
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE  
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al Comunei Lopadea Nouă,  
pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al Comunei Lopadea Nouă  

și din administrarea Consiliului local al Comunei Lopadea Nouă, în domeniul public  
al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba 

 
 
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna septembrie 2020; 

 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind încuviințarea 
cererii adresate Consiliului local al Comunei Lopadea Nouă, pentru transmiterea unui imobil, din 
domeniul public al Comunei Lopadea Nouă și din administrarea Consiliului local al Comunei 
Lopadea Nouă, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean 
Alba; 

Având în vedere prevederile: 
 - art. 173 alin. 1 lit. c,  art. 286  alin. 3,  art. 294 alin. 3 și art. 294 alin. 5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 - art. 863 din Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE  

 
Art. 1. Se încuviințează cererea adresată Consiliului local al Comunei Lopadea Nouă, 

pentru transmiterea bunului imobil situat administrativ în Comuna Lopadea Nouă, sat aparţinător 
Ocnișoara, judeţul Alba,  înscris în CF 71820 Lopadea Nouă, compus din teren în suprafaţă de 
26.367 mp şi construcția C1 - fântână în suprafaţă totală construită de 9 mp, din domeniul public 
al Comunei Lopadea Nouă și din administrarea Consiliului local al Comunei Lopadea Nouă, în 
domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea 
realizării obiectivului de interes județean Băile Sărate Ocnișoara - Județul Alba. 

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

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al 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, 
Consiliului local al Comunei Lopadea Nouă, Administratorului public al Judeţului Alba, 
Direcției juridică și administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcţiei 
amenajarea teritoriului şi urbanism și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Alba.  

 
                                                            Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 
                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 172 
Alba Iulia, 20 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:  

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, cu modificările și completările ulterioare, către 
următoarele comisii de specialitate:  

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

gestionarea patrimoniului județului   



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 18872/20 august 2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate  

Consiliului local al Comunei Lopadea Nouă, pentru transmiterea unui imobil,  
din domeniul public al Comunei Lopadea Nouă și din administrarea  

Consiliului local al Comunei Lopadea Nouă, în domeniul public  
al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba 

 
 

I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează încuviințarea cererii adresate Consiliului 

local al Comunei Lopadea Nouă, pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al 
Comunei Lopadea Nouă și din administrarea Consiliului local al Comunei Lopadea Nouă, în 
domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea 
realizării obiectivului de interes județean Băile Sărate Ocnișoara Județul Alba. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Județul Alba în cadrul Strategiei de Dezvoltare a Județului pentru perioada 2020-2027 a 

cuprins ca obiectiv prioritar valorificarea prin turism a patrimoniului cultural și natural.  
Direcțiile strategice ale dezvoltării teritoriale vizează coeziunea și competitivitatea, 

punând bazele unei platforme comune de dezvoltare durabilă a județului ghidând integrarea și  
coordonarea politicilor sectoriale cu cele teritoriale. În acest scop creșterea competitivității 
orașelor, prin atragerea de noi investiții, prin promovarea patrimoniului natural și cultural, prin 
realizarea de investiții publice și forme de management adecvat contribuie la integrarea acestora 
în politici regionale active în dezvoltarea turismului. 

Prin programul de creștere a atractivității turistice și de agrement a teritoriilor urbane și 
rurale, Consiliul Județean Alba a stabilit inițierea construirii unui ștrand cu o arhitectură 
tradițională, cu sursă de inspirație etnografică locală, la Ocnișoara, în comuna Lopadea Nouă.  

Localitatea fiind cunoscută pentru apele sărate de care dispune, prospecţiile geologice 
indicând prezenţa unui masiv de sare în subsolul regiunii, care, prin eroziune, a ajuns să fie 
vizibil la suprafaţa solului. 

Investiția propusă este complementară celei prin care la Ocna Mureș, localitate aflată la 
mai puțin de 30 de km, unde se apropie de finalizare amenajarea unei baze de tratament și 
agrement, cu centre de sănătate, recuperare și bazine cu apă dulce și sărată. Astfel, Ocna Mureș 
și Ocnișoara vor deveni puncte importante pe harta județeană și națională în ceea ce privește 
balneoturismul și medicina recuperatorie. 

Având în vedere potențialul balnear al apelor  care se află pe locul vechilor saline, 
valorificarea acestora prin construirea unor complexe saline, vor renaște tradiția vechilor „Băi 
Sărate”. 

Consiliul Judeţean Alba a identificat bunului imobil – salină -  situat administrativ în 
localitatea Ocnișoara,  Comuna Lopadea Nouă, judeţul Alba,  înscris în CF 71820 Lopadea 
Nouă, compus din teren în suprafaţă de 26.367 mp şi construcția C1 – fântână în suprafaţă totală 
construită de 9 mp. Acest imobil întrunește condițiile pentru realizării obiectivului de interes 
județean Băile Sărate Ocnișoara Județul Alba. 

