare de drum pietruite și de pământ
în amestec cu piatră sau piatră contaminată cu pământ, starea de degradare a părţii carosabile
variind de la medie, la medie-rea respectiv rea;
- colectarea şi evacuarea apelor de suprafaţă nu se realizează corespunzător;
- pe cea mai mare parte a traseului nu sunt dispozitive de colectare a apelor sau acestea nu
sunt dimensionate corespunzător;
- şanţurile existente sunt înierbate, cu multă vegetaţie, în cea mai mare parte fiind
necurăţate şi colmatate;
- accesele în curţi nu sunt amenajate;
- podurile situate pe traseul drumului judeţean au starea tehnică IV (stare
nesatisfăcătoare) sau V (nu asigură condiţiile minime de siguranţă a construcţiei);
- fenomene de instabilitate - în urma fenomenelor hidrometeorologice din lunile iunieiulie 2020, au avut loc alunecări de teren în zona Geoagiu de Sus, fiind necesare lucrări de
consolidare a versanților;
- lipsa marcajului orizontal;
- indicatoare de semnalizare rutieră insuficiente;
- lipsa supralărgirilor în curbe.
Ca urmare a stării necorespunzătoare a drumului, traseul DJ 750C nu este în întregime
deservit de transportul public în comun, cursele de călători efectuându-se pe 2 rute: Alba Iulia
- Teiuş - Valea Mănăstirii (37 km, 16 staţii) şi Teiuş - Stremţ - Geomal (16 km, 4 staţii).
Conform datelor furnizate de operatorul de transport, în decurs de 12 luni s-au eliberat
22716 bilete de transport şi 787 abonamente lunare. Peste 50% din populaţia ocupată a UAT –
Comuna Stremţ face naveta, din care între 15,1% şi 30% face naveta către Alba Iulia (sursa:
Studiul Băncii Mondiale „Prioritizarea Proiectelor pentru perioada 2014-2020” pentru Primăria
Alba Iulia).
Calitatea slabă a drumurilor naționale şi judeţene din zona munților Apuseni - zonă cu
potențial turistic, este un element de frânare a dezvoltării economice a zonei. În acest context,
conectarea microregiunii munților Apuseni cu infrastructura TEN-T de bază, respectiv DN1
(E60) şi Autostrada Sebeș‐Turda prin reabilitarea drumurilor județene, implicit a drumului
judeţean DJ750C este o necesitate şi o oportunitate pentru revitalizarea zonei Munţilor Apuseni.
2. Beneficiari ai proiectului
Localitățile traversate de DJ 750C formează o microzonă geografică şi etnografică, cu un
număr de 33 de sate şi un oraş, care acoperă o suprafaţă de 323,13 kmp, reprezentând cca. 5,18%
din suprafaţa județului Alba. Populația după domiciliu a microzonei era la 1 ianuarie 2020 de
12162 locuitori, reprezentând 3,25% din populația județului Alba (Sursa: baza de date Tempo
online). Astfel, microregiunea a cunoscut un fenomen de continuă depopulare în ultimii ani
(scădere cu 17,18% în perioada 1992-2020) ceea ce a dus la o îmbătrânire a populaţiei. De
asemenea, în ultimii 20 de ani, au început să îşi lase amprenta asupra populaţiei migrările pe
piaţa muncii în Europa. Microregiunea se caracterizează printr-o scădere a sporului natural pe
fondul reducerii natalității şi al creșterii mortalității, urmare a condițiilor sanitare deficitare şi a
îmbătrânirii populaţiei.
Grupul ţintă/ potenţialii beneficiari se regăsesc în una sau mai multe din următoarele
categorii: populaţie locală (comunitățile locale din UAT Sălciua, UAT Ponor, UAT Râmeț, UAT
Stremț, UAT Teiuș), turişti, operatori de transport, agenţi economici, investitori, fermieri,
beneficiari de servicii sociale, educaţie, sănătate, cultură, religioase.

Beneficiari direcți:
- 12162 locuitori (populaţia după domiciliu la 1 ianuarie 2020, baza de date Tempo
online);
- 1189 salariați (date 2018, Tempo online);
- operatori economici activi, fermieri din zonă, operatori de transport;
- turişti (ex. 5798 persoane în 2019, în creştere cu 21,22% faţă de 2017);
- Participanți la trafic care tranzitează zona - Medie zilnica anuala conform recensământ
2015: 1604 vehicule/24 ore.
Repartizarea beneficiarilor direcți ai acestui proiect pe teritoriile administrative ale
comunităţilor locale traversate de DJ 750C se prezintă după cum urmează:
Indicator/UAT
Populaţia deservită de
Nr. operatori
Turiști
drumul judeţean
economici activi
Nr. persoane/an
(Ian. 2020)
(2017)
(2019)
UAT Sălciua
1417
69
4042
UAT Ponor
584
5
n.a.
UAT Râmeț
507
3
15
UAT Stremț
2399
60
743
UAT Teiuș
7255
253
998
Total microzonă
12162
390
5798
Sursa: baza de date Tempo online şi Registrul Comerţului
De asemenea, beneficiari direcți sunt şi fermierii, antreprenorii care au implementat
proiecte finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020
pentru: dezvoltarea fermelor agricole, a exploataţiilor familiale, instalarea tinerilor fermieri,
dezvoltarea de activităţi non-agricole (ex. servicii IT, agroturism) în zona deservită de DJ 750C,
dar şi ceilalţi fermieri şi antreprenori din zonă.
Beneficiari indirecți:
- turişti interesaţi de turism natural, montan, turism cultural şi religios, ecoturism şi
agroturism – (ex. în anul 2019 - 34.064 turişti în microregiunea Munţilor Apuseni, la care se
adaugă 9896 turişti în Rimetea şi Livezile, localităţi cu acces din DN 75 – DJ 107M şi cu un
important potenţial turistic, în total 43.960 turişti în 2019, în creştere cu 27,73% faţă de 2017);
- potenţiali investitori în domeniile economice specifice zonei (turism montan, cultural,
agroturism, agricultură, meşteşuguri, prelucrarea lemnului, construcţii).
3. Mediul economic
Drumul județean DJ 750C străbate teritoriul a două Grupuri de Acţiune Locală –
GAL Munţii Metaliferi, Trascău şi Muntele Mare (UAT Sălciua, UAT Ponor, UAT Râmeț, UAT
Stremț) şi GAL Pe Mureş şi pe Târnave (UAT Teiuş), prin intermediul cărora se finanţează
proiecte de dezvoltare locală care vizează îmbunătăţirea echipării teritoriale cu dotări edilitare,
utilităţi, infrastructuri de acces, acţiuni ce vizează incluziunea socială, promovarea patrimoniului
material şi imaterial, dezvoltarea sectoarelor economice – agricol, non-agricol, servicii.
Patru din cele 5 UAT-uri componente ale microzonei traversate de DJ 750C (UAT
Sălciua, UAT Ponor, UAT Râmeț, UAT Stremț) sunt incluse în Zona Montană
Defavorizată. Aceste regiuni se disting prin dezavantaje naturale, ce nu pot fi schimbate
(altitudine, climă, pantă, fertilitate scăzută a solului, perioade mai scurte de vegetaţie) şi prin
dezavantaje structurale, precum scăderea populaţiei tinere, distanţele mari faţă de centrele
decizionale şi administrative, accesibilitate scăzută la căile de comunicaţie, pieţele de desfacere
şi unităţile de procesare.
În ceea ce priveşte accesul la serviciile comunitare de utilități publice, situaţia se
prezintă în felul următor:
- UAT Ponor şi UAT Râmeţ (cu excepţia satului Valea Mănăstirii) nu dispun de reţea de
apă, în timp ce UAT Sălciua, UAT Ponor, UAT Râmeț (cu excepţia satului Valea Mănăstirii) nu
dispun de rețea de canalizare a apelor uzate. Acest fapt se datorează în mare parte specificului
montan, distanțe mari între locuințe, sate risipite cu distanțe mari între gospodării, dificultăți
majore de extindere/înființare a rețelelor de canal, implicând costuri mari de investiții,
amortizare și sustenabilitate economică;
- în UAT Sălciua, UAT Ponor şi UAT Râmeţ, din cauza reliefului și a dispersării
localităților, nu există rețea de alimentare cu gaze;

Zona vizată de proiect are acces la serviciile de telefonie fixă/mobilă (T), internet
fix/mobil (I) și televiziune prin cablu/satelit (TV).
Agricultura este principala activitate economică din zona rurală montană, fiind
practicată în mare parte în ferme mici şi foarte mici, cu o productivitate slabă şi venituri mici ale
fermierilor. Din cauza distanţelor mari şi a calităţii slabe a infrastructurii de transport, dar şi a
lipsei concentrării ofertei, produsele din zona de munte nu sunt valorificate la întreaga lor
valoare. Există totuşi potenţial de valorificare a produselor tradiţionale din zonă (ex. Caş
Montana dulce, Caş Montana sărat, Telemea Montana - produse tradiţionale atestate ale SC
Montana Cad SRL, Ponor). Operatorii economici din zona Sălciua, Ponor, Râmeţ, Stremţ îşi
desfăşoară activitatea în domenii precum: creşterea animalelor, cultivarea plantelor, exploatarea
şi prelucrarea lemnului, turism, comerţ, transport rutier de mărfuri, construcţii, industrie uşoară,
servicii.
În zona Teiuş, deservită şi ea de DJ 750C, reprezentativă este industria materialelor
de construcții, datorită resurselor naturale existente, respectiv calcar, piatră de construcţie. De
asemenea, Teiuş este un important nod de cale ferată. Astfel, operatorii economici din zona
Teiuş îşi desfăşoară activitatea în domenii precum: construcţii, fabricarea de materiale pentru
construcţii (ex. Somaco Grup Prefabricate, Baumit Romania Com SRL, Imcop SRL,
Semmelrock Stein+Design SRL), transport rutier de mărfuri, prelucrarea lemnului, industrie
uşoară (fabricarea îmbrăcămintei), industrie alimentară, turism, comerţ, servicii, creşterea
animalelor, cultivarea plantelor.
Forţa de muncă
La nivelul anului 2018, populaţia rezidentă a judeţului Alba era de 328,31 mii persoane.
În acelaşi an, rata de ocupare a resurselor de muncă (raportul, exprimat procentual, dintre
populaţia ocupată civilă de 162,5 mii persoane şi resursele de muncă de 199,2 mii persoane) era,
în judeţul Alba, de 81,6%, mai ridicată decât cea de la nivelul Regiunii Centru de 72,3% sau cea
de la nivel naţional de 68,7%.
Din totalul de 91,25 mii salariaţi din economia judeţului Alba, în anul 2018, 48,33%
lucrau în industrie şi construcţii, 47,99% lucrau în servicii şi 3,68% lucrau în agricultură,
silvicultură şi piscicultură. În microzona traversată de DJ 750C îşi desfăşurau activitatea
1189 salariați, reprezentând 1,3% din totalul salariaţilor din judeţ – o pondere relativ
mică, explicabilă prin faptul că zona este în principal rurală, cu populaţie ocupată în mare
parte în agricultură.
O analiză la nivelul anului 2018, arată că din totalul populației stabile 18-62 ani (la
1.07.2018) de 7694 persoane, 1189 persoane (15,45%) sunt angajați, 136 persoane (1,77%) sunt
șomeri, iar restul de 6369 persoane (82,78%) ar putea fi persoane ocupate – alte categorii,
persoane aflate în pregătire profesională, șomeri neînregistrați, alte categorii.
Rata şomajului în judeţul Alba s-a aflat pe un trend descrescător din anul 2014,
înregistrând 3,4% la sfârşitul anului 2018, respectiv 3,1% la sfârşitul anului 2019, dar în creştere
în ultimele 6 luni, înregistrând 3,37% la nivelul lunii iulie 2020. În microzona traversată de DJ
750C, din populaţia stabilă în vârstă de 18-62 ani – 7574 persoane, la nivelul lunii iulie
2020, 112 persoane (1,48%) erau şomeri înregistraţi.
Forţa de muncă disponibilă în zona deservită de DJ 750C ar putea avea acces la locurile
de muncă generate de noua investiţie - zona industrială cu profil mixt (logistică şi producţie),
inclusiv terminal intermodal pentru containere, amplasată în comuna Miraslău, sat Decea.
Accesibilitatea forţei de muncă se va putea realiza astfel prin DJ 750C reabilitat şi modernizat în
DN1 în două variante: 1) transport rutier - pe ruta Teiuş – Aiud – Decea (Mirăslău) sau 2)
transport feroviar - Gara CFR Teiuş – urmând magistrala feroviară 300 Teiuş – Războieni – cu
acces la zona industrială prin viitoarea linie de cale ferată de racord de 1,6 km.
4. Potenţial turistic şi arii protejate
Sălciua, Ponor, Stremţ şi Teiuş sunt UAT-uri cu concentrare mare de resurse, iar Râmeţ
este UAT cu concentrare foarte mare de resurse (conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
Nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a VIII-a
– zone cu resurse turistice, Anexa nr. 1 – Unităţi Administrative Teritoriale cu resurse naturale şi
antropice mari şi foarte mari). Existenţa unei concentrări mari şi foarte mari a resurselor naturale
şi antropice pe teritoriul UAT-urilor menţionate poate genera dezvoltarea uneia sau mai multor
forme de turism în zonă: turism montan, cultural-ştiinţific, ecoturism, agroturism, turism religios.