  
III. Reglementări anterioare 
Nu există 
 

 IV. Baza legală 
 - art. 173 alin. 1 lit. c,  art. 286  alin. 3  și art. 294 alin. 3 și alin. 5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 



 - art. 863 din Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, 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 
Nu este cazul 
 
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Nu este cazul 
 
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

    Nu este cazul 
 
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 
Nu este cazul 
 
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 
Nu este cazul 
 
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de 
hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de 
vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de 
hotărâre înregistrat cu nr.  172 din 20 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             APROB 
JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL 
Nr. 18874 din 20 august 2020 
 

 
 
 

Către 
ADMINISTRATOR PUBLIC 

           Domnului administrator public Dan Mihai POPESCU 
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 și completările 
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 
specialitate,  

 
PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al Comunei Lopadea Nouă,  
pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al Comunei Lopadea Nouă  

și din administrarea Consiliului local al Comunei Lopadea Nouă, în domeniul public  
al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba 

 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 31 august 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 
estimată a avea loc în data de 17 septembrie  2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 172/20 august 2020 şi are ataşat referatul 
de aprobare a proiectului de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al 
Comunei Lopadea Nouă, pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al Comunei 
Lopadea Nouă și din administrarea Consiliului local al Comunei Lopadea Nouă, în domeniul 
public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba. 

 Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN   
ADMINISTRATOR PUBLIC 
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
Nr. …..  din …. august 2020 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al Comunei 
Lopadea Nouă, pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al  

Comunei Lopadea Nouă și din administrarea Consiliului local al Comunei Lopadea Nouă, 
în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba 

 
 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează încuviințarea cererii adresate Consiliului 
local al Comunei Lopadea Nouă, pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al 
Comunei Lopadea Nouă și din administrarea Consiliului local al Comunei Lopadea Nouă, în 
domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea 
realizării obiectivului de interes județean Băile Sărate Ocnișoara Județul Alba. 

Județul Alba în cadrul Strategiei de Dezvoltare a Județului pentru perioada 2020-2027 a 
cuprins ca obiectiv prioritar valorificarea prin turism a patrimoniului cultural și natural.  

Direcțiile strategice ale dezvoltării teritoriale vizează coeziunea și competitivitatea, 
punând bazele unei platforme comune de dezvoltare durabilă a județului ghidând integrarea și  
coordonarea politicilor sectoriale cu cele teritoriale. În acest scop creșterea competitivității 
orașelor, prin atragerea de noi investiții, prin promovarea patrimoniului natural și cultural, prin 
realizarea de investiții publice și forme de management adecvat contribuie la integrarea acestora 
în politici regionale active în dezvoltarea turismului. 

Prin programul de creștere a atractivității turistice și de agrement a teritoriilor urbane și 
rurale, Consiliul Județean Alba a stabilit inițierea construirii unui ștrand cu o arhitectură 
tradițională, cu sursă de inspirație etnografică locală, la Ocnișoara, în comuna Lopadea Nouă. 
Localitatea fiind cunoscută pentru apele sărate de care dispune, prospecţiile geologice indicând 
prezenţa unui masiv de sare în subsolul regiunii, care, prin eroziune, a ajuns să fie vizibil la 
suprafaţa solului. 

Investiția propusă este complementară celei prin care la Ocna Mureș, localitate aflată la 
mai puțin de 30 de km, unde se apropie de finalizare amenajarea unei baze de tratament și 
agrement, cu centre de sănătate, recuperare și bazine cu apă dulce și sărată. Astfel, Ocna Mureș 
și Ocnișoara vor deveni puncte importante pe harta județeană și națională în ceea ce privește 
balneoturismul și medicina recuperatorie. 

Având în vedere potențialul balnear al apelor  care se află pe locul vechilor saline, 
valorificarea acestora prin construirea unor complexe saline, vor renaște tradiția vechilor „Băi 
Sărate”. 

Consiliul Judeţean Alba a identificat bunului imobil situat administrativ în localitatea 
Ocnișoara,  Comuna Lopadea Nouă, judeţul Alba,  înscris în CF 71820 Lopadea Nouă, compus 
din teren în suprafaţă de 26.367 mp şi construcția C1 – fântână în suprafaţă totală construită de 9 
mp. Acest imobil întrunește condițiile pentru realizării obiectivului de interes județean Băile 
Sărate Ocnișoara Județul Alba. 

Conform prevederilor art. 294  alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, „Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale de 
pe raza teritorială a unui judeţ în domeniul public al judeţului respectiv se face la cererea 
consiliului judeţean, prin hotărâre a consiliului local al comunei, al oraşului sau al 
municipiului, după caz.”, iar art. 294 alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
„Cererile prevăzute la alin. (1)-(3) se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a 
consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz.” 
 Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), art. 182 alin.(1), 
alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 286 alin.(3), art. 294 alin.(3) și alin. (5) din Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin 



proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean Alba se va încuviința cerere 
adresată Consiliului local al Comunei Lopadea Nouă, pentru transmiterea unui imobil, din 
domeniul public al Comunei Lopadea Nouă și din administrarea Consiliului local al Comunei 
Lopadea Nouă, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean 
Alba, în vederea realizării obiectivului de interes județean Băile Sărate Ocnișoara Județul Alba. 
 
 
 
 

Administrator Public,                                                       Director Executiv, 
           Dan Mihai POPESCU                                                             Ioan BODEA 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Întocmit, Radu Octavian NEAG 
 
 
 



 
 
 



 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea componenţei şi a Regulamentului  

de organizare şi funcţionare al Echipei Intersectoriale Locale  
pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a copiilor,  

a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie 
 
 
 Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna septembrie 2020; 

Luând în dezbatere:  
- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea componenţei şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea 
şi combaterea exploatării prin muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în 
familie; 

- adresa nr. 10221 din 5 august 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 17682/5 
august 2020; 

Luând în considerare prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 167/27 august 2009 privind aprobarea 

înfiinţării Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin 
muncă a copiilor; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 62/27 martie 2014 privind constituirea 
Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a 
copiilor; 

Având în vedere prevederile: 
 - art. 173 alin. 1 lit. d,  art. 173 alin. 1 lit. e şi art. 173  alin. 5 lit. b  din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 138/1973 privind vârsta minima 

de încadrare în muncă; 
- Convenţiei cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, 

republicată; 
- Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 182/1999 privind interzicerea 

celor mai grave forme ale muncii copiilor şi acţiunea imediată în vederea eliminării lor, 
adoptată la cea de-a 87-a sesiune a Conferinţei Generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii 
la Geneva la 17 iunie 1999, ratificată prin Legea nr. 203/2000; 

- Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, 
Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special a 
femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii 
transnaţionale organizate, şi Protocolul împotriva traficului ilegal de migranţi pe calea terestră, a 
aerului şi pe mare, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale 
organizate, adoptate la New York la 15 noiembrie 2000, ratificate prin Legea nr. 565/2002; 

- Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, 
adoptată la 3 mai 2005, deschisă spre semnare şi semnată de România la Varşovia la 16 mai 
2005, ratificate prin Legea nr. 300/2006; 

- Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de personae, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 294/2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Spania privind 

cooperarea în domeniul protecţiei minorilor români neînsoţiţi în Spania, repatrierea lor şi lupta 
împotriva exploatării minorilor, semnat la Madrid la 15 decembrie 2005; 



- Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 617/2004 privind înfiinţarea şi organizarea Comitetului naţional director 
pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- H.G. nr. 1443/2004 privind metodologia de repatriere a copiilor români neînsotiti si 
asigurarea masurilor de protectie speciala în favoarea acestora  

-H.G. nr. 1769/2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru eliminarea 
exploatării copiilor prin muncă; 

- H.G. nr. 1237/2007 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Franceze privind cooperarea în vederea protecţiei minorilor români neînsoţiţi pe 
teritoriul Republicii Franceze şi a întoarcerii acestora în ţara de origine, precum şi în vederea 
luptei împotriva reţelelor de exploatare a minorilor, semnat la Bucureşti la 1 februarie 2007; 

- H.G. nr. 1238/2007 privind aprobarea Standardelor naţionale specifice pentru 
serviciile specializate de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane;  

- H.G. nr. 859/2008 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Italiene privind cooperarea în domeniul protecţiei minorilor români neînsoţiţi sau în 
dificultate aflaţi pe teritoriul Republicii Italiene, semnat la Roma la 9 iunie 2008; 

- H.G. nr. 867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia multidisciplinară şi în reţea în 
situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi Metodologiei de intervenţie 
multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de 
exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români 
migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state aprobate prin H.G. nr. 
49/2011; 

- H.G. nr. 75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activităţi 
remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling; 

- Ordinului nr. 288 din 6 iulie 2006 al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Drepturilor pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind 
managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului Copilului; 

- Ordinului nr. 335/2881/1990/1072/2007/266/A6880/409/C/2353/C/2008, comun al 
ministrului internelor şi reformei administrative, al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de 
şanse, al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, al ministrului sănătăţii publice, al 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, al procurorului 
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al ministrului justiţiei; 

-  Regulamentului - Cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului aprobat prin H.G. nr. 797/2017, 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 componenţa Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea şi 
combaterea exploatării prin muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în 
familie conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Echipei Intersectoriale 
Locale pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a copiilor, a violenţei asupra 
copilului şi a violenţei în famili, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri prevederile Hotărârii Consiliului 
Judeţean Alba nr. 167/27 august 2009 privind aprobarea înfiinţării Echipei Intersectoriale 
Locale pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a copiilor şi ale Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba nr. 62/27 martie 2014 privind constituirea Echipei Intersectoriale 
Locale pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a copiilor, își încetează 
aplicabilitatea. 



Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei juridică şi 
administraţie publică - Compartimentul unităţi de asistenţă socială, sănătate şi învăţământ special 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi al directorului general al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 
în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, persoanelor şi instituţiilor 
nominalizate, Direcției juridică și administrație publică 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. 173 
Alba Iulia,  20 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; 
 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; 
 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:  

Direcţiei juridică şi administrţie 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. 73/20 august 2020 

 
 

 
 

Componenţa Echipei Intersectoriale Locale  
pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a copiilor,  

a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie 
 
 

 
Coordonator: 

Elena Cristina CIONTEA - şef serviciu, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  
    Protecţia Copilului Alba - Serviciul de intervenție în situaţii  
    de abuz, neglijare, trafic, migraţie, repatrieri, violenţă  
    domestică şi prevenirea marginalizării sociale 

Membri: 
Margareta FEKETE SZENTPETERI - consilier, Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba - Serviciul de 
intervenție în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie, 
repatrieri, violenţă domestică şi prevenirea marginalizării 
sociale 