Drumul judeţean DJ 750C se află situat parțial în ariile naturale protejate Siturile
Natura 2000 Trascău, respectiv ROSPA0087 Munţii Trascău (arie de protecție specială
avifaunistică) și ROSCI0253 Trascău (sit de importanță comunitară), care funcţionează după un
plan de management. Localitățile de pe raza DJ750C care se afla situate in Siturile Natura 2000
Trascău sunt Sălciua, Stremţ, Ponor, Râmeţ.
Pe suprafața localităţilor Ponor, Râmeţ şi Stremţ se regăsesc și 7 rezervaţii naturale
(Cheile Tecşeştilor, Cheile Geogelului, Vânătările Ponorului, Cheile Mănăstirii, Cheile Piatra
Bălţii, Cheile Pravului, Cheile Râmeţului) declarate prin Legea 5/2000 privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate. Aceste 7
rezervații se suprapun cu Siturile Natura 2000 ROSPA0087 Munţii Trascău și ROSCI0253
Trascău.
Zona traversată de DJ 750C are un potenţial turistic insuficient valorificat, datorită stării
tehnice precare a drumului județean, în condiţiile în care în zonă există obiective turistice
deosebite, astfel:
1. În UAT Sălciua - Peștera Poarta Zmeilor sau Peştera de la Groşi, Peșterea Huda
lui Papară (recunoscută ca fiind un obiectiv turistic ce cumulează toate superlativele pentru
această grupă montană - cea mai lungă, cea mai denivelată, cea mai dificilă, cu cea mai mare
sală, cu cea mai înaltă galerie, cu cel mai lung curs subteran, cu cel mai mare debit, cu cea mai
mare cascadă , cu cea mai mare colonie de lilieci din Europa, cu cel mai mare depozit de
chiropterit din România), Rezervația Detunata (rezervație geologică aflată în Munții Metaliferi,
cu acces pe DN 75 Turda-Câmpeni până la Sălciua de Jos), Rezervația Scărița Șesul Craiului
(deține multe specii rare de plante și animale, cu forme de relief spectaculoase, acces pe DN 75
Turda-Câmpeni și DC 42 până la Poșaga de Sus), Rezervația Vânătările Ponorului, Cascada
Vânătările Ponorului (un șir de cascade de 70-80 m de cădere a apei, cea mai mare măsurând
25 m). Monumente istorice: Biserica de lemn „Sf. Treime şi Sf. Proroc Ilie”, sat Valea Largă
(1782), Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” (1798) în cadrul Mănăstirii „Sub Piatră”, Halta
Sălciua (1912). De asemenea, poate fi vizitat Muzeul satului Sălciua „Valer BUTURA”,
amenajat din anul 2006 ce poartă numele etnografului Valer Butura, renumit pentru fondarea
muzeului satului din Cluj-Napoca.
2. În UAT Ponor - Munții Trascăului, Vânătările Ponorului (rezervație complexă,
clasificată de speologul Viorel Ludușan ca poljie, poate singura formă de relief de acest fel din
România), Cheile Geogelului (rezervație naturală de tip geologic), Biserica de lemn „Sfinții
Arhangheli Mihail și Gavriil” (1751)– monument istoric în satul Geogel.
3. În UAT Râmeţ - Cheile Râmețului (rezervație naturală de tip mixt, situată în
estul Munților Trascău, situată în satul Valea Mănăstirii, pe o suprafață de 40 ha), Mănăstirea
Râmeţ (sec. XIV-XVIII, cuprinde și alte monumente: Biserica „Naşterea Precistei” şi „Izvorul
Tămăduirii” (sec XIV); Fosta școală, azi muzeu (sec. XIV-XVIII);
4. În UAT Stremţ - Ruinele Cetății Diodului (cetate construită de familia Dioghi ce
stăpânea Stremțul în anul 1391, cuprinde Castel, Capelă, Turnuri, Zid de incintă), Situl
arheologic de la Stremț (au fost descoperite obiecte ceramice vechi de cca 5000 de ani - două
altare dedicate zeiței Diana și Nemesis). Cele două obiective turistice menţionate mai sus sunt şi
monumente Istorice, la care se adaugă şi Biserica din satul Geoagiu de Sus (a fostei mănăstiri
ortodoxe întemeiate în secolul XVI-lea de Radu de la Afumați.
5. În UAT Teiuş – obiective turistice şi monumente istorice: Biserica ortodoxă Sfântul
Nicolae, ridicată în sec XVI, Biserica Reformată, ridicată în sec. XIII, Biserica Romano-catolică,
construită în anul 1448 de regentul Iancu de Hunedoara și completată de fiul său, Matei Corvin,
Situl arheologic de la Teiuș – platoul Cetățuia, Situl arheologic de la Teiuș – ”Sub drum”
(datează din epoca bronzului târziu, Cultura Nouă), Necropolă – „Platoul Cetățuia”, sec. VI-VII
Epoca Migrațiilor, Așezare fortificată „La Măgura”, aparținând satului Căpud – datează din
Epoca bronzului timpuriu, Așezarea fortificată datată din Epoca bronzului timpuriu, Cultura
Coţofeni.
Pe lângă obiectivele turistice menţionate care fac parte din patrimoniul natural şi construit
al judeţului Alba, diverse evenimente culturale din microzona deservită de DJ 750C pot
constitui puncte de atracţie pentru turiştii din zonă. Astfel de evenimente sunt: festivaluri/
evenimente de tradiţii şi obiceiuri populare (ex. Cultură pentru cultură – cel mai amplu cadru
de manifestare a folclorului din judeţul Alba, eveniment organizat de către Consiliul Judeţean
Alba, Festivalul cânepii şi Festivalul iei - Stremţ, Claca de holdă – organizat în prima jumătate
a lunii septembrie, Mersul cu buhaiul – organizat în Ajunul Anului Nou, Ridicatul armindeului

– eveniment organizat la mire în ziua de joi înainte de nuntă), acţiuni culturale şi de promovare
turistică la care participă meşteri populari şi pensiuni turistice, pelerinaje religioase la Mănăstirea
Sub Piatră de la Sălciua, la Mănăstirea Râmeţ, etc.
5. Corelare cu alte proiecte/programe:
Proiectul „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)” se corelează cu:
- Proiectul „Modernizare drum județean DJ 107I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus Râmeţ - Brădești - Geogel - Măcărești - Bârlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bârlești Mogoș - Valea Alba - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu)”,
finanţat prin POR 2014-2020, cod SMIS 108707, contract de finanțare nr. 139/28.06.2017,
implementat de parteneriatul UAT - Judeţul Alba, UAT - Municipiul Aiud, UAT - Comuna
Râmeţ, UAT - Comuna Ponor, UAT - Comuna Mogoş şi UAT - Comuna Bucium. Cele două
drumuri judeţene DJ107I şi DJ750C se suprapun pe sectorul cuprins între satele După Deal și
Râmeț, pe o lungime de aproximativ 12,3km, reabilitarea şi modernizarea DJ 750C permiţând, ca
de altfel şi modernizarea DJ107I, o mobilitate crescută a populaţiei din zonele deservite către
zone urbane diferite din judeţul Alba, respectiv judeţele învecinate.
- Proiectul „Pietruire drum comunal DC 106, Valea Bucurului-Geogel, comuna Ponor,
Judeţul Alba”, finanţat prin PNDR 2014-2020.
- Proiectul „Construire Centru Multifuncţional socio-medical”, finanţat prin PNDR
2014-2020, implementat de UAT Stremţ. Centrul oferă servicii de îngrijire la domiciliu pentru
persoane vârstnice din comunitate, iar modernizarea DJ 750C va facilita accesul persoanelor la
aceste servicii.
- Proiectele „Modernizare Şcoală Gimnazială în satul Stremţ, Comuna Stremţ, Judeţul
Alba” - contract nr. 3836/07.03.2019 şi „Modernizare Şcoala Gimnazială Vasile Bologa în
satul Geoagiu de Sus, Comuna Stremţ, Judeţul Alba” - contract nr. 4567/15.07.2019, finanţate
prin POR 2014-2020, implementate de UAT Stremţ. Reabilitarea şi modernizarea DJ 750C vine
astfel în sprijinul îmbunătăţirii accesului elevilor din zonă la servicii de educaţie.
- Proiectul de investiţii al firmei belgiene Industrial and Logistics Developments NV
pentru realizarea unei zone industriale cu profil mixt (logistică şi producţie), inclusiv
terminal intermodal pentru containere, pe un teren de aproximativ 27 ha amplasat în comuna
Miraslău, sat Decea, aflat la 20 km de Teiuş. Amplasamentul zonei industriale este accesibil auto
şi pietonal din DN1, aflându-se la 0,9 km distanţă de nodul Autostrăzii A10 Sebeş – Turda; în
acelaşi timp va avea acces la infrastructura feroviară publică (magistrala feroviară 300 Teiuş –
Războieni) printr-o linie de cale ferată de racord de 1,6 km. Modernizarea DJ 750C (conectat
direct cu DN1, dar şi cu nodul de cale ferată Teiuş) va permite astfel accesul forţei de muncă
disponibile din zona deservită la locurile de muncă generate de investiţia belgiană.
6. Impactul estimat al proiectului
Realizarea investiției privind reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 750C se
justifică prin următoarele argumente:
• Demografice şi de mobilitate:
- facilitarea deplasării în zona deservită direct de drum și accesul direct a locuitorilor din
zona Munţilor Apuseni şi a comunelor traversate de drumul judeţean la rețeaua TEN-T de bază
rutieră (DN1) și feroviară (Gara CFR Teiuș);
- asigurarea circulației rutiere în condiții de siguranță și confort;
- stabilizarea populației, stoparea declinului demografic;
- facilitarea accesului populației din zonă la servicii publice de educație, sănătate,
transport, telecomunicații, intervenții în situații de urgență.
• Economice:
- mobilizarea forței de muncă latentă din microregiune, valorificarea ei la nivel local, la
nivelul centrelor urbane sau a investiţiilor majore din zonele apropiate;
- revitalizarea activităților socio-economice în zonă, a celor turistice, dat fiind potențialul
turistic ridicat al zonei Munților Apuseni;
- atragerea de noi investiţii;
- dezvoltarea afacerilor de familie bazate pe meșteșuguri locale, valorificarea resurselor
naturale (fructe de pădure, plante medicinale, ciuperci) şi a produselor locale (ex. produse

tradiţionale atestate), dezvoltarea turismului şi a serviciilor conexe - transport, alimentaţie
publică, servicii de recreere şi sportive;
- eficientizarea transportului de persoane şi bunuri prin reducerea timpului de deplasare;
- complementaritatea investiţiei cu alte investiţii finanţate prin PNDR prin intermediul
celor două Grupuri de Acţiune Locală – GAL Munţii Metaliferi, Trascău şi Muntele Mare (UAT
Sălciua, UAT Ponor, UAT Râmeț, UAT Stremț) şi GAL Pe Mureş şi pe Târnave (UAT Teiuş);
- îmbunătățirea accesului la obiective cu valoare istorică, arhitecturală și peisagistică
deosebită aflate în zonă (ex. rezervaţii naturale: Cheile Râmeţului, Cheile Mănăstirii (sat Valea
Mănăstirii, Râmeţ), Cheile Pravului (sat Cheia, Râmeţ), Cheile Piatra Bălţii (sat Cheia, Râmeţ),
Peştera Vânătările Ponorului, Cheile Geogelului (UAT Ponor), Huda lui Papară, Peştera de la
Groşi (UAT Sălciua, satul Sub Piatră), Mănăstirea Râmeţ, Mănăstirea Sub Piatră, etc.). Astfel,
crearea unor conexiuni rapide între infrastructura județeană de transport şi magistralele naționale
şi europene de transport sunt condiții indispensabile pentru dezvoltarea la nivelul potențialului a
turismului regional.
• Sociale:
- creșterea calităţii vieţii locuitorilor comunităţilor conectate de drumul județean DJ
750C;
- creşterea nivelului de educaţie şi pregătire profesională prin facilitarea accesului la
centre educaționale de nivel liceal (Teiuş, Baia de Arieş, Câmpeni, Alba Iulia) şi universitar
(Alba Iulia, Cluj-Napoca);
- îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin facilitarea accesului la servicii
medicale si sociale;
- valorificarea superioară a expoziţiilor etnografice, agendelor culturale locale,
evenimente, sărbători, tradiții ce pot fi accesibile unui număr mai mare de public.
Pe fondul unei stări necorespunzătoare a infrastructurii de transport rutier, a fenomenelor
demografice cu care se confruntă microzona deservită de drumul judeţean DJ 750C şi a
particularităţilor socio-economice, administraţia judeţeană a identificat nevoia reabilitării şi
modernizării DJ 750C, astfel încât să se asigure accesibilitatea şi mobilitatea în condiţii de
siguranţă la reţeaua TEN-T de bază (rutieră şi feroviară), precum şi dezvoltarea durabilă a zonei.
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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea justificării impactului proiectului
„Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor
- Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ Teiuş (DN 1)” asupra dezvoltării socio-economice la nivel județean/ regional

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea justificării impactului proiectului
„Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor
- Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ Teiuş (DN 1)” asupra dezvoltării socio-economice la nivel județean/ regional, în vederea
obținerii sprijinului financiar pentru elaborarea documentației tehnico–economice în cadrul
Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020.
Având în vedere:
- Adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru nr. 27290 din 04.08.2020,
înregistrată la Consiliul Județean Alba cu nr. 17588 din 05.08.2020, prin care se comunică
Metodologia de selecție a fișelor de proiecte ce vor obține sprijin prin intermediul Programului
Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 pentru pregătirea proiectelor de infrastructură în
domeniile de mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean,
inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice
(tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectiv de patrimoniu cu
potențial turistic;
Ținând cont de prevederile:
Hotărârii Consiliului Județean Alba nr.130 din 31 iulie 2014 privind aprobarea
Strategiei de dezvoltare a județului Alba pentru perioada 2014-2020 - Obiectivul prioritar 2.1.
Asigurarea accesibilității și creșterea mobilității suport al dezvoltării policentrice a județului în
context regional și național ;
- Ordonanței de urgență nr. 88 din 27 mai 2020, privind instituirea unor măsuri, precum
și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii
strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării
prin Programul Operațional Asistență tehnică 2014-2020;
- Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din POAT 20142020, destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile de mobilitate urbană,
regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau
drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii
publice de turism, inclusiv obiectiv de patrimoniu cu potențial turistic;
- Hotărârii CDR Centru nr. 9 din 15 iulie 2020, privind aprobarea criteriilor suplimentare
specifice ce vor fi aplicate la nivelul Regiunii Centru pentru selectarea fișelor de proiecte care
vor obține sprijin în vederea elaborării documentațiilor tehnico-economice în domeniile de
mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv
variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice ( tabere
școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectiv de patrimoniu cu potențial
turistic;
- Hotărârii CDR Centru nr. 10 din 15 iulie 2020 privind aprobarea listei proiectelor de
infrastructură de transport propuse ca prioritare la nivelul Regiunii Centru pentru finanțare din
POR 2021-2027;
se impune:
- aprobarea justificării impactului proiectului „Reabilitare și modernizare drum județean
DJ 750C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ

- Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1)” asupra dezvoltării socioeconomice la nivel județean/ regional, în vederea obținerii sprijinului financiar pentru elaborarea
documentației tehnico–economice în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 20142020.
II. Descrierea situației actuale
Proiectul „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)” a fost inclus în Strategia de dezvoltare a județului Alba pentru
perioada 2014-2020, Obiectivul prioritar 2.1. Asigurarea accesibilității și creșterea mobilității
suport al dezvoltării policentrice a județului în context regional și național în condiții de
protecție a mediului, fiind rezultatul unor dezbateri publice cu comunitățile din zonele traversate
de DJ 750C.
De asemenea, proiectul este cuprins în lista proiectelor de infrastructură de transport
propuse ca prioritare la nivelul Regiunii Centru pentru perioada de finanțare din POR
2021-2027, aprobată prin Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru nr. 10 din
15.07.2020.
Ordonanța de urgență nr. 88 din 27 mai 2020 instituie unele măsuri cu privire la
acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice
considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin
Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020.
Pentru obținerea sprijinului financiar din fonduri europene nerambursabile, în vederea
realizării documentației tehnico-economice, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a
comunicat Consiliului Județean Alba Metodologia de selecție a fișelor de proiecte ce vor obține
sprijin financiar prin intermediul POAT 2014-2020. Conform Metodologiei de selecție, la fișa de
proiect de investiție pentru „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)” ce se va depune până la termenul stabilit (24 august
2020), se impune anexarea Hotărârii Consiliului Județean Alba de aprobare a impactului asupra
dezvoltării socio-economice la nivel județean/ regional.
III. Reglementări anterioare
IV. Baza legală
- 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 modificările şi 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.
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiție a
Uniunii Europene
Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, aprobat prin Decizia CE nr.
C(2014) 10221/18.12.2014, cu modificările și completările ulterioare;
Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17
decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice
aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006.
VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și
funcționale preconizate
Conform prevederilor Ghidului solicitantului – condiţii specifice de accesare a fondurilor
din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 destinate pregătirii proiectelor de

infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes
județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze
turistice și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu
potențial turistic, în vederea obținerii sprijinului financiar pentru elaborarea documentației
tehnico–economice pentru proiectul „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750C:
Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea
Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1)”, este necesar a fi depusă, în anexă la fișa
de proiect a investiției, Hotărârea Consiliului Județean Alba de aprobare a impactului proiectului
asupra dezvoltării socio-economice la nivel județean/ regional.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57 /2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri județeni, de
președintele consiliului județean, de vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni, în
condițiile legii, a fost inițiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 168/12 august 2020.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 18282/12 august 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
Direcţia dezvoltare şi bugete
Domnului director executiv Marian Florin AITAI
Serviciul accesare coordonare proiecte
Doamnei Lenica BUCUR – şef serviciu
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea justificării impactului proiectului „Reabilitare și modernizare drum
județean DJ 750C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1)” asupra
dezvoltării socio-economice la nivel județean/ regional

Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 12 august 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei
„ordinară” care va avea loc în data de 13 august 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 168/13 august 2020 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea justificării
impactului proiectului „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750C: Sălciua de Sus
(DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1)” asupra dezvoltării socio-economice la nivel județean/
regional;
- adresa nr. 27290 din 4 august 2020 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru,
prin care se comunică Metodologia de selecție a fișelor de proiecte ce vor obține sprijin prin
intermediul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 pentru pregătirea proiectelor
de infrastructură în domeniile de mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de
interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de
agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv
obiectiv de patrimoniu cu potențial turistic (înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba
cu nr. 17588 din 5 august 2020);
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT 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
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna august 2020;
Luând în dezbatere 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;
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;
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, cu modificările şi completările ulterioare;
- 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, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
H O T Ă RÂ R E
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 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.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL,
ION DUMITREL
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 169
Alba Iulia, 12 august 2020

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și
gestionarea patrimoniului județului
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport
Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială.

Anexa la Proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Alba
nr. 169 din 12 august 2020
Programul obiectivelor de investiţii de interes judeţean
finanţate din excedentul bugetului local al Județului Alba, pe anul 2020

Nr.
Crt.
0

A
I
1
2
3
4
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
B
I

Denumirea obiectivului

mii lei
Buget
2020

A

1

TOTAL, din care:
Capitolul 51.02 Autorităţi publice şi acţiuni externe
Obiective de investiţii:
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean Alba
cu extindere
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba
Iulia - Muzeul Naţional al Unirii (PT)
Amenajare depozit de ceramică veche
Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la obiectivul de investiţii
„Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean Alba
cu extindere”
Alte cheltuieli de investiţii:
Tehnică de calcul și echipamente de comunicaţii, echipamente IT
Autoturism
Autoutilitara
Mobilier sediu Consiliul Județean Alba
Signalistica interioară și exterioară sediu Consiliul Județean Alba
Software, programe informatice, aplicaţii (software proiectare, soluție antivirus,
bitdefender, soluţie intranet, licențe, aplicații,etc)
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean Alba
cu extindere - branșamente utilități, studii, avize, acorduri etc
Refuncţionalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean Alba
cu extindere - expertiză tehnică
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
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
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii - expertiză tehnică
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba
Iulia - Muzeul Naţional al Unirii - Studiu de parament și stratigrafic
Elaborare PUD Amenajare zonă cuprinsă între Sala Unirii și Muzeul Național al
Unirii Alba Iulia
Teatru de Proiecte - Studiu de fezabilitate, studii, expertize, avize, acorduri
Studiu fezabilitate privind realizarea bornelor arhitecturale de intrare în Județul
Alba
Expertiză tehnică imobil Piața Ion I. C. Brătianu, nr. 21 (fosta Bancă
Raiffeisen)
Construire arhivă și depozite logistice CJA - Studiu de fezabilitate, studii,
expertize, avize, acorduri
Strategia de dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2021-2027
Actualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Judetului Alba
Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale
Obiective de investiţii Serviciul Județean Salvamont-Salvaspeo:

118,854.15
14,765.64
12,034.70
10,214.70
20.00
1,650.00
150.00
2,730.94
732.62
90.00
202.00
500.00
100.00
149.52
100.00
10.00
50.00

150.00
10.00
4.00
50.00
150.00
20.00
10.00
50.00
210.00
142.80
162.00
35.00

1 Alimentare cu apă a bazei Salvamont Arieșeni
II Dotări independente Serviciul Județean Salvamont-Salvaspeo
Dotări independente Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor
III
Alba
C CAPITOL 60.02 – Apărare Naţională
Alte cheltuieli de investiţii:
Mansardare corp C1 al imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Regina
1
Maria, nr. 6 - expertiză tehnică
Mansardare corp C1 al imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Regina
2
Maria, nr. 6 - DALI, studii, expertize, avize, acorduri
3 Tehnica de calcul ( Multifuncţionala 1 buc; imprimanta 1 buc)
D Capitolul 65.02 Invatamant
Alte cheltuieli de investiţii:
Platforma evaluare CJRAE Alba
E Capitolul 66.02 Sănătate, din care:
I Obiective de investiţii:
1 Construire Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Mansardare Policlinica (Corpuri clădire C+D) la Spitalul Judeţean de Urgenţă
2
Alba Iulia
3 Construire scară exterioară de evacuare
Proiect tehnic - Recompartimentări conform DALI existent - Spital de
4
Pneumoftiziologie Aiud
5 Proiectare și execuție branșament electric - Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
II Alte cheltuieli de investiţii:
Studiu de soluție pentru Aviz Tehnic Racord Electric - Spitalul de
1
Pneumoftiziologie Aiud
III Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
IV Dotări independente Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
V Reparaţii capitale:
RK Centru Multifuncțional de Sănătate Ocna Mureș - Spitalul Judeţean de
1
Urgenţă Alba Iulia
2 RK Farmacie - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
RK Secțiile Cardiologie, Medicină Internă -Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba
3
Iulia
RK și schimb de destinație din Școala Postliceală Sanitară în Secție Recuperare,
4 Medicina fizica și Balneologie și extindere Ambulator - Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia
5 RK Bloc operator - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
6 RK Secția Pediatrie, Oftalmologie - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
7 RK Dispensar TBC - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
8 RK Post Trafo spital - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
RK Compartiment Psihiatrie Cronici Baia de Arieș - Spitalul Judeţean de
9
Urgenţă Alba Iulia
VI Cofinanțare proiecte
1 Proiect Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, cod
SMIS 114211
2 Extindere, modernizare și dotare în vederea relocării ambulatoriului integrat al
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, cod SMIS 124866
3 Proiect Reabilitare energetică a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, cod SMIS
114599

35.00
113.00
14.00
65.00
65.00
10.00
40.00
15.00
30.00
30.00
30.00
23,575.81
11,927.94
533.94
10,858.00
16.00
160.00
360.00
8.50
8.50
3,682.26
170.50
3,421.60
21.00
29.00
200.00
300.00
200.00
5.00
5.00
2,656.60
5.00
4,365,01
141.50
111.74
3,850.77

4 Proiect Extindere și dotare unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de
Urgență Alba Iulia, cod SMIS 121063
F Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie
I Obiective de investiţii:
1 Sală Polivalentă de sport cu capacitate 1800-2000 locuri, Municipiul Blaj
II Alte cheltuieli de investiţii:
1 Mobilier urban, sisteme de expunere etc, Museikon
2 Sistemul de detecție incendiu wireless Castel Sâncrai
Mansardare clădire Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba - expertiză
3
tehnică
Elaborare PUD Bastion Sfântul Mihail (construire centru cultural Bastion Sf.
4 Mihail, Restaurare și refuncționalizare clădiri și caponieră, sistematizare zonă,
demolare corpuri parazitare)
Restaurare zid estic Bastion Sf. Mihail, caponieră și morgă - DALI, studii,
5
expertize, avize, acorduri
Amenajare și împrejmuire curte Castel Sâncrai studiu de fezabilitate, studii,
6
expertize, avize, acorduri
7 Realizarea expoziției permanente Sala Unirii Alba Iulia
8 Centrul multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud - studiu de fezabilitate
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga ”Alba
I Alte cheltuieli de investiţii:

I
1
2
II

I

I
G
I
1
2
3
II
1
2
3
III

Dotari independente Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia
Obiective de investiţii:
Proiectare, obținere avize execuție perete antifoc clădire Teatrul de Păpuși
„Prichindel” Alba Iulia
Instalație de detectare-semnalizare a incendiilor clădire Teatrul de Păpuși
„Prichindel” Alba Iulia
Alte cheltuieli de investiţii:
Dotari independente Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia
Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia
Alte cheltuieli de investiţii:
Dotări independente Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Alte cheltuieli de investiţii:
Dotări independente Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Capitolul 68.02 Asigurări şi asistenţă socială
Obiective de investiţii:
Centru de Îngrijire și Asistență pentru Persoane cu Handicap Psihic și Mental
Ocna Mureș - PT și execuție
Proiect, extindere, modernizare și autorizare PSI Centrul de Îngrijire și
Asistență Abrud
Documentație tehnică obținere autorizație PSI sediu Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
Alte cheltuieli de investiţii:
Centrale termice
Programe informatice software și licențe
Ministație de epurare Centrul de Îngrijire și Asistență Baia de Arieș
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

261.00
7,593.25
4,585.95
4,585.95
1,870.00
100.00
60.00
10.00

50.00
50.00
60.00
1,500.00
40.00
144.00
144.00
144.00
206.90
127.70
8.70
119.00
79.20
79.20
66.00
66.00
66.00
720.40
720.40
720.40
4,846.46
4,079.46
4,000.00
64.74
14.72
180.00
50.00
30.00
100.00
587.00

H Capitolul 70.02 - Servicii și dezvoltare publică
I Obiective de investiţii:
1 Amenajare bază de tratament și agrement în Orașul Ocna Mureș
Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în Județul Alba 20142
2020
I Capitolul 74.02 Protecţia Mediului
I Alte cheltuieli de investiţii:
Elaborare Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Alba și a
1 Raportului de mediu
Studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menținere a calității
2 aerului în Județul Alba
II
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile proiect „Fazarea
proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în Judetul Alba”
J Capitolul 84.02 Transporturi
I Lucrări de drumuri și poduri propuse pe anul 2019, în continuare:
Consolidare pod pe DJ705B peste Râul Mureș, km. 3+949, localitatea Vințu de
1 Jos, județul Alba
2 Modernizare drum județean DJ704K:Vinerea (DJ704)-Săliștea (DJ705E)
Consolidare Pod pe DJ107C, km. 9+223 peste Pârâul Dumbrăvița, în localitatea
3 Limba, județul Alba
II Lucrări noi:
Consolidare Pod pe drumul județean DJ106E peste Râul Sebeș, km. 52+150,
1 Dobra, județul Alba
Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - Rădeşti
2 - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14 B)
3 Pod pe DJ141C peste Valea Cenade, km. 2+600, jud. Alba
4
5

6
III
IV
1
2
3
4
5
6

Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza comunei Pianu și Săsciori, județul Albape drumul județean DJ704A, PT+executie
Consolidare pod peste râul Mureș, pe DJ107E:Aiud (DN1) - Ciumbrud - Bagau
- Lopadea Noua - Hoparta - Vama Seaca (DJ 107 D), faza PT și execuție
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 PT+execuție
Alte cheltuieli de investiţii:
Dotări independente pentru Activitatea Transporturi
Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii:
Servicii de expertizare a lucrărilor executate la obiectivul - Consolidare corp
drum județean DJ750: Gârda de Sus(DN75) - Ordâncușa - Ghețar
Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe drumul județean DJ106E:
limită Județul Sibiu - Dobra - Șugag, faza DALI
Reabilitare drum județean DJ 705: limită Județul Hunedoara - Almaşu de Mijloc
- Almaşu Mare - Zlatna (DN 74), faza SF
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
Pod pe DJ141C peste Valea Cenade, km. 2+600, jud. Alba, faza SF
Reabilitare și consolidare drum Galda de Jos (intersecție cu DJ 107H - drum
acces Centru Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos) faza DALI

7,306.00
5,868.00
5,868.00
1,438.00
185.00
115.00
100.00
15.00
70.00
60,324.99
11,434.49
5,360.87
5,435.90
637.72
9,207.41
380.00
3,015.00
750.00
1,768.66
1,407.22

1,886.53
1,653.65
577.85
1,075.80
194.00
35.66
85.54

9.28
11.90
16.25

7

8
9
10
11
12

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 SF
Modernizare și consolidare drum județean DJ107V:DJ107 - Alecuș -DJ107D
faza DALI
Consolidare pod peste Râul Mureș, pe DJ107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107 D) faza DALI
Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza comunei Pianu și Săsciori, județul Alba pe drumul județean DJ704A, faza SF
Modernizare drum județean DJ103G:Inoc(DN1) - Ciugudu de Jos-Ciugudu de
Sus-limită Județul Cluj - faza DALI, inclusiv expertiza tehnică
Pod pe DJ107:Alba Iulia - Berghin - Colibi - Cergăul Mare - Blaj - Cetatea de
Baltă - limită Județul Mureș, km.22+850, localitatea Colibi – faza SF

Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750 C: Sălciua de Sus (DN 75) 13 Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1) – faza SF
Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos(DJ107H)-Mesentea14 Galda de Sus-Măgura-Poiana Galdei-Modolești-Intregalde-Ivăniș-GhioncaniDJ107I(Bârlești), tr.IV, km.23+700-km.37+500, faza SF
Proiect POR „Modernizare drum județean DJ 107I: Aiud(DN1) Aiudul de
Sus - Râmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bârlești Cătun -Cojocani V Valea Barnii - Bârlești - Mogoș -_Valea Albă - Ciuciulești -Bucium - Izbita Coleșeni - Bucium Sat - DN74(Cerbu) km. 0+000 - km. 76+540” , cod SMIS
2014+: 108707
Proiect POR „Modernizare drum județean DJ103E: DN1 - Gârbova de Jos –
VI
Gârbovița - Gârbova de Sus”, cod SMIS 2014+: 125923
Proiect POR „Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos VII Mesentea - Benic - Intregalde, județul Alba km. 17+700-km.23+700”, cod
SMIS 2014+:126106
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