Nadia GEORGESCU - consilier, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  
    Protecţia Copilului Alba - Serviciul de intervenție în situaţii  
    de abuz, neglijare, trafic, migraţie, repatrieri, violenţă  
    domestică şi prevenirea marginalizării sociale 
Cristian Nicolae PETRICELE - subcomisar, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 
Cpt. Nicu MANOLACHE  - ofiţer specialist, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean  
    „Avram Iancu” Alba Iulia 
Mihaela PRESECAN - medic, Direcţia de Sănătate Publică Alba 
Monica Florica PAUL - inspector şcolar, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba 
Zsolt CALMAN GABOR - inspector, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba 
Anca SAVA   - coordonator Centrul Regional Alba al Agenţiei Naţionale  
    Împotriva Traficului de Persoane 
Claudiu DUŞA  - asistent social, Centrul de Prevenire, Evaluare şi  
    Consiliere Antidrog Alba 
Mihaela CRISTEA  - Asociaţia Caritas-Asistenţa Socială Alba Iulia 
Sorina CRĂCIUN  - asistent social, Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia 
 
 

     Avizat pentru legalitate 
PREŞEDINTE,         SECRETAR GENERAL 
Ion DUMITREL                 Vasile BUMBU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a 
                                                             Consiliului Judeţean Alba  nr. 73/20 august 2020 
 
 
 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al  
Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea şi combaterea exploatării  
prin muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie 

 
 

Art. 1. Cadrul legal 
Organizarea şi funcţionarea Echipei Intersectorială Locală pentru prevenirea şi 

combaterea exploatării prin muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în 
familie are la bază şi se face în conformitate şi cu respectarea următoarelor acte normative: 

 Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 138/1973 privind vârsta minima de 
încadrare în muncă 

 Convenţia cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, 
republicată 

 Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 182/1999 privind interzicerea 
celor mai grave forme ale muncii copiilor şi acţiunea imediată în vederea eliminării lor, 
adoptată la cea de-a 87-a sesiune a Conferinţei Generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii 
la Geneva la 17 iunie 1999, ratificată prin Legea nr. 203/2000 

 Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, 
Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special a 
femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii 
transnaţionale organizate, şi Protocolul împotriva traficului ilegal de migranţi pe calea terestră, a 
aerului şi pe mare, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale 
organizate, adoptate la New York la 15 noiembrie 2000, ratificate prin Legea nr. 565/2002 

 Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, 
adoptată la 3 mai 2005, deschisă spre semnare şi semnată de România la Varşovia la 16 mai 
2005, ratificate prin Legea nr. 300/2006 

 Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de personae, cu 
modificările şi completările ulterioare 

 Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare 
 Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare 
 Legea nr. 294/2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Spania privind 

cooperarea în domeniul protecţiei minorilor români neînsoţiţi în Spania, repatrierea lor şi lupta 
împotriva exploatării minorilor, semnat la Madrid la 15 decembrie 2005 

 Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 
modificările şi completările ulterioare 

 H.G. nr. 617/2004 privind înfiinţarea şi organizarea Comitetului naţional director 
pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 H.G. nr. 1443/2004 privind metodologia de repatriere a copiilor români neînsotiti si 
asigurarea masurilor de protectie speciala în favoarea acestora  

 H.G. nr. 1769/2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru eliminarea 
exploatării copiilor prin muncă 

 H.G. nr. 1237/2007 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în vederea protecţiei minorilor români 
neînsoţiţi pe teritoriul Republicii Franceze şi a întoarcerii acestora în ţara de origine, precum şi 
în vederea luptei împotriva reţelelor de exploatare a minorilor, semnat la Bucureşti la 1 
februarie 2007 

 H.G. nr. 1238/2007 privind aprobarea Standardelor naţionale specifice pentru 
serviciile specializate de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane  

 H.G. nr. 859/2008 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Italiene privind cooperarea în domeniul protecţiei minorilor români 



neînsoţiţi sau în dificultate aflaţi pe teritoriul Republicii Italiene, semnat la Roma la 9 iunie 
2008 

 H.G. nr. 867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii, cu 
modificările şi completările ulterioare  

 Metodologia-cadru privind prevenirea şi intervenţia multidisciplinară şi în reţea în 
situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi Metodologia de intervenţie 
multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de 
exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români 
migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state aprobate prin H.G. nr. 
49/2011 

 H.G. nr. 75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activităţi 
remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling 

 Ordinul nr. 288 din 6 iulie 2006 al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Drepturilor pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind 
managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului Copilului  

 Ordinul nr. 335/2881/1990/1072/2007/266/A6880/409/C/2353/C/2008, comun al 
ministrului internelor şi reformei administrative, al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de 
şanse, al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, al ministrului sănătăţii publice, al 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, al procurorului 
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al ministrului justiţiei. 

Art. 2. Competenţa aprobării  
(1) Înfiinţarea şi modul de organizare şi funcţionare al Echipei Intersectorială Locală 

pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului 
şi a violenţei în familie se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean 

(2) Componenţa Echipei Intersectorială Locală pentru prevenirea şi combaterea 
exploatării prin muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie este 
stabilită prin hotărâre a consiliului judeţean.  

Art. 3. Componenţă  
 (1) Din cadrul Echipei Intersectorială Locală pentru prevenirea şi combaterea 

exploatării prin muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie vor face 
parte reprezentanţi ai următoarelor instituţii publice: 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 
 Inspectoratul Judeţean de Poliţie Alba; 
 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Avram Iancu” Alba; 
 Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică Alba; 
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba; 
 Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba; 
 Centrul Regional Alba al Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane; 
 Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba 
 organizaţii neguvernamentale. 
(2) Se recomandă implicarea reprezentanţilor primăriilor, sindicatelor, patronatelor, 

bisericii, serviciilor de probaţiune, unităţilor de medicină legală, unităţilor de primire în regim de 
urgenţă.  

(3) Fiecare reprezentant al instituţiilor sau organizaţiilor membre are un rol-cheie în 
combaterea exploatării copiilor prin muncă, fiind un coordonator al acţiunilor din sfera sa de 
competenţă, responsabil atât cu diseminarea informaţiei specifice către personalul propriu şi al 
instituţiilor de profil/ din subordine, cât şi cu centralizarea datelor despre cazurile identificate. 

(4) Responsabilităţile Echipei Intersectorială Locală pentru prevenirea şi combaterea 
exploatării prin muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie sunt 
trecute în fişa de post a fiecărui membru. 

Art. 4. Nominalizarea şi înlocuirea membrilor  
(1) Nominalizarea şi înlocuirea reprezentantului fiecărei instituţii în Echipa 

Intersectorială Locală pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a copiilor, a 
violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie se notifică, în scris, Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, cu cel puţin 30 de zile înainte de a deveni efectivă, 
urmând ca Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba să propună 
modificarea componenţei echipei, prin hotarare a Consiliului Judeţean Alba. 



(2) Instituţiile reprezentate în Echipa Intersectorială Locală pentru prevenirea şi 
combaterea exploatării prin muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în 
familie desemnează ca reprezentanţi, persoane având cu prioritate pregătire în domeniul 
prevenirii şi combaterii exploatării copilului prin muncă, în domeniul violenţei asupra copilului 
sau a violenţei în familie. 

Art. 5. Coordonare  
(1) Echipa Intersectorială Locală pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin 

muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie este organizată şi 
funcţionează la nivelul Judeţului Alba sub coordonarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba.  

(2) Coordonarea Echipei Intersectorială Locală pentru prevenirea şi combaterea 
exploatării prin muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie este 
efectuată de şeful Serviciului de intervenție în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie, 
repatrieri, violenţă domestică şi prevenirea marginalizării sociale din cadrul Direcţiei Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

 (3) Coordonatorul Echipei Intersectorială Locală pentru prevenirea şi combaterea 
exploatării prin muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie 
îndeplineşte urmatoarele atribuţii principale:  

a.) asigura conducerea Echipei Intersectorială Locală pentru prevenirea şi 
combaterea exploatării prin muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în 
familie  

b.) răspunde de buna funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor 
ce revin Echipei Intersectorială Locală pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă 
a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie  

c.) reprezintă Echipa Intersectorială Locală pentru prevenirea şi combaterea 
exploatării prin muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie în relaţia 
cu echipele intersectoriale locale similare din celelalte judeţe si, respectiv, sectoarele 
municipiului Bucuresti, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din ţară;  

d.) reprezintă Echipa Intersectorială Locală pentru prevenirea şi combaterea 
exploatării prin muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie în relaţia 
cu mass-media. 

Art. 6. Misiune şi rol 
(1) Echipa Intersectorială Locală pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin 

muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie este o echipă 
multidisciplinară şi interinstituţională cu misiunea de a identifica/referi/monitoriza cazurile de 
muncă a copilului în aria teritorială de competenţă, conform legislaţiei în vigoare. 

(2) Echipa Intersectorială Locală pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin 
muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie nu se suprapune peste 
echipa multidisciplinară şi interinstituţională de evaluare şi/sau intervenţie pentru cazurile de 
violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi are rol consultativ pentru managerii de caz, 
în ceea ce priveşte particularităţile cazurilor şi cooperarea dintre instituţiile participante la 
managementul de caz, precum şi pentru factorii de decizie, în ceea ce priveşte elaborarea de 
strategii, revizuirea acestora, înfiinţarea de servicii, realizarea de activităţi de prevenire prin 
formularea unor recomandări. 

(3) Echipa Intersectorială Locală pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin 
muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie nu reprezintă o echipă de 
intervenţie directă pentru copiii victime ale exploatării prin muncă.  

(4) Echipa Intersectorială Locală pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin 
muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie 

 trebuie să acţioneze ca persoane resursă pe plan judeţean/local pentru profesioniştii 
care intervin direct sau pentru cei care doresc să implementeze proiecte/acţiuni de prevenire; 

 supraveghează activitatea globală de monitorizare a cazurilor de exploatare a copiilor 
prin muncă, iar Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba răspunde de 
centralizarea datelor de monitorizare. 

(5) Atribuţiile Echipei Intersectoriale Locală pentru prevenirea şi combaterea 
exploatării prin muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie se pot 
extinde pentru toate formele de violenţă asupra copilului şi violenţa în familie pentru evitarea 
dublării eforturilor şi paralelismelor în acest domeniu. 