47.00
89.85
62.00
65.76
40.00
18.00

262.74

137.82

30,884.06

2,808.74
4,336.64

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 18284/12 august 2020

REFERAT 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

Expunere de motive
Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului
bugetar, pe cele două secţiuni, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează în
baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de
dezvoltare, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent şi pentru
acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz,
la sfârşitul exerciţiului bugetar.
În anul 2020 conform prevederilor art. 6 alin 13 din Legea nr. 5/2020 privind bugetul de
stat pe anul 2020 prin derogare de la prevederile art. 58 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, în anul 2020 începând cu data intrării în vigoare a
prezentei legi, judeţele pot utiliza excedentul bugetului local şi pentru finanţarea sistemului de
protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane publice pentru persoane adulte”.
Din analiza stadiului fizic și valoric al obiectivelor de investiții aprobate pentru anul 2020
și urmare a fundamentărilor Serviciului Investiții, Dezvoltare, Promovare patrimonială și
Managementul Unităților de Cultură din cadrul Consiliului Judeţean Alba și a ordonatorului
terţiar de credite Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia se impune modificarea Programului
obiectivelor de investiţii de interes judeţean finanţate din excedentul bugetului local, pe anul
2020, conform anexei la prezenta hotărâre.
Descrierea situației actuale
Prin Hotărârea nr. 44/14 februarie 2020 Consiliul Judeţean Alba a aprobat 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, iar prin Hotărârea nr.
68/20 martie 2020, Hotărârea nr.81/10 aprilie 2020, Hotărârea nr.102/30 aprilie 2020,
Hotărârea nr.109/12 mai 2020, Hotărârea nr.127/18 iunie 2020 și Hotărârea nr.159/30 iulie
2020 Consiliul Judeţean Alba a aprobat 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.
Baza legală
 art. 173 alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
 art.6 alin.13 din Legea nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020,
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de

hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de
vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 169 din 12 august 2020.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PREȘEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 18285/12 august 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Domnului director executiv Marian Florin AITAI

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
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
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 12 august2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei
„ordinară” care va avea loc în data de 13 august 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 169/13 august 2020 şi are ataşat referatul
de aprobare a proiectului de hotărâre 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.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE

RAPORT DE SPECIALITATE
la 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
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, prin art. 58 alin. 1 reglementează utilizarea excedentului astfel: „Excedentul anual al
bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea
regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art.
6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete,
precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se
utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative,astfel:
a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;
b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita
disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);
c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi
dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar”, iar potrivit art. 58 alin. 1^3 „avansul
acordat promotorilor de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile care au calitatea de
ordonatori de credite ai bugetului local, rămas neutilizat la finele exerciţiului bugetar, se reflectă
în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, în cadrul
secţiunii de dezvoltare”.
Având in vedere:
 prevederile Hotărârii 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;
 analiza stadiului fizic și valoric al obiectivelor de investiții pe anul 2020 având ca sursă
de finanţare excedentul bugetului local;
 Nota de fundamentare nr. 18166/11 august 2020 a Serviciului Investiții, Dezvoltare,
Promovare patrimonială și Managementul Unităților de Cultură, Nota de fundamentare
nr. 14585/10 august 2020 a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia,
excedentul bugetului local, pe anul 2020, în sumă de 118,854.15 mii lei, este destinat finanțării
următoarelor obiective:
mii lei
1

Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean
Alba cu extindere

Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba
Iulia- Muzeul Naţional al Unirii (PT)
3 Amenajare depozit de ceramică veche
2

10,214.70
20.00
1,650.00

Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la obiectivul de investiţii
4 "Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean
Alba cu extindere"

150.00

5 Tehnică de calcul și echipamente de comunicatii, echipamente IT
6 Autoturism
7 Autoutilitara

732.62
90.00
202.00

8 Mobilier sediu CJA
9 Signalistica interioară și exterioară sediu CJA
Software, programe informatice, aplicatii( software proiectare, solutie
10
antivirus, bitdefender, solutie intranet, licente, aplicatii,etc)
11

Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean
Alba cu extindere - bransamente utilitati, studii, avize, acorduri etc

Refuncţionalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean
Alba cu extindere - expertiză tehnică
Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la obiectivul de investiții
13 "Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliului Județean
Alba cu extindere" - Studiu de fezabilitate, studii, expertize, avize, acorduri
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba
14 Iulia- Muzeul Naţional al Unirii - branșamente utilități, spor de putere,
studii, avize, acorduri etc
15 Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii- expertiză tehnică
12

16

Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba
Iulia-Muzeul Naţional al Unirii- Studiu de parament si stratigrafic

17

Elaborare PUD Amenajare zonă cuprinsă între Sala Unirii și Muzeul
Național al Unirii Alba Iulia

500.00
100.00
149.52
100.00
10.00
50.00

150.00
10.00
4.00

50.00

18 Teatru de Proiecte - Studiu de fezabilitate, studii, expertize, avize, acorduri

150.00

19

Studiu fezabilitate privind realizarea bornelor arhitecturale de intrare în
Județul Alba

20.00

20

Expertiză tehnică imobil Piața Ion I. C. Brătianu, nr. 21 (fosta Bancă
Raiffeisen)

10.00

21
22
23
24
25

Construire arhivă și depozite logistice CJA - Studiu de fezabilitate, studii,
expertize, avize, acorduri
Strategia de dezvoltare a Judetului Alba pentru perioada 2021-2027
Actualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Judetului Alba
Alimentare cu apă a bazei Salvamont Arieșeni
Dotări independente Serviciul Județean Salvamont-Salvaspeo

50.00
210.00
142.80
35.00
113.00

26

Dotări independente Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor
Alba

14.00

27

Mansardare corp C1 al imobilului situat in Alba Iulia, str. Regina Maria, nr.
6 - expertiză tehnică

10.00

28
29
30
31
32

Mansardare corp C1 al imobilului situat in Alba Iulia, str. Regina Maria, nr.
6 - DALI, studii, expertize, avize, acorduri
Tehnica de calcul ( Multifunctionala 1 buc; imprimanta 1 buc)
Platforma evaluare CJRAE Alba
Construire Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Mansardare Policlinica (Corpuri cladire C+D) la Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia

33 Construire scara exterioara de evacuare
34

Proiect tehnic - Recompartimentari conform DALI existent- Spital de
Pneumoftiziologie Aiud

35 Proiectare si executie bransament electric- Spital de Pneumoftiziologie Aiud
36

Studiu de solutie pentru Aviz Tehnic Racord Electric- Spital de
Pneumoftiziologie Aiud

40.00
15.00
30.00
533.94
10,858.00
16.00
160.00
360.00
8.50

37 Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
38 Dotări independente Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
RK Centru Multifunctional de Sanatate Ocna Mures - Spitalul Judeţean de
39
Urgenţă Alba Iulia
40 RK Farmacie -Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
RK Sectiile Cardiologie, Medicina Interna -Spitalul Judeţean de Urgenţă
41
Alba Iulia
RK si schimb de destinatie din Scoala Postliceala Sanitara in Sectie
42 Recuperare, Medicina fizica si Balneologie si extindere Ambulator - Spitalul
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
43 RK Bloc operator - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
44 RK Sectia Pediatrie, Oftalmologie - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
45 RK Dispensar TBC - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
46 RK Post Trafo spital - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
47 RK Compartiment Psihiatrie Cronici Baia de Aries - Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia
48 Proiect Reabilitarea energetica a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia,
cod SMIS 114211
Extindere, modernizare si dotare in vederea relocarii ambulatoriului integrat
49
al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, cod SMIS 124866
Proiect Reabilitare energetica a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, cod
50
SMIS 114599
Proiect Extindere și dotare unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean
de Urgență Alba Iulia, cod SMIS 121063
52 Sală Polivalentă de sport cu capacitate 1800-2000 locuri, Municipiul Blaj
53 Mobilier urban, sisteme de expunere etc, Museikon
51

54 Sistemul de detecție incendiu wireless Castel Sâncrai
55 Mansardare clădire Biblioteca Județeană L. Blaga Alba- expertiză tehnică
Elaborare PUD Bastion Sfântul Mihail (construire centru cultural Bastion Sf.
56 Mihail, Restarurare și refuncționalizare cladiri și caponieră, sistematizare
zonă, demolare corpuri parazitare)
Restaurare zid estic Bastion Sf. Mihail, caponieră și morgă - DALI, studii,
57
expertize, avize, acorduri
Amenajare si imprejmuire curte Castel Sincrai studiu de fezabilitate, studii,
58
expertize, avize, acorduri
59 Realizarea expoziției permanente Sala Unirii Alba Iulia
60 Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud - studiu de fezabilitate
61 Dotari independente Biblioteca Județeană L. Blaga Alba
Proiectare, obținere avize execuție perete antifoc clădire Teatrul de Papusi
62
Prichindel Alba Iulia
63
64
65
66
67
68
69
70

Instalație de detectare-semnalizare a incendiilor clădire Teatrul de Papusi
Prichindel Alba Iulia
Dotari independente Teatrul de Papusi Prichindel Alba Iulia
Dotări independente Centrul de Cultura "Augustin Bena” Alba Iulia
Dotări independente Muzeul National al Unirii Alba Iulia
Centru de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și Mental
Ocna Mureș -PT și execuție
Proiect, extindere, modernizare și autorizare PSI CIA Abrud
Documentație tehnică obtinere autorizație PSI sediu DGASPC Alba
Centrale termice

3,682.26
170.50
21.00
29.00
200.00
300.00
200.00
5.00
5.00
2,656.60
5.00
141.50
111.74
3,850.77
261.00
4,585.95
100.00
60.00
10.00

50.00
50.00
60.00
1,500.00
40.00
144.00
8.70
119.00
79.20
66.00
720.40
4,000.00
64.74
14.72
50.00

71 Programe informatice software și licențe
72 Ministație de epurare CIA Baia de Arieș
Proiect Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor si
Proiect Venus "Impreuna pentru o viata in siguranta" - Program Operațional
73 Capital Uman 2014-2020
74 Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș
Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba
75
2014-2020
Elaborare Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Alba si a
76 Raportului de mediu
Studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menținere a calității
77 aerului în județul Alba
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile proiect "Fazarea
78 proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Alba
Consolidare pod pe DJ705B peste raul Mures, km.3+949, loc. Vintu de Jos,
79 jud. Alba
80 Modernizare drum judetean DJ704K:Vinerea (DJ704)-Salistea (DJ705E)
Consolidare Pod pe DJ107C, km.9+223 peste paraul Dumbravita, in
81 localitatea Limba, jud. Alba
Consolidare Pod pe drumul județean DJ106E peste Raul Sebeș, km.52+150,
82
Dobra, jud. Alba
Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai 83 Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş
(DN 14 B)
84 Pod pe DJ141C peste Valea Cenade, km. 2+600, jud. Alba
Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza comunei Pianu și Săsciori, județul
85
Alba-pe drumul județean DJ704A, PT+executie
Consolidare pod peste râul Mureș, pe DJ107E:Aiud (DN1) - Ciumbrud 86 Bagau - Lopadea Noua - Hoparta - Vama Seaca (DJ 107 D), faza PT și
execuție
Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac
- Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj 87
Sâncel - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă limita jud. Mureș, tronson km. 2+112- km. 4+587, faza PT+executie
88 Dotari independente pentru Activitatea Transporturi
Servicii de expertizare a lucrarilor executate la obiectivul-Consolidare corp
89
drum judetean DJ750:Gârda de Sus(DN75)-Ordâncușa-Ghețar
Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe drumul județean
90
DJ106E:lim. Jud. Sibiu-Dobra-Sugag, faza DALI
Reabilitare drum judetean DJ 705: limită jud.Hunedoara - Almaşu de Mijloc
- Almaşu Mare - Zlatna (DN 74), faza SF
Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai 92 Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş
(DN 14 B), faza DALI
91

93 Pod pe DJ141C peste Valea Cenade, km. 2+600, jud. Alba, faza SF

30.00
100.00
587.00
5,868.00
1,438.00

100.00
15.00
70.00
5,360.87
5,435.90
637.72
380.00

3,015.00
750.00
1,768.66

1,407.22

1,886.53
577.85
194.00
35.66
85.54

9.28
11.90

Reabilitare și consolidare drum Galda de Jos (intersecție cu DJ 107H- drum
acces Centru Management Integrat al Deseurilor Galda de Jos) faza DALI

16.25

Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac
- Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj 95
Sâncel - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă limita jud. Mureș, tronson km.2+112- km.4+587, faza SF

47.00

94

96

Modernizare si consolidare drum judetean DJ107V:DJ107-Alecus-DJ107D
faza DALI

89.85

97

Consolidare pod peste râul Mureș, pe DJ107E:Aiud (DN1) - Ciumbrud Bagau - Lopadea Noua - Hoparta - Vama Seaca (DJ 107 D) faza DALI

62.00

98

Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza comunei Pianu și Săsciori, județul
Alba-pe drumul județean DJ704A, faza SF

65.76

99
100
101

102

103

104

Modernizare drum judetean DJ103G:Inoc(DN1) - Ciugudu de Jos-Ciugudu
de Sus-limita jud.Cluj - faza DALI, inclusiv expertiza tehnică
Pod pe DJ107:Alba Iulia-Berghin-Colibi-Cergaul Mare-Blaj - Cetatea de
Balta - lim. jud. Mures, km.22+850, loc. Colibi - faza SF
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
Consolidare corp drum judetean DJ107K:Galda de Jos(DJ107H)-MesenteaGalda de Sus-Măgura-Poiana Galdei-Modolești-Intregalde-IvănișGhioncani-DJ107I(Bârlești), tr.IV, km.23+700-km.37+500, faza SF
Proiect POR "Modernizare drum judetean DJ 107I: Aiud(DN1) Aiudul de
Sus-Ramet-Bradesti-Geogel-Macarestu-Barlesti Catuni-Cojocani-Valea
Barnii-Barlesti-Mogos-Valea Alba-Ciuciulesti-Bucium-Izbita-CojeseniBucium Sat-DN74(Cerbu) km.0+000 - km.76+540", cod SMIS 2014+:
108707
Proiect POR "Modernizare drum județean DJ103E:DN1-Garbova de JosGarbovita-Garbova de Sus", cod SMIS 2014+: 125923

Proiect POR "Consolidare corp drum județean DJ107K:Galda de Jos 105 Mesentea - Benic - Intregalde, jud. Alba km.17+700-km.23+700", cod SMIS
2014+:126106

40.00
18.00

262.74

137.82

30,884.06

2,808.74
4,336.64

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. __ din data de __ august 2020.