Art. 7. Responsabilităţi în domeniul managementului de caz în situaţiile de violenţă 
asupra copilului şi violenţă în familie 

Echipa Intersectorială Locală pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a 
copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie are următoarele responsabilităţi: 

a.) la solicitarea managerului de caz, oferă expertiză prin membrii săi (informaţii de 
specialitate, consultare pe caz, referiri către alţi specialişti, facilitarea implicării instituţiei în 
cazul respectiv); 

b.) la solicitarea managerului de caz, facilitează cooperarea dintre instituţiile participante 
la managementul de caz; 

c.) analizează anual datele statistice realizate de Direcţia Generală de Asistenţă social şi 
Protecţia Copilului Alba privind: abuzul şi neglijarea copilului, copiii exploataţi şi aflaţi în 
situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, copiii victime 
ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state şi violenţa în familie; 

d.) formulează recomandări privind îmbunătăţirea activităţii din domeniul prevenirii şi 
combaterii violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie (planuri de acţiuni, propuneri de 
revizuire a strategiilor şi planurilor existente, înfiinţarea de noi servicii, derularea de acţiuni de 
prevenire, diseminarea de bune practici, informarea publicului, formarea profesioniştilor), pe 
care le înaintează factorilor de decizie de pe plan judeţean în cadrul raportărilor bianuale; 

e.) întocmeşte rapoarte bianuale privind activitatea din domeniul prevenirii şi combaterii 
violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie, în baza analizei datelor statistice, a bunelor 
practici colectate şi a altor informaţii relevante; 

f.) identifică exemple de bune practici în domeniu, în vederea diseminării acestora către 
profesionişti; 

g.) participă la activităţi de prevenire în şcoli şi comunităţi, precum şi de informare a 
publicului, inclusiv prin mass-media; 

h.) informează colegii din instituţia proprie şi structurile din teritoriu cu privire la 
prezenta metodologie-cadru şi alte acte normative în domeniu; 

i.) participă la programe de formare a profesioniştilor în domeniu; 
j.) întocmeşte raportul anual privind activitatea din domeniul prevenirii şi combaterii 

violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie, pe care îl înaintează direcţiei cu atribuţii 
privind protecţia copilului din cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. Raportul anual 
cuprinde recomandări privind îmbunătăţirea legislaţiei, a mecanismelor de monitorizare şi bunele 
practici identificate. 

Art. 8. Responsabilităţi în domeniul prestării de către copii de activităţi remunerate în 
domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling 

(1) Echipa Intersectorială Locală pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin 
muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie analizează datele transmise 
de către serviciul public de asistenţă socială şi întocmeşte un plan de vizite la locurile de derulare 
a activităţilor aflate încă în desfăşurare, în vederea verificării condiţiilor. 

(2) În vederea realizării vizitelor prevăzute la alin. 1, reprezentanţii direcţiei generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului şi membrii Echipei Intersectorială Locală pentru 
prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a 
violenţei în familie au drept de acces la sediile unde organizatorul desfăşoară activitatea cu 
copilul. 

(3) În situaţia în care, ca urmare a vizitelor efectuate, reprezentanţii direcţiei generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului şi membrii Echipei Intersectorială Locală pentru 
prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a 
violenţei în familie constată că sunt puse în pericol viaţa, sănătatea, dezvoltarea fizică, psihică, 
intelectuală sau morală a copilului, prin nerespectarea condiţiilor prevăzute la art. 4 din H.G. nr. 
75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activităţi remunerate în domeniile 
cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling, aceştia întocmesc un proces-verbal de 
constatare. 

(4) Procesul-verbal de constatare se semnează de către reprezentanţii direcţiei generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului şi membrii Echipei Intersectorială Locală pentru 
prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a 
violenţei în familie, cei ai organizatorului activităţii, precum şi de către părintele care însoţeşte 
copilul sau, după caz, de către însoţitor. În situaţia în care reprezentantul organizatorului sau 



părintele/însoţitorul refuză să semneze, reprezentantul direcţiei generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului consemnează refuzul în procesul-verbal de constatare. 

Art. 9. Responsabilităţi în domeniul interzicerea muncilor periculoase pentru copii 
(1) Toate cazurile de copii implicaţi în cele mai grave forme de muncă a copiilor, 

respectiv munci intolerabile şi munci periculoase, se raportează obligatoriu la direcţia generală 
de asistenţă socială şi protecţia copilului, care coordonează activitatea echipei intersectoriale 
locale pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă şi asigură monitorizarea 
acestor cazuri. 

(2) Serviciul de intervenție în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie, repatrieri, 
violenţă domestică şi prevenirea marginalizării sociale din cadrul Direcţiei Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Alba răspunde de evaluarea cazurilor şi aprecierea muncilor în 
sectorul formal, desfăşurate în baza contractelor civile, şi a activităţilor din sectorul informal ca 
fiind munci periculoase, ţinând cont de definiţia prevăzută la art. 2, criteriile prevăzute la art. 3, 
lista prevăzută în anexa la H.G. nr. 867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru 
copii şi metodologia prevăzută la alin. 4. 

(3) Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba evaluează cazurile de 
copii implicaţi în munci intolerabile şi munci periculoase în vederea luării măsurilor care se 
impun şi oferirii serviciilor necesare pentru copii şi familiile acestora, în baza unui plan de 
reabilitare şi/sau integrare socială ori, în cazul în care copilul este separat de familie, a unui plan 
individualizat de protecţie. 

Art. 10. Responsabilităţi în prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă şi 
a traficului de copii 

 la nivel de echipă 
1. elaborează planurile locale de acţiune, care ar trebui să cuprindă cel puţin 

următoarele aspecte: 
a.) acţiuni de diseminare a informaţiei despre rolul şi responsabilităţile 

Echipei Intersectorială Locală pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a 
copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie, despre mecanismul de 
monitorizare a copiilor exploataţi şi la risc de exploatare prin muncă în vederea sensibilizării 
publicului pentru a participa activ la identificarea cazurilor, precum şi a autorităţilor locale 
pentru a sprijini proiectele din domeniu; 

b.) acţiuni de prevenire în şcoli şi comunităţi, centrate pe consecinţele 
muncii premature asupra dezvoltării copilului, a familiei sale şi a comunităţii; 

c.) modalităţi de identificare a copiilor exploataţi prin muncă, conform 
procedurilor stabilite în baza prezentei metodologii; 

2. elaborează rapoartele periodice şi anuale cu privire la situaţia copiilor 
exploataţi şi la risc de exploatare prin muncă, incluzând propuneri pentru a fi supuse atenţiei 
USMC, după aprobarea lor de Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Alba: 

a.) elaborarea de programe de prevenire şi combatere a exploatării prin 
muncă a copilului; 

b.) îmbunătăţirea legislaţiei; 
c.) identificarea de bune practici; 

3. sprijină activităţile profesioniştilor care intervin direct pe cazuri atât de 
exploatare, cât şi la risc de exploatare şi asigură pregătirea acestora, în funcţie de resursele 
disponibile; 

4. organizează vizite de monitorizare în locurile suspectate pentru exploatarea 
prin muncă a copiilor. 

 prin intermediul membrilor echipei, în mod individual: 
1. identifică situaţiile de copii exploataţi prin muncă şi le raportează la Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, inclusiv situaţiile de urgenţă care se 
semnalează la Serviciul telefonul copilului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba; 

2. identifică soluţii individualizate pentru fiecare copil exploatat prin muncă, în 
conformitate cu mandatul instituţiei în care lucrează, şi furnizează informaţii pentru completarea 
fişei de monitorizare (de către managerul de caz nominalizat de Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Alba). 

 



Art. 11. Mod de lucru 
(1) Pentru realizarea responsabilităţilor menţionate anterior se organizează lunar reuniuni 

de lucru, conform procedurilor interne ale fiecărei echipe, aprobate de fiecare instituţie. 
(2) Între instituţiile reprezentate în Echipa Intersectorială Locală pentru prevenirea şi 

combaterea exploatării prin muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în 
familie se încheie convenţii de parteneriat pe o perioadă minimă de 3 ani. 

Art. 12. Şedinţe 
(1) Echipa Intersectorială Locală pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin 

muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie se întruneşte în sedinţă 
ordinară de lucru lunar, la convocarea coordonatorului, precum şi în sedinţă extraordinară de 
lucru ori de câte ori este necesar, la cererea coordonatorului sau, după caz, a oricăruia dintre 
membri.  

(2) Convocarea se face în scris sau telefonic, cu cel puţin 3 zile înainte de data şedintei, în 
cazul şedinţelor ordinare, şi cu cel puţin 24 ore înainte, în cazul şedintelor extraordinare.  

(3) Convocarea trebuie să conţină informaţii despre scopul/tema întâlnirii, locul, data şi 
ora pentru care se face convocarea.  

(4) Prezenţa membrilor la şedinţă este obligatorie. Neparticiparea la întalnire trebuie 
justificată. 

(5) În cazul în care un membru absentează de la şedinte de trei ori consecutiv, fără motive 
temeinice, coordonatorul va propune instituţiei care l-a delegat, înlocuirea celui în cauza.  

Art. 13. Organizarea şedinţei 
(1) Şedinţele de lucru vor fi organizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, prin coordonatorul echipei, la sediul direcţiei, în spaţii special 
amenajate, care să asigure confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la copiii 
exploataţi prin muncă, copiii victime ale violenţei şi familiile acestora, precum şi victimele 
violenţei în familie.  

(2) Sedinţa este legal constituită şi se desfăşoară în prezenţa majorităţii membrilor sai.  
(3) Şedinţele Echipei Intersectorială Locală pentru prevenirea şi combaterea exploatării 

prin muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie nu sunt publice. 
Art. 14. Conducerea şedinţei 
(1) Şedintele de lucru sunt conduse de către coordonatorul acesteia  
(2) În cadrul şedintelor de lucru, activităţile de secretariat sunt asigurate de către unul din 

reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba desemnat de 
coordinator. 

(3) Dezbaterile din cadrul şedintei sunt consemnate în procesul-verbal, semnat de 
coordonator şi membrii prezenţi.  

(4) Procesele-verbale ale şedinţelor se depun într-un dosar special, arhivat la sediul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, conform legislaţiei în 
vigoare.  

Art. 15. Documente  
(1) Documentele emise de Echipei Intersectorială Locală pentru prevenirea şi 

combaterea exploatării prin muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în 
familie se semneaza de catre coordonator  

(2) Toate documentele, inclusive cele aferente instrumentării cazurilor, precum şi 
corespondenţa între instituţiile şi organizaţiile care au desemnaţi membri se înregistrează în 
registrul de intrări/ieşiri al echipei. 

Art. 16. Dispoziţii finale 
Prevederile prezentului regulament se completează, în mod corespunzător, cu prevederile 

legislaţiei în vigoare care reglementează domeniul prevenirii şi combaterii exploatării copiilor 
prin muncă, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie, precum şi cu alte acte normative 
incidente în acest domeniu de activitate. 