DIRECTOR EXECUTIV,
Marian Florin AITAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local
al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2020
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ, în luna august 2020;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind rectificarea
bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 45/14
februarie 2020 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al
Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020, cu modificarile si
completarile ulterioar;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin 1 lit. b şi art. 173 alin. 3 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. I. Se aprobă rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al
Judetului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii pe anul 2020 și în consecință Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 45/14
februarie 2020 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al
Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020,cu modificările și
completările ulterioare se rectifică, după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 1. Bugetul general al Judeţului Alba, rectificat pe anul 2020, se stabileşte în sumă
de 604.498,35 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 334.471,93 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 185.727,43 mii lei.
(3) Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2020, se
stabileşte în sumă de 148.744,50 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 309.781,09 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 263.690,24 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 46.090,85 mii
lei”.

4. Alineatul 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 42.724,92 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 5 - parte integrantă a
prezentei hotărâri.Creditele de angajament sunt in suma de 1.428,00 mii lei”.
5. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 7. Cheltuielile pentru Centrul Militar al Judeţului Alba, rectificate pe anul 2020, se
stabilesc în sumă de 450,40 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 7 - parte integrantă a
prezentei hotărâri”. Se aproba credite de angajament in suma de 186,00 mii lei.
6. Alineatul 1 al articolului 9 se modifică, iar la alineatul 2 se modifică anexa nr. 9 „a si
vor avea următorul cuprins:
„Art. 9. (1) Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Învăţământ”, rectificate, pe anul
2020, se stabilesc în sumă de 7.088,25 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 9 - parte
integrantă a prezentei hotărâri.
(2)

Cheltuielile pentru Centrul Școlar de Educatie Incluzivă Alba Iulia,
rectificate, sunt în suma de 1.019,50 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 31.840,81 mii lei, astfel:
a.) Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia
26.490,04 mii lei
b.) Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
5.089,77 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. 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 6.351,95 mii lei, din care:
 pentru acţiunile desfăşurate pentru activităţi educativ - sportive suma de 1.716,00
mii lei.
 pentru realizarea obiectivului „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800 2000 locuri - Municipiul Blaj”, suma de 4.585,95 mii lei.
 Fondul destinat pentru finanțarea activității de tineret, suma de 50,00 mii lei”.
9. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 17. Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Servicii şi dezvoltare publică şi
locuinţe”, pe anul 2020, se stabilesc în sumă de 7.306,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa
nr. 14 - parte integrantă a prezentei hotărâri”.
10. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 18. Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Protecţia mediului”, pe anul 2020, se
stabilesc în sumă de 2.800,33 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 15 - parte integrantă a
prezentei hotărâri”.Se aproba credite de angajament in suma de 1.563,10 mii lei.
11. Alineatele 1 si 2 ale articolului 19 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art. 19. (1) Cheltuielile, rectificate, pentru activitatea „Transporturi”, pe anul 2020, se
stabilesc în sumă de 110.450,10 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 16 - parte integrantă
a prezentei hotărâri. Creditele de angajament pe anul 2020 se stabilesc în sumă de 236.833,46
mii lei”.
(2) Se aprobă Programul lucrărilor de întreținere şi funcţionare pe drumurile și
podurile județene, rectificat pe anul 2020, conform anexelei nr. 16„a” - parte integrantă a
prezentei hotărâri”.
12. 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 268.687,70 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”
13. 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 8.899,66 mii lei si credit de angajament in suma
de 875,49 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”.
14. Alineatul 3 al articolului 29 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 29. (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Teatrului de Papusi
Prichindel Alba Iulia, rectificat, pe anul 2020, potrivit anexei nr. 26„a” - parte integrantă a
prezentei hotărâri”.
15. Alineatele 1 şi 2 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 4.960,00 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.
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.
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.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Nr. 170
Alba Iulia, 12 august 2020
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și
gestionarea patrimoniului județului
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport
Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. 18312 din 12 august 2020

REFERAT 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

Expunere de motive
Autorităţile deliberative pe parcursul exerciţiului bugetar, pot aproba rectificarea
bugetelor locale si a celorlalte bugete urmare a unor modificari legislative precum şi a unor
propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.
La prezenta propunere de rectificare au fost avute în vedere:
 Prevederile Proiectului de hotărâre 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
modificarile si completarile ulterioare.
 Prevederile 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;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, cele menţionate mai sus, notele de fundamentare ale
ordonatorilor terţiari de credite si ale compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului
Judetean Alba, se impune rectificarea bugetului pentru activitatea proprie, Centrul Militar al
Judetului Alba, activitatea „Învăţământ”, Activitatea “Sanatate”, pentru Tranzacţii privind
datoria publică şi împrumuturi, Servicii recreative şi sport, „Servicii şi dezvoltare publică şi
locuinţe”, Activitatea Mediu, activitatea Transporturi, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
Muzeul National al Unirii Alba Iulia, Teatrul de Papusi Prichidel Alba Iulia, Centrul de Cultura
Augustin Bena Alba Iulia şi implicit rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului
local al Judeţului Alba şi bugetele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial
din venituri proprii pe anul 2020.
Descrierea situației actuale
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 45 din 14 februarie 2020 s-a aprobat
bugetul general al Judeţului Alba, bugetul local al Judeţului Alba, bugetul fondurilor externe
nerambursabile şi bugetele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii pe anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare.
Baza legală
- art. 173 alin 1 lit. b şi art. 173 alin. 3 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;
- O.U.G. nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 170 din 12 august 2020.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 18313 din 12 august 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Domnului director executiv Marian Florin AITAI

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
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 va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 12 august 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a ședinţei
„ordinară” care va avea loc în data de 13 august 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 170/12 august 2020 şi are ataşat referatul
de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului general al
Judeţului Alba, a bugetului local al Judetului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Dezvoltare Bugete

RAPORT DE SPECIALITATE
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
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, lege ce stabileşte principiile şi procedurile privind
formarea, administrarea şi utilizarea fondurilor publice locale, ale Legii nr.5/2020 privind
bugetul de stat pe anul 2020 precum şi urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorului
principal de credite, pe parcursul exerciţiului bugetar se pot efectua rectificări ale bugetelor
componente ale bugetului general.
Bugetul local al Judeţului Alba se rectifică la partea de venituri având în vedere
prevederile 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, conform carora se diminuează sumele defalcate din taxa
pe valoare adăugată pentru finantarea drumurilor judetene pentru UAT Judetul Alba cu suma de
4.200, 00 mii lei;
La partea de cheltuieli bugetul local pe anul 2020 se rectifica avand in vedere cele
menţionate la partea de venituri precum şi urmare a:
 prevederile 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 şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2020, cu modificările şi
completările ulterioare;
 fundamentările compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba
respectiv nota de fundamentare nr.18166/11.08.2020 a Serviciului Investiţii, dezvoltare,
promovare patrimonială şi managementul unităţilor de cultură, nota de fundamentare nr.
18226/11.08.2020 a Serviciului programe, lucrări, întreţinere drumuri şi ale ordonatorilor
terţiari de credite respectiv nota de fundamentare nr. 914/11.08.2020 a Centrului Şcolar de
Educaţie Incluzivă Alba,
şi reevaluarea necesarului pe trimestre a cheltuielilor bugetare necesare pentru buna
funcţionare a activităţii acestea determinând rearanjarea unor prevederi bugetare în cadrul
aceluiaşi capitol, sens în care propunerea de rectificare este realizată la cap. 51.02 „Autorităţi
executive”, cap. 55.02 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi”, 65.02
„Invatamant”,67.02 Servicii recreative şi sport 66.02 „Sănătate”, 70.02 „Servicii şi
dezvoltare publică şi locuinţe”, 84.02 „Transporturi”.
De asemenea se vor cuprinde credite de angajament la cap.74 „Protectia mediului” si la cap
60.02 „Aparare”.
Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii pe anul 2020 se rectifică atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli cu suma de
7.239,99 mii lei ca urmare a notelor de fundamentare nr. 14585/10.08.2020 a Spitalului Judetean
de Urgenta Alba Iulia, nr.1017/11.08.2020 a Teatrului de Papusi Prichindel Alba Iulia, nr.
3730/7.08.2020 a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia si nr. 1140/6.08.2020 a Centrului de
Cultura Augustin Bena Alba Iulia. Rectificarea la partea de venituri vizează:
 cuprinderea sumelor aferente proiectului „Complex de metode analitice pentru studiul
ceramicii glazurate romane din regatul dac pentru stabilirea originii artefactelor
arheologice, importuri sau productie locala la granita estica a Imperiului Roman
(GLAZEX)” finantat de la bugetul de stat (Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia).



suplimentarea/diminuarea subventiilor din bugetul local pentru finantarea cheltuielilor
curente si de capital (Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Centrul de Cultura
Augustin Bena Alba Iulia )
 suplimentarea veniturilor din contractele încheiate cu casele de asigurari sociale de
sănătate si din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate
de la bugetul de stat (Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia)
La partea de cheltuieli bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2020 se rectifică ca urmare a influenţelor de la partea de
venituri, precum și rearanjarea unor prevederi bugetare.
De asemenea, se propune rectificarea programului de investiții pe anul 2020 pentru cap.
51.02 „Autorităţi executive”, 70.02 „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe”,, cap. 66.10
„Sănătate” şi 67.10 „Cultură, recree şi religie” pe anul 2020.
Totodată, se propune rectificarea programului de activităţi pe anul 2020 pentru Muzeul
Naţional al Unirii Alba Iulia, Centrul de Cultura Augustin Bena Alba Iulia si Teatrul de Papusi
Prichindel Alba Iulia.
Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia dezvoltare şi bugete
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 152 din 24 iulie 2020.
Director executiv,
Marian Florin Aitai

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statului de funcţii al
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna august 2020;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului
de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia;
- solicitarea nr. 14557 din 10 august 2020 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
înregistrată cu nr. 18072 din 10 august 2020 la registratura Consiliului Judeţean Alba.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. c din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
- art. 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de
personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea
Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de
personal.
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă
Alba Iulia, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 162 din 30 iulie 2020 îşi
încetează aplicabilitatea la 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 şi al Managerului Spitalului
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 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 şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei
dezvoltare şi bugete şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL
Înregistrat cu nr. 171
Alba Iulia, 13 august 2020

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare:
- Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
- Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, către următoarele comisii
de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 18387/13 august 2020
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

I. Expunere de motive
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia prin adresa nr. 14557 din 10 august 2020
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 18072 din 10 august 2020 a solicitat
modificarea statului de funcții prin transformarea/desfiinţarea/înfiinţarea unor posturi vacante
pentru a putea răspunde solicitărilor tot mai mari de prelucrare a testelor, în vederea
diagnosticării infecţiei cu SARS-Cov-2.
Potrivit prevederilor art. 191 alin. 2 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, președintele consiliului județean „întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului
judeţean regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi
regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor
publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 162 din 30 iulie 2020 a fost aprobată
Structura organizatorică, Organigrama şi Statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă
Alba Iulia.
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 162 din 30 iulie 2020 privind aprobarea
modificării Structurii organizatorice, Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. c din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
- art. 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordinului nr. 1224/2010 al ministrului sănătăţii privind aprobarea normativelor de
personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea
Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de
personal.
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Încadrare în prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 45 din 14 februarie 2020
privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a
bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020, cu modificările şi completările
ulterioare.
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 171 din 13 august 2020.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă „extraordinară” a Consiliului
Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 18388/13 august 2020

APROB,
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
Direcţia juridică şi administraţie publică
Doamnei director executiv Liliana NEGRUŢ
şi BIROUL RESURSE UMANE
Domnului Horaţiu Zaharie SUCIU - şef birou
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statului de funcţii
al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 13 august 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei
„ordinară” care va avea loc în data de 13 august 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 171/13 august 2020 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
Structurii organizatorice, Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia;
- solicitarea nr. 14557 din 10 august 2020 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
înregistrată cu nr. 18072 din 10 august 2020 la registratura Consiliului Judeţean Alba.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia juridică şi administraţie publică
Biroul resurse umane
Nr. 18390/13 august 2020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii
al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
În conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, consiliul judeţean „aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui
consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean,
organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de
specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale
societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”.
Articolul 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către
autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, prevede: „Autoritatea administraţiei publice locale, prin structura cu
atribuţii specifice în domeniu, are următoarele competenţe:
a) aprobă statele de funcţii ale unităţilor sanitare subordonate, cu încadrarea în
normativele de personal şi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;
b) aprobă modificarea statelor de funcţii aprobate;
c) aprobă organigrama şi modificarea acesteia;
d) înaintează Ministerului Sănătăţii, în vederea obţinerii avizului conform, propunerile
managerului unităţii privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea,
restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii pentru unităţile sanitare cu paturi al căror
management a fost transferat, pentru aprobarea acestora..”
Prin adresa nr. 14557 din 10 august 2020 înregistrată la Consiliul Județean Alba cu nr.
18072 din 10 august 2020, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a solicitat
transformarea/desfiinţarea/înfiinţarea unor posturi vacante pentru a putea răspunde solicitărilor
tot mai mari de prelucrare a testelor, în vederea diagnosticării infecţiei cu SARS-Cov-2.
La Secţia medicină internă - transformarea unui post vacant de medic primar în
specialitatea medicină internă în medic specialist în specialitatea medicină internă.
La Laboratorul de diagnostic molecular:
- desfiinţarea unui post vacant de biolog;
- înfiinţarea unui post de biochimist principal;
- desfiinţarea unui vacant de asistent medical generalist cu PL;
- înfiinţarea unui post de registrator medical.
Potrivit art. 6 din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1.224 din 16 septembrie 2010 privind
aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru
modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind
aprobarea normativelor de personal ”(1) Numărul de posturi, pe categorii de personal, între
limita minimă şi maximă, se stabileşte de managerul fiecărei unităţi sanitare cu personalitate
juridică, potrivit structurilor medicale aprobate, cu încadrarea în cheltuielile de personal
aprobate ca limită maximă prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli.”
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării
Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.
Director executiv,
Negruţ Liliana

Şef birou,
Suciu Horaţiu Zaharia

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

Anexa la Proiectul de Hotărârea
al Consiliului Judeţean Alba
nr. 171 din 13 august 2020

STAT DE FUNCȚII
AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA

1
2
3
4

DENUMIRE
FUNCȚIE/GRAD
MANAGER GRADUL II
DIRECTOR MEDICAL
DIRECTOR FIN. CONTABIL
GRADUL II
DIRECTOR ÎNGRIJIRI

NIVEL STUDII
S
S

CATEGORIE
COMITET DIRECTOR
COMITET DIRECTOR

SPECIALITATE

S
COMITET DIRECTOR
S
COMITET DIRECTOR
A. STRUCTURI MEDICALE

ECONOMIST
ASISTENT MEDICAL

SECȚII ȘI COMPARTIMENTE CU PATURI
SEC
ȚIA MEDICINĂ INTERNE
5
10
12
13

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST
MEDIC REZIDENT AN I

S
S
S
S

14

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S

18
28
29
30
31
36
39

40
41
42

43
44
47
48

50
51

52
55
57
58

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MEDICAL
DEBUTANT

S

MEDICI
MEDICI
MEDICI
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

M

NR
POSTURI
1
1
1
1

32
MEDICINĂ INTERNĂ
MEDICINĂ INTERNĂ
MEDICINĂ INTERNĂ
MEDICINĂ INTERNĂ
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
REGISTRATOR
MEDICAL

1
5
2
1
1
4
10
1
1

PERSONAL SANITAR MEDIU
1
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
5
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
3
Nr. total posturi
35
SECȚIA MEDICINĂ INTERNE - COMPARTIMENT REUMATOLOGIE
6 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
REUMATOLOGIE
1
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
REUMATOLOGIE
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
3
Nr. total posturi
SEC
ȚIA MEDICINĂ INTERNĂ - COMPARTIMENT PNEUMOLOGIE
6 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PNEUMOLOGIE
1
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
PNEUMOLOGIE
1
ASISTENT MEDICAL
ASIST MED
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
3
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
1
Nr. total posturi
6
SEC ȚIA MEDICINĂ INTERNE - COMPARIMENT ENDOCRINOLOGIE
5 PATURI
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
ENDOCRINOLOGIE
2
ASISTENT MEDICAL
ASIST MED
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
Nr. total posturi
3
SEC
ȚIA GASTROENTEROLOGIE
25
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
GASTROENTEROLOGIE
1
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
GASTROENTEROLOGIE
3
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
GASTROENTEROLOGIE
2
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL ȘEF
S
SUPERIOR
GENERALIST
1
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69

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

72

ASISTENT MEDICAL

73

REGISTRATOR MEDICAL

78

INFIRMIERĂ

80

ÎNGRIJITOARE

81
82
83

MEDIC COORDONATOR
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST

84

ASISTENT MED. PRINCIPAL

87

ASISTENT MED. PRINCIPAL

88

ASISTENT COORDONATOR

91
92

ASISTENT MEDICAL
REGISTRATOR MED.
PRINCIPAL

94

INFIRMIERĂ

95

INFIRMIERĂ DEBUTANT

99

INGRIJITOARE

100
102
107

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST

108

PROFESOR CFM PRINCIPAL

109

PROFESOR CFM PRINCIPAL

110

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

59

123
125
126
127
128
129
134
135
139

140
142

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
COMPARTIMENT NEFROLOGIE
13 PATURI
S
MEDICI
NEFROLOGIE
S
MEDICI
NEFROLOGIE
S
MEDICI
NEFROLOGIE
ALT PERSONAL SANITAR ASIST MED
SSD
SUPERIOR
GENERALIST
ASIST MED
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASIST MED
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASIST MED
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERA
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERA
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
INGRIJITOARE
Nr. total posturi
SEC
ȚIA CARDIOLOGIE
40
S
MEDICI
CARDIOLOGIE
S
MEDICI
CARDIOLOGIE
S
MEDICI
CARDIOLOGIE
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR
PROFESOR CFM
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR
PROFESOR CFM
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT APARATURĂ
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ
S

ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

M

1
10
3
1
5
2
29
1
1
1
1
3
1
3
1
2
1
4
19
1
2
5
1
1
1
13
2
1
1

PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
1
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
5
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
1
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
4
ÎNGRIJITOARE
G
40
Nr. total posturi
SECȚIA CARDIOLOGIE - COMPARTIMENT TERAPIE INTENSIVĂ CORONARIENI 10 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
CARDIOLOGIE
1
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
CARDIOLOGIE
2
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143
150
151

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SEC
ȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ
S

152

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT

154

INFIRMIERĂ

155

ÎNGRIJITOARE

156
159
160

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST

S
S
S

161

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S

164
175
180
182
184
191
195

196
197
198
201
206
211

212
215
216
217
218

219

220

ASISTENT MEDICAL
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

S
PL
PL

ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

MEDICI
MEDICI
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

1
7
1
1
2
1
16
29 PATURI

ONCOLOGIE MEDICALĂ
ONCOLOGIE MEDICALĂ
ONCOLOGIE MEDICALĂ
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASIST MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST

M

1
3
1
1
3
11
5

PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
2
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
2
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
7
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
4
Nr. total posturi
40
SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ - COMPARTIMENT ÎNGRIJIRI PALIATIVE
6 PATURI
ONCOLOGIE MEDICALĂ
CU COMPARTIMENT
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
PALEAȚIE
1
PSIHOLOG PRACTICANT
S
SUPERIOR
PSIHOLOG
1
ASISTENT SOCIAL
ALT PERSONAL SANITAR
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
ASISTENT SOCIAL
1
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
3
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
5
INFIRMIERĂ
M
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
5
Nr. total posturi
16
COMPARTIMENT HEMATOLOGIE
5 PATURI
MEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
HEMATOLOGIE
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
3
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
1
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ
1
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
Nr. total posturi
7
COMPARTIMENT DIABET ZAHARAT, NUTRI ȚIE ȘI BOLI METABOLICE
17 PATURI
DIABET ZAHARAT,
NUTRIȚIE ȘI BOLI
MEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
METABOLICE
1
DIABET ZAHARAT,
NUTRIȚIE ȘI BOLI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
METABOLICE
1
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221
222

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S

ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

ASIST MED
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
REGISTRATOR
MEDICAL

1

228

ASISTENT COORDONATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MEDICAL
DEBUTANT

231

INFIRMIERĂ

233

ÎNGRIJITOARE

234
241

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR

PERSONAL SANITAR MEDIU
1
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
3
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
2
15
Nr. total posturi
SEC
ȚIA CHIRURGIE GENERALĂ
40 PATURI
S
MEDICI
CHIRURGIE GENERALĂ
1
S
MEDICI
CHIRURGIE
GENERALĂ
7
CHIRURGIE

242
243

MEDIC SPECIALIST
MEDIC REZIDENT ANUL IV

S
S

MEDICI
MEDICI

244

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL
S

PERSONAL SANITAR MEDIU
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

226
227

247
262
263
264
265
272
273
277

279
280
282
283
284
287
288

289
290
291
292

293

M

M

PEDIATRICĂ
CHIRURGIE TORACICĂ
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
REGISTRATOR
MEDICAL

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
BRANCARDIER
G
SANITAR
BRANCARDIER
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SEC ȚIA CHIRURGIE GENERALĂ - COMPARTIMENT NEUROCHIRURGIE
8 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
NEUROCHIRURGIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
NEUROCHIRURGIE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
BRANCARDIER
G
SANITAR
BRANCARDIER
Nr. total posturi
SEC ȚIA CHIRURGIE GENERALĂ - COMPARTIMENT CHIRURGIE PLASTICĂ
MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ
7 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
CHIRURGIE PLASTICĂ
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
CHIRURGIE PLASTICĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
Nr. total posturi
SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ- COMPARTIMENT CHIRURGIE VASCULARĂ 5 PATURI
CHIRURGIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
VASCULARĂ
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1
4
1

1
1
1
3
15
1
1
1
7
1
4
44
2
1
2
1
1
3
1
11

1
1
1
1
4

1

294

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

295

INFIRMIERĂ

296
298
299

MEDIC COORDONATOR
MEDIC PRIMAR
MEDIC REZIDENT AN I

300

S

PERSONAL SANITAR MEDIU

305

ASISTENT COORDONATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

307

ASISTENT MEDICAL

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

308

REGISTRATOR MEDICAL

M

310

INFIRMIERĂ

312

INFIRMIERĂ DEBUTANT

314

ÎNGRIJITOARE

315

MEDIC ȘEF SECȚIE

321

MEDIC PRIMAR

323

MEDIC SPECIALIST

324

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

326
327
344
345
352

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

354

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

355

REGISTRATOR MEDICAL

363

INFIRMIERĂ

364

INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ

372

ÎNGRIJITOARE

373
375

380

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC SPECIALIST
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

381

ASISTENT MEDICAL

353

378

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
Nr. total posturi
COMPARTIMENT UROLOGIE
S
MEDICI
S
MEDICI
S
MEDICI

ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
INFIRMIERĂ
20 PATURI
UROLOGIE
UROLOGIE
UROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
REGISTRATOR
MEDICAL

1
1
3
1
2
1
1
5
2

PERSONAL SANITAR MEDIU
1
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
2
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
2
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
2
Nr. total posturi
19
SEC
ȚIA OBSTETRICĂ GINECOLOGIE
62 PATURI
OBSTETRICĂ
S
MEDICI
GINECOLOGIE
1
OBSTETRICĂ
S
MEDICI
GINECOLOGIE
6
OBSTETRICĂ
S
MEDICI
GINECOLOGIE
2
OBSTETRICĂ
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GINECOLOGIE
1
ALT PERSONAL SANITAR OBSTETRICĂ
S
SUPERIOR
GINECOLOGIE
2
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
1
OBSTETRICĂ
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GINECOLOGIE
17
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
7
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
8
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
1
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
8
Nr. total posturi
58
SEC
ȚIA NEONATOLOGIE
15 PATURI
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
1
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
2
PL
PL
PL

PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
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3
2
1

382
384
385
386

387
388
389
395
396
400

402
403
404
408
409

410
414
417
418
420
429
431
432
433
434
441
443

444
448
449

450
454
457

STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL

M

PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
1
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
2
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
1
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
1
Nr. total posturi
14
SEC ȚIA NEONATOLOGIE - COMPARTIMENT TERAPIE INTENSIVĂ
5 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
1
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
1
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
1
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
6
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
4
Nr. total posturi
14
SECȚIA NEONATOLOGIE - COMPARTIMENT PREMATURI
10 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
2
MEDIC REZIDENT ANUL V
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
1
MEDIC REZIDENT ANUL III
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
1
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
4
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
1
9
Nr. total posturi
SEC
ȚIA PEDIATRIE
38 PATURI
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
PEDIATRIE
1
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PEDIATRIE
4
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
PEDIATRIE
3
ALT PERSONAL SANITAR
ASISTENT MEDICAL ȘEF
S
SUPERIOR
PEDIATRIE
1
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
PEDIATRIE
2
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
9
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
2
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
INSTRUCTOR MEDICAL
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU INSTRUCTOR MEDICAL
1
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
7
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
2
34
Nr. total posturi
SEC
ȚIA PEDIATRIE - COMPARTIMENT TERAPIE ACUTĂ
5 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PEDIATRIE
1
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
4
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERA
M
SANITAR
INFIRMIERA
1
Nr. total posturi
6
SEC
ȚIA ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE
35 PATURI
ORTOPEDIE ȘI
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
TRAUMATOLOGIE
1
ORTOPEDIE ȘI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
TRAUMATOLOGIE
4
ORTOPEDIE ȘI
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
TRAUMATOLOGIE
3
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S

ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

474
475
478

ASISTENT MEDICAL
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL
GIPSAR PRINCIPAL
GIPSAR MEDICAL

482

INFIRMIERĂ

483

INFIRMIERĂ DEBUTANT

485

BRANCARDIER

489

ÎNGRIJITOARE

490
492

MEDIC COORDONATOR
MEDIC PRIMAR

493

ASISTENT COORDONATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

499

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

500

INFIRMIERĂ

503

ÎNGRIJITOARE

504
507
508

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR
MEDIC REZIDENT AN IV

509

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

516

ASISTENT MEDICAL
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

520

INFIRMIERĂ

521

INFIRMIERĂ DEBUTANT

523

ÎNGRIJITOARE

458
459
471
473

496
497
498

514
515

KINETOTERAPEUT
PRINCIPAL

SEC
524
525

MEDIC PRIMAR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

526

INFIRMIERĂ

M
M
M

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
Nr. total posturi
COMPARTIMENT OFTALMOLOGIE
S
MEDICI
S
MEDICI

M

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
Nr. total posturi
SEC
ȚIA ORL
S
MEDICI
S
MEDICI
S
MEDICI

M

ORTOPEDIE ȘI
TRAUMATOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
REGISTRATOR
MEDICAL
GIPSAR
GIPSAR

1
12
2
1
1
3

INFIRMIERĂ

4

INFIRMIERĂ

1

BRANCARDIER

2

ÎNGRIJITOARE

4
40

15 PATURI
OFTALMOLOGIE
OFTALMOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
REGISTRATOR
MEDICAL
INFIRMIERĂ

1
2
1
3
1
1
1
1

ÎNGRIJITOARE

3
14
20 PATURI
ORL
1
ORL
3
ORL
1
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
5
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
1
REGISTRATOR
MEDICAL
1

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
ȚIA ORL - COMPARTIMENTCHIRURGIE MAXILO-FACIALĂ 5 PATURI
CHIRURGIE MAXILOS
MEDICI
FACIALĂ
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
Nr. total posturi
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1

4
1
2
20

1
1
1
3

SEC

527
535
539
540

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST
MEDIC REZIDENT AN I

S
S
S
S

541

KINETOTERAPEUT

S

542

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

596

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL

605

INFIRMIERĂ

611

INFIRMIERA DEBUTANT

615

ÎNGRIJITOARE

616
622
623
624

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST
MEDIC REZIDENT AN I
KINETOTERAPEUT
DEBUTANT

550
593
594
595

625
626
648
649
650
651
652
653
669
672
679

680
681
682

683
685

ȚIA ATI
MEDICI
MEDICI
MEDICI
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

S

PERSONAL SANITAR MEDIU
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

M

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
Nr. total posturi
SEC
ȚIA NEUROLOGIE
S
MEDICI
S
MEDICI
S
MEDICI
S
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
MASEUR PRINCIPAL

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL
M

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR MEDICAL
DEBUTANT

M

PERSONAL SANITAR MEDIU

M

28 PATURI
1
8
4
1

ATI
ATI
ATI
ATI
KINETOTERAPEUT
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST

1
1
8
43
1
1

STATISTCIAN MEDICAL

1

INFIRMIERĂ

9

INFIRMIERĂ

6

ÎNGRIJITOARE

4
89
63 PATURI

NEUROLOGIE
NEUROLOGIE
NEUROLOGIE
NEUROLOGIE

1
6
1
1

KINETOTERAPEUT
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
MASEUR
REGISTRATOR
MEDICAL
REGISTRATOR
MEDICAL

1
1
22
1
1
1
1

PERSONAL SANITAR MEDIU
1
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
16
PERSONAL AUXILIAR
BRANCARDIER
G
SANITAR
BRANCARDIER
3
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
7
64
Nr. total posturi
SEC ȚIA NEUROLOGIE - COMPARTIMENT TERAPIE ACUTĂ
5 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
NEUROLOGIE
1
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
1
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
1
Nr. total posturi
3
SEC
ȚIA NEUROLOGIE - COMPARTIMENT CRONICI
5 PATURI
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
NEUROLOGIE
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
2
3
Nr. total posturi
SEC
ȚIA BOLI INFECȚIOASE
42 PATURI
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686
690
693

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST

694
697
709
711
713
714
721
727

728
729
732
735
737

738
740
741
745
746
747
748
749

750
756
757
759
760
764
778
779
780
781

S
S
S

MEDICI
MEDICI
MEDICI

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL
S

PERSONAL SANITAR MEDIU
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

M

BOLI INFECȚIOASE
BOLI INFECȚIOASE
BOLI INFECȚIOASE
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
REGISTRATOR
MEDICAL

1
4
3
1
3
12
2

PERSONAL SANITAR MEDIU
2
PERSONAL AUXILIAR
SPĂLĂTOREASĂ
G
SANITAR
SPĂLĂTOREASĂ
1
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
7
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
6
Nr. total posturi
42
SEC ȚIA BOLI INFECȚIOASE - COMPARTIMENT TI
4 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
ATI
1
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
ATI
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
3
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
3
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
2
Nr. total posturi
10
COMPARTIMENT DERMATO-VENEROLOGICE
8 PATURI
DERMATOMEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
VENEROLOGICE
1
DERMATOMEDIC PRIMAR
S
MEDICI
VENEROLOGICE
2
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
ASISTENT COORDONATOR
S
SUPERIOR
GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
4
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
1
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
1
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
1
Nr. total posturi
12
SEC
ȚIA PSIHIATRIE ACUȚI
50 PATURI
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
PSIHIATRIE
1
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PSIHIATRIE
6
MEDIC REZIDENT AN I
S
MEDICI
PSIHIATRIE
1
ALT PERSONAL SANITAR
PSIHOLOG SPECIALIST
S
SUPERIOR
PSIHOLOG
2
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
4
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
14
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
1
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
INSTRUCTOR
INSTRUCTOR ERGOTERAP
M
PERSONAL SANITAR MEDIU ERGOTERAP
1
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794

INFIRMIERĂ

796

BRANCARDIER

800

ÎNGRIJITOARE
SEC

801

MEDIC ȘEF SECȚIE

PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
BRANCARDIER
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
ȚIA RECUPERARE MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEO
25 PATURI
RECUPERARE
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI
S
MEDICI
BALNEO

M

803

MEDIC PRIMAR

S

804

PROFESOR CFM PRINCIPAL

S

805

S

815

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
MASEUR PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

818

INFIRMIERĂ

820

ÎNGRIJITOARE

807
813
814

MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

S

PERSONAL SANITAR MEDIU
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

PL
M

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL SANITAR MEDIU

M

RECUPERARE
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI
BALNEO
PROFESOR CFM
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
MASEUR
REGISTRATOR
MEDICAL

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi

13
2
4
51

1

2
1
1
2
6
1
1
3
2
20

SEC ȚIA RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE
- COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICALA ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE
7 PATURI
RECUPERARE
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI
821
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
BALNEO
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
822
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
Nr. total posturi
2
COMPARTIMENT RECUPERARE NEUROLOGICĂ
15 PATURI
RECUPERARE
MEDICINA FIZICĂ ȘI
823
MEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
BALNEO
1
RECUPERARE
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI
824
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
BALNEO
1
KINETOTERAPEUT
ALT PERSONAL SANITAR
825
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
KINETOTERAPEUT
1
ALT PERSONAL SANITAR
826
PROFESOR CFM
S
SUPERIOR
PROFESOR CFM
1
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
828
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
2
ASISTENT MEDICAL
829
ASISTENT COORDONATOR
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
835
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
6
836
MASEUR PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MASEUR
1
837
MASEUR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MASEUR
1
PERSONAL AUXILIAR
841
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
4
PERSONAL AUXILIAR
843
INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
2
PERSONAL AUXILIAR
846
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
3
Nr. total posturi
24
COMPARTIMENT PSIHIATRIE CRONICI (BAIA DE ARIE Ș)
22 PATURI
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847
847
848
854

MEDIC SPECIALIST
MEDIC SPECIALIST
MEDIC REZIDENT AN III
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

855

ASISTENT MEDICAL

860

INFIRMIERĂ

861

INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ

862

ÎNGRIJITOARE

863
864

BRANCARDIER
MUNCITOR CALIFICAT III

865

MEDIC SPECIALIST
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

866
869
870

S
S
S

MEDICI
MEDICI
MEDICI

PSIHIATRIE
0,5
PSIHIATRIE
0,5
PSIHIATRIE
1
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
6
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
5
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
1
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
1
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
BRANCARDIER
1
G
MUNCITORI
BUCĂTAR
1
Nr. total posturi
18
STA
ȚIE HEMODIALIZĂ
4 APARATE
S
MEDICI
NEFROLOGIE
1
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
3
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
INFIRMIERĂ
1
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
2
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
2
Nr. total posturi
12
UNITATEA DE PRIMIRE URGEN
ȚE MEDICINĂ DE
5 PATURI

871

ASISTENT MEDICAL
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

872

INFIRMIERĂ

874

INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ

876

ÎNGRIJITOARE

877

MEDIC ȘEF SECȚIE

S

MEDICI

886
888

MEDIC PRIMAR
MEDIC PRIMAR

S
S

MEDICI
MEDICI

889
901
901
904

MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST
MEDIC SPECIALIST
MEDIC SPECIALIST

S
S
S
S

MEDICI
MEDICI
MEDICI
MEDICI

910
911

MEDIC SPECIALIST
MEDIC

S
S

MEDICI
MEDICI

912

MEDIC

S

913

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT SOCIAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
TEHNICIAN DE
RADIOLOGIE ŞI
IMAGISTICĂ LICENŢIAT
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S

MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

918
926

933
962

S
S

S
PL

URGENȚĂ DE
MEDICINĂ
URGENȚĂ
PEDIATRIE
MEDICINĂ DE FAMILIE
CU COMPETEN țĂ ÎN
UPU
URGENȚĂ
MEDICINĂ DE FAMILIE
PEDIATRIE
RADIOLOGIE ȘI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ
CU COMPETENŢĂ ÎN
TOMOGRAFIE
COMPUTERIZATĂ
MEDICINĂ
DE
URGENȚĂ
GENERALIST CU
COMPETEN ȚĂ ÎN UPU
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST

ASISTENT SOCIAL
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
TEHNICIAN DE
ALT PERSONAL SANITAR RADIOLOGIE ŞI
SUPERIOR
IMAGISTICĂ LICENŢIAT
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
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1
9
2

1
11,5
0,5
3

6
1
1
1
5
8

7
29

972
981
982
982
983
989
1004
1017
1019
1029

1033
1034

1036

1037

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045
1046

1047

1048

1049

ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR
ANALIST PROGRAM
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR
INGINER DE SISTEM
SECRETAR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU DACTILOGRAF
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
BRANCARDIER
G
SANITAR
BRANCARDIER
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
G
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
G
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
UNITATEA DE PRIMIRE URGEN ȚE - CABINET MEDICAL DENTARĂ DE URGENȚĂ
MEDIC DENTIST
S
MEDICI
STOMATOLOG
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
SPITALIZARE DE ZI
25 PATURI
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
Nr. total posturi
AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI
CABINET MEDICINĂ INTERNĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET CARDIOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET GASTROENTEROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET REUMATOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET NEFROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET ENDOCRINOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET PEDIATRIE
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
CABINET CHIRURGIE GENERALĂ
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET CHIRURGIE PLASTICĂ ȘI MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET NEUROCHIRURGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET NEUROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
SECRETAR DACTILOGRAF I
A
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

PL
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10
9
0,5
0,5
1
6
15
13
2
10
153
4
1
5

2
2

1

2

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1050

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1051

ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT

1052

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1054
1055

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
GIPSAR MEDICAL

1056

ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT

1057

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1058

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1059

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1060
1061

ASISTENT COORDONATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1062

ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT

1064

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1065

PROFESOR PRINCIPAL CFM

1066

MEDIC SPECIALIST
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1063

1067

1068
1069

1070

MEDIC PRIMAR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1071

MEDIC PRIMAR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1072

ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT

1073

ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT

1074

ASISTENT MEDICAL

CABINET DERMATO - VENEROLOGICE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET PSIHIATRIE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET UROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET ORTOPEDIE - TRAUMATOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GIPSAR
CABINET CHIRURGIE MACILO-FACIALĂ
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET OFTALMOLOGIE
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
CABINET ORL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
SSD
SUPERIOR
GENERALIST
CABINET OBSTETRICĂ GINECOLOGIE
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
CABINET PSIHIATRIE
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
CABINET NEUROPSIHIATRIE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET RECUPERARE MEDICINĂ FIZICĂȘI BALNEOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
SALA DE GIMNASTICĂ
PL

PERSONAL SANITAR MEDIU PROFESOR CFM
CABINET MEDICINĂ SPORTIVĂ
S
MEDICI
MEDICINĂ SPORTIVĂ
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET GERIATRIEȘI GERONTOLOGIE
GERIATRIE ȘI
S
MEDICI
GERONTOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET DE ALERGOLOGIE ȘI IMUNITATE CLINICĂ
ALERGOLOGIE ȘI
S
MEDICI
IMUNITATE CLINICĂ
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET PNEUMOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET HEMATOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PUNCT DE RECOLTARE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
FIȘIER DISPENSAR POLICLINICĂ
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1

1

1

2
1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1
1
1

1
1

1
1

1

1

1

1075

ASISTENT MEDICAL
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

PL

M

1078

REGISTRATOR MEDICAL
STATISTICIAN MEDICAL
PRINCIPAL

1082

ÎNGRIJITOARE

1083

ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT

1076
1077

1084
1091
1093
1094

1095
1109
1113
1116

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
TEHNICIAN SUPERIOR DE
IMAGISTICĂ, RADIOLOGIE,
RADIOTERAPIE ŞI
RADIODIAGNOSTIC
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1119

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT

1131

INFIRMIERĂ

1135

INFIRMIERĂ DEBUTANT

1136

BRANCARDIER

1144

ÎNGRIJITOARE

1145

MEDIC PRIMAR

1146

1156

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1157

ÎNGRIJITOARE

1158

FARMACIST ȘEF SECȚIE

1160

FARMACIST PRIMAR

1155

M

ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
REGISTRATOR
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL

M

PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
CABINET CHIRURGIE VASCUILARĂ
ASIST MED
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
ALTE STRUCTURI FUNC ȚIONALE
BLOC OPERATOR
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ALT PERSONAL SANITAR OBSTETRICĂ
S
SUPERIOR
GINECOLOGIE
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
TEHNICIAN SUPERIOR
DE IMAGISTICĂ,
RADIOLOGIE,
ALT PERSONAL SANITAR RADIOTERAPIE ŞI
RADIODIAGNOSTIC
SSD
SUPERIOR
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
OBSTETICĂ
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GINECOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
BRANCARDIER
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
UTS
S
MEDICI
MEDIC
Nr. total posturi
STERILIZARE
ASISTENT APARATURĂ
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ
ASISTENT APARATURĂ
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ
ASISTENT APARATURĂ
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
FARMACIE SPITAL
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR
FARMACIE
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR
FARMACIE
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1
1
1
1

4

1
47

1
7
2
1

1
14
4
3
3
12
4
1
8
61
1
1

1
9
1
1
12

1
2

1161

FARMACIST SPECIALIST

S

1162

FARMACIST
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REFERENT IA

S

1173
1175
1176
1177

1178
1179
1180
1182
1183

1185
1186
1191
1192

1193
1194
1195
1196

1197
1200
1201
1203

1204
1205
1208
1209
1210
1211

PL

ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

FARMACIE

1

FARMACIE

1

PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE

11

PL
M

PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE
PERSONAL SANITAR MEDIU REFERENT
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
LABORATOR ANALIZE MEDICALE - BACTERIOLOGIE
MEDIC ȘEF LABORATOR
S
MEDICI
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
CHIMIST PRINCIPAL
S
SUPERIOR
LABORATOR
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
LABORATOR ANALIZE MEDICALE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
BIOLOG PRINCIPAL
S
SUPERIOR
LABORATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
Nr. total posturi
LABORATOR ANALIZE MEDICALE - IMUNOSEROLOGIE, CONTAGIOASE ȘI PLANIFICARE
ALT PERSONAL SANITAR
BIOLOG PRINCIPAL
S
SUPERIOR
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
CHIMIST PRINCIPAL
S
SUPERIOR
LABORATOR
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
LABORATOR ANALIZE MEDICALE - BIOCHIMIE
ALT PERSONAL SANITAR
BIOLOG PRINCIPAL
S
SUPERIOR
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
CHIMIST PRINCIPAL
S
SUPERIOR
LABORATOR
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT APARATURĂ
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
Nr. total posturi
LABORATOR ANALIZE MEDICALE - HEMATOLOGIE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
CHIMIST
S
SUPERIOR
LABORATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
LABORATOR RADIOLOGIE
ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ
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2
1
1
20
1
1
1
2
1
6
2
1
5
1
9

1
1
1
1
4

1
3
1
2
7
1
1
3
1
1
1
8

1212

MEDIC ȘEF LABORATOR

S

MEDICI

RADIOLOGIE ȘI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ

1

1214

MEDIC PRIMAR

S

MEDICI

RADIOLOGIE ȘI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ

2

1216

MEDIC SPECIALIST

S

MEDICI

RADIOLOGIE ȘI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ

2

1217

ASISTENT MEDICAL ȘEF

PL

RADIOLOGIE ȘI
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ

1

1223

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

1225

PL

RADIOLOGIE ȘI
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST

6

1226

ASISTENT MEDICAL
STATISTICIAN MEDICAL
PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

2

1230

MEDIC PRIMAR

S

MEDICI

RADIOLOGIE ȘI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ

2

1231

MEDIC REZIDENT ANUL IV

S

MEDICI

RADIOLOGIE ȘI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ

1

1236

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

RADIOLOGIE ȘI
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ

5

M

PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL
1
REGISTRATOR
1227
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
PERSONAL AUXILIAR
1228
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
1
17
Nr. total posturi
LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ - COMPUTER TOMOGRAF - SPITAL ȘI AMBULATORIUL DE
SPECIALITATE

PL

RADIOLOGIE ȘI
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ
1
ASISTENT MEDICAL
1238
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
10
Nr. total posturi
LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ - RMN SPITAL ȘI AMBULATORIUL DE SPECIALITATE
1237

1239

1239

1240

1242
1243
1244

1245
1246
1247

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

PL

RADIOLOGIE ȘI
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ

RADIOLOGIE ȘI
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ
Nr. total posturi
LABORATOR EXPLORĂRI FUNC
ȚIONALE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
LABORATOR ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ DIAGNOSTICĂ ȘI TERAPEUTICĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
G
SANITAR
INFIRMIERĂ
Nr. total posturi
LABORATOR ENDOSCOPIE BRONŞICĂ
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PNEUMOFIZIOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
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0,5

0,5
1

1
1

2
1
1
4
1
1
1

1248
1249

MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST

1251

BIOLOG PRINCIPAL

1252

BIOLOG

1253

1256

BIOCHIMIST PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

1257

ÎNGRIJITOARE

1255

1258
1260
1261
1262
1263

1267
1268
1269
1270
1271

1272

1273
1274

1275

1276

1277
1278

1279
1281

1282

MEDIC ȘEF SERVICIU
MEDICINA LEGALĂ
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST
FARMACIST PRIMAR
MEDICINA LEGALĂ
CHIMIST PRNCIPAL
MEDICINA LEGALĂ
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL MEDICINA
LEGALĂ
ASISTENT MEDICAL
MEDICINA LEGALĂ
REGISTRATOR MEDICAL

Nr. total posturi
LABORATOR DIAGNOSTIC MOLECULAR
S
MEDICI
LABORATOR
S
MEDICI
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR
LABORATOR
PL

PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SERVICIUL JUDE
ȚEAN DE MEDICINA LEGALĂ
S
S
S
S
S

MEDICI
MEDICI
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

PL

MEDICINA LEGALĂ
MEDICINA LEGALĂ
MEDICINA LEGALĂ
FARMACIST MEDICINA
LEGALĂ
CHIMIST MEDICINA
LEGALĂ

PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICINA LEGALĂ
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICINA LEGALĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
PERSONAL AUXILIAR
BRANCARDIER
G
SANITAR
BRANCARDIER
Nr. total posturi
SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ - COMPARTIMENT CITOLOGIE
BIOLOG PRINCIPAL
ALT PERSONAL SANITAR
ANATOMIE PATOLOGICĂ
S
SUPERIOR
BIOLOG
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL ANATOMIE
ASISTENT MEDICAL
PATOLOGICĂ
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ - COMPARTIMENT HISTOPATOLOGIE
ANATOMIE
ASISTENT COORDONATOR
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PATOLOGICĂ
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL ANATOMIE
ANATOMIE
PATOLOGICĂ
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PATOLOGICAĂ
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL ANATOMIE
PATOLOGICĂ
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
INGRIJITOARE
Nr. total posturi
SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ - PROSECTURA
MEDIC ȘEF SERVICIU
ANATOMIE
ANATOMIE PATOLOGICĂ
S
MEDICI
PATOLOGICĂ
MEDIC PRIMAR ANATOMIE
ANATOMIE
PATOLOGICĂ
S
MEDICI
PATOLOGICĂ
ASISTENT MEDICAL
ANATOMIE
PRINCIPAL ANATOMIE
PATOLOGICĂ
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PATOLOGICĂ
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3
1
1
2
1
1
2
1
1
10

1
2
1
1
1

4
1
1
1
1
14

1

1
1
3

1

1

1
1
4

1
2

1

1283
1284

1285
1286
1287
1289
1290
1293
1296
1297

1298
1299
1300

1302
1303
1305

1307
1308
1308
1309

1310

1311

1312

1313

1314
1315

REGISTRATOR MEDICAL
DEBUTANT

ANATOMIE
PERSONAL SANITAR MEDIU PATOLOGICAĂ
ANATOMIE
AUTOPSIER DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU PATOLOGICA
Nr. total posturi
SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENŢEI MEDICALE
MEDIC ȘEF SERVICIU
S
MEDICI
EPIDEMIOLOGIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
BOLI INFECȚIOASE
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU IGIENĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
AGENT D.D.D.
G
SANITAR
AGENT D.D.D.
PERSONAL AUXILIAR
AGENT D.D.D. DEBUTANT
G
SANITAR
AGENT D.D.D.
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
MUNCITOR
MUNCITOR NECALIFICAT I
G
MUNCITORI
NECALIFICAT
Nr. total posturi
CABINET PLANIFICARE FAMILIALĂ
MEDICINĂ DE FAMILIE
COMPETENŢĂ
PLANIFICARE
MEDICALĂ
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU OCROTIRE
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
Nr. total posturi
CABINET MEDICINA MUNCII
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
MEDICINA MUNCII
ALT PERSONAL SANITAR
PSIHOLOG PRACTICANT
S
SUPERIOR
PSIHOLOG
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
CABINET ONCOLOGIE MEDICALĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL
Nr. total posturi
CABINET BOLI INFEC
ȚIOASE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRI
ȚIE ȘI BOLI METABOLICE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
Nr. total posturi
CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRI ȚIE ȘI BOLI METABOLICE (EDUCAȚIE SPECIFICĂ)
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
Nr. total posturi
CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRI ȚIE ȘI BOLI METABOLICE (PICIOR DIABETIC)
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
Nr. total posturi
CENTRU SĂNĂTATE MINTALĂ ADUL ȚI CU STAȚIONARE DE ZI - 35 LOCURI
MEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
PSIHIATRIE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PSIHIATRIE
M
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1
1
6
1
1
1
2
1
3
3
1
13

1
1
1
3
2
1
2
5

2
0,5
0,5
1
4

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1

1316

MEDIC REZIDENT AN III

S

1317

PSIHOLOG

S

1318

ASISTENT SOCIAL

S

1319
1320
1321

1322
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1331
1332
1333
1334
1335
1336

1337

1338

1339
1340
1342
1343
1344
1345
1351
1352
1353
1354

MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

PSIHIATRIE

1

PSIHOLOG

1

ASISTENT SOCIAL
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
1
8
Nr. total posturi
CENTRU SĂNĂTATE MINTALĂ COPII
PSIHIATRIE
MEDIC ȘEF CSM
S
MEDICI
PEDIATRICA
1
PSIHIATRIE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PEDIATRICA
2
NEUROLOGIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
PEDIATRICĂ
1
PSIHIATRIE
MEDIC REZIDENT AN IV
S
MEDICI
PEDIATRICA
1
ALT PERSONAL SANITAR
PSIHOLOG PRINCIPAL
S
SUPERIOR
PSIHOLOG
1
ALT PERSONAL SANITAR
PSIHOLOG SPECIALIST
S
SUPERIOR
PSIHOLOG
1
ASISTENT SOCIAL
ALT PERSONAL SANITAR
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
ASISTENT SOCIAL
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
2
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
1
Nr. total posturi
15
COMPARTIMENT ERGOTERAPIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
Nr. total posturi
1
COMPARTIMENT RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE (BAZA DE TRATAMENT)
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
Nr. total posturi
1
DISPENSAR TBC
MEDIC ȘEF DISPENSAR
TBC
S
MEDICI
PNEUMOFIZIOLOGIE
1
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PNEUMOFIZIOLOGIE
1
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
PNEUMOFIZIOLOGIE
2
MEDIC REZIDENT AN I
S
MEDICI
PNEUMOLOGIE
1
ALT PERSONAL SANITAR
BIOLOG PRINCIPAL
S
SUPERIOR
BIOLOG
1
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
ASISTENT COORDONATOR
S
SUPERIOR
GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
6
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT APARATURĂ
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
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1377

PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
CENTRU DE SĂNĂTATE MULTIFUNCŢIONAL OCNA MUREŞ
SPITALIZARE DE ZI
20 PATURI
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
MEDICINĂ INTERNĂ
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
PEDIATRIE
OBSTETRICA
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
GINECOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT COORDONATOR
S
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
CABINETE MEDICALE
CABINET MEDICINĂ INTERNĂ
ASISTENT MEDICAL
ASIST MED
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET PEDIATRIE
ASISTENT MEDICAL
ASIST MED
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET OBSTETRICĂ GINECOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂ ȚII SERVICIILOR MEDICALE
ALT PERSONAL CU STUDII JURIST/ECONOMIST/IN
ȘEF SERVICIU
S
SUPERIOARE
GINER/SOCIOLOG
MANAGEMENTUL CALITĂ ȚII SERVICIILOR MEDICALE
MEDIC
S
MEDICI
MEDICINĂ GENERALĂ
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
CONSILIER JURIDIC
ALT PERSONAL CU STUDII
GRADUL I
S
SUPERIOARE
CONSILIER JURIDIC
CONSILIER JURIDIC
ALT PERSONAL CU STUDII
GRADUL II
S
SUPERIOARE
CONSILIER JURIDIC
ŞTIINŢE
INSPECTOR DE
ALT PERSONAL SANITAR ECONOMICE/JURIDICE/
SPECIALITATE GRADUL IA
S
SUPERIOR
SOCIALE
INSPECTOR DE
ALT PERSONAL SANITAR
SPECIALITATE GRADUL IA
S
SUPERIOR
ECONOMIST
ŞTIINŢE
INSPECTOR DE
ALT PERSONAL SANITAR ECONOMICE/JURIDICE/
SPECIALITATE GRADUL I
S
SUPERIOR
SOCIALE
REFERENT I A
M
PERSONAL MEDIU
REFERENT
Nr. total posturi
COMPARTIMENT DE INTERNĂRI - INFORMA
ȚII
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
REGISTRATOR
REGISTRATOR MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
Nr. total posturi
DIETETICA
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST

1378

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL COORDONATOR

1379

PREOT I

1355

1356
1357
1358
1359
1360
1361

1362

1363

1364

1365
1366
1367
1367
1368
1369

1370
1371

1372
1373

1375
1376

ÎNGRIJITOARE

G

ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
COMPARTIMENT RELIGIOS
ALT PERSONAL CU STUDII
S
SUPERIOARE
PREOT
Nr. total posturi
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1
17

1
1
1
1
1
1

1

1

1
9

1
1
0,5
0,5
1
1

1
1

1
1
9

2
1
3

1

1
2

1
1

1382

GARDEROBIER

G

1383

SPĂLĂTOREASĂ CU
GESTIUNE

1393

SPĂLĂTOREASĂ

GARDEROBĂ
PERSONAL AUXILIAR

Nr. total posturi
SPĂLĂTORIE
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
Nr. total posturi

GARDEROBIER

3
3

SPĂLĂTOREASĂ

1

SPĂLĂTOREASĂ

10
11

B. STRUCTURI FUNCȚIONALE - APARAT FUNCȚIONAL
1394
1400
1401
1402

1403
1404
1405
1406
1408

1409
1414
1416

ȘEF SERVICIU
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
REFERENT IA
REFERENT CASIER IA

S

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE
TESA
ECONOMIST

S
M
M
Nr. total posturi
SERVICIUL INFORMATICĂ

ȘEF SERVICIU
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL II
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

S

TESA
TESA
TESA

ECONOMIST
CONTABIL
CASIER

ȘI STATISTICĂ MEDICALĂ
ANALIST
TESA
PROGRAMATOR

S

TESA

S

TESA

INGINER DE SISTEM

ANALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
Nr. total posturi
SERVICIUL ACHIZI ȚII PUBLICE APROVIZIONARE ȘI TRANSPORT
S
TESA
INGINER/ECONOMIST

ȘEF SERVICIU
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA

S

TESA

S

TESA

ECONOMIST
ECONOMIST/INGINER/J
URIST

Nr. total posturi
1417
1418
1420

1422
1425
1426

1427

1432

1434
1435
1436

1437

1438

MAGAZIE
M
TESA
ȘEF DEPOZIT I
M
TESA
MAGAZIONER
M
MUNCITORI
MANIPULANT BUNURI
Nr. total posturi
CONDUCĂTORI AUTO
MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITORI
CONDUCATORI AUTO
MUNCITOR CALIFICAT II
MUNCITORI
CONDUCATORI AUTO
MUNCITOR CALIFICAT III
MUNCITORI
CONDUCATORI AUTO
Nr. total posturi
SERVICIUL RESURSE UMANE
ȘI RELATII CU PUBLICUL
ȘEF SERVICIU
S
TESA
ECONOMIST
RESURSE UMANE
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
S
TESA
ECONOMIST
RELA
ȚII CU PUBLICUL ȘI CONSILIERE
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
S
TESA
ECONOMIST
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL II
S
TESA
ECONOMIST/SOCIOLOG
SOCIOLOG
S
TESA
SOCIOLOG
Nr. total posturi
SERVICIUL TEHNIC ADMINISTRATIV
ȘI PSM
JURIST/ECONOMIST/IN
ȘEF SERVICIU
S
TESA
GINER
TEHNIC ADMINISTRATIV
ȘI PSM
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
S
TESA
INGINER
ȘEF DEPOZIT I
MAGAZIONER
MANIPULANT BUNURI

Pagina 21

1
6
1
1
9

1
1
1
1
2
6
1
5
2
8
1
1
2
4
2
3
1
6
1

5

2
1
1
10

1

1

1440
1441
1442

INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL I
ARHIVAR IA
ARHIVAR DEBUTANT

S
M
M

1443
1449
1452
1454
1461
1462
1463
1464

MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITOR CALIFICAT IV
MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITOR CALIFICAT I

M
G
G
G
G
G
G
G

1439

1465
1467
1472

1473
1474

1476

1478

1487
1488
1493
1494
1495

S

TESA

ECONOMIST

TESA
INGINER
TESA
ARHIVAR
TESA
ARHIVAR
MUNCITORI INDIRECT PRODUCTIVI

MUNCITORI
INSTALATOR
MUNCITORI
ELECTRICIAN
MUNCITORI
INSTALATOR
MUNCITORI
MECANIC
MUNCITORI
FOCHIST
MUNCITORI
FOCHIST
MUNCITORI
ZUGRAV
MUNCITORI
TÂMPLAR
CENTRALA TELEFONICĂ
MUNCITOR CALIFICAT III
G
MUNCITORI
TELEFONISTĂ
MUNCITOR SPA
ȚII VERZI
MUNCITOR NECALIFICAT I
G
MUNCITORI
ACTIVITATE DE ÎNTRE
ȚINERE REVIZIE TEHNICĂ ASCENSOARE
MUNCITOR CALIFICAT II
G
MUNCITORI
LIFTIERA
Nr. total posturi
COMPARTIMENT CONFEC ȚIONARE, REPARARE ŞI ÎNTREŢINERE INVENTAR MOALE
MUNCITOR CALIFICAT II
G
MUNCITORI
CROITOR
MUNCITOR CALIFICAT III
G
MUNCITORI
CROITOR
Nr. total posturi
COMPARTIMENT JURIDIC
CONSILIER JURIDIC
GRADUL IA
S
TESA
JURIST
Nr. total posturi
COMPARTIMENT AUDIT
AUDITOR GRADUL IA
S
TESA
AUDITOR
Nr. total posturi
BLOCUL ALIMENTAR
MUNCITOR CALIFICAT I
G
MUNCITORI
BUCĂTAR
MUNCITOR CALIFICAT II
G
MUNCITORI
BUCĂTAR
MUNCITOR CALIFICAT III
G
MUNCITORI
BUCĂTAR
MUNCITOR CALIFICAT IV
G
MUNCITORI
BUCĂTAR
MUNCITOR NECALIFICAT I
G
MUNCITORI
NECALIFICAT
Nr. total posturi
TOTAL POSTURI UNITATE

Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL
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1
1
1
1

1
6
3
2
7
1
1
1
1
2
5
36
1
1
2

2
2
2
2
9
1
5
1
1
17
1495