     Avizat pentru legalitate 
PREŞEDINTE,         SECRETAR GENERAL 
Ion DUMITREL                 Vasile BUMBU 
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REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea componenţei şi a Regulamentului  
de organizare şi funcţionare al Echipei Intersectoriale Locale  

pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a copiilor,  
a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie 

 
 

 
Expunere de motive 
Potrivit prevederilor H.G. nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 

prevenirea şi intervenţia multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi 
de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională 
privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale 
traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe 
teritoriul altor state , componenţa Echipei intersectoriale locale (EIL) este stabilită prin hotărâre 
a consiliului judeţean. 

EIL este o echipă multidisciplinară şi interinstituţională constituită la nivelul fiecărui 
judeţ, cu misiunea de a identifica/ referi/monitoriza cazurile de muncă a copilului în aria 
teritorială de competenţă, conform legislaţiei în vigoare. 

EIL include reprezentanţi ai instituţiilor şi organizaţiilor relevante angajate în combaterea 
exploatării copiilor prin muncă, componenţa minimă fiind: 

1. DGASP - coordonator al EIL, conform Hotărârii Guvernului nr. 867/2009; 
2. Inspectoratul teritorial de muncă; 
3. Inspectoratul judeţean de poliţie 
 4. Inspectoratul şcolar judeţean 
5.Direcţia judeţeană de sănătate publică 
6. Organizaţii neguvernamentale. 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba prin adresa nr. 10221 

din 5 august 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, 
înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 17682/5 august 2020 solicită spre 
aprobare Consiliului Judeţean Alba următoarele : 

- extinderea atribuțiilor Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea și combaterea 
exploatării prin muncă a copiilor și cu domeniul prevenirii și combaterii violenței asupra 
copilului și a violenței în familie; 

- schimbarea titulaturii acesteia din Echipa Intersectorială Locală pentru prevenirea și 
combaterea exploatării prin muncă a copiilor în Echipa Intersectorială Locală pentru 
prevenirea și combaterea exploatării prin muncă a copiilor,  a violenței asupra copilului și 
a violenței în familie;  

- actualizarea componenței acesteia; 
 

Descrierea situației actuale 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 167/2009 a fost aprobată înfiinţarea Echipei 

Intersectoriale locale pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a copiilor având în 
componență : 

- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 
- Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane-Centrul regional Alba Iulia;  
- Agenţia Naţională Antidrog-Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog 

Alba; 
- Serviciul Public de Asistenţă Socială al municipiului Alba Iulia; 
- Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba;  



- Inspectoratul Şcolar al judeţului Alba; -Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Alba;  
- Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Alba; 
- Societatea civile profesionale de asistenţă socială „Voj & Tamaş”; 
- Caritas Alba Iulia; 
- Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia;  
- Organizaţia pentru copii şi adulţi cu nevoi speciale „Trebuie”. 

și atribuțiile acestei entitati. 
 Prin Hotărârea  Consiliului Județean Alba nr. 62/2014 a fost constituită Echipa 

Intersectorială Locală pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a copiilor  care a 
suferit modificări în componență. 

 
Măsuri propuse 
Prin proiectul de hotărâre se propune : 
- extinderea atribuțiilor Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea și combaterea 

exploatării prin muncă a copiilor și cu domeniul prevenirii și combaterii violenței asupra 
copilului și a violenței în familie; 

- schimbarea titulaturii acesteia din Echipa Intersectorială Locală pentru prevenirea și 
combaterea exploatării prin muncă a copiilor în Echipa Intersectorială Locală pentru 
prevenirea și combaterea exploatării prin muncă a copiilor,  a violenței asupra copilului și 
a violenței în familie;  

- actualizarea componenței acesteia; 
 

Baza legală 
- art. 173 alin. 1 lit. d,  art. 173 alin. 1 lit. e şi art. 173  alin. 5 lit. b  din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 18/1990 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la drepturile copilului, 

republicată; 
- Legea nr. 203/2000 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii 

nr. 182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor şi acţiunea imediată 
în vederea eliminării lor, adoptată la cea de-a 87-a sesiune a Conferinţei Generale a 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 17 iunie 1999;  

- art. 13 alin. 4-8 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei 
domestice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 6 şi art. 89 din Legea nr. 272/2004  privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, republicată, cu modificările ulterioare; 

- H.G. nr. 1769/2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru eliminarea 
exploatării copiilor prin muncă; 

- art. 6 din H.G. nr. 867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Metodologia-cadru privind prevenirea şi intervenţia multidisciplinară şi în reţea în 
situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi Metodologia de intervenţie 
multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de 
exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români 
migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state aprobate prin H.G. nr. 
49/2011; 

- art. 11 alin. 1 din H.G. nr. 75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de 
activităţi remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling; 

-  Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului aprobat prin H.G. nr. 797/2017, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

În sensul celor precizate mai sus, 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. 173  din 20 
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. 

 
 

PREȘEDINTE 
Ion DUMITREL 
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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 componenţei şi a Regulamentului  

de organizare şi funcţionare al Echipei Intersectoriale Locale  
pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a copiilor,  

a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie 
 

 
  Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 1 septembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„ordinară” a Consiliului Judeţean Alba din luna septembrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 173/20 august 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea componenţei şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea 
şi combaterea exploatării prin muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în 
familie; 

- adresa nr. 10221 din 5 august 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 17682/5 
august 2020; 

Cu deosebită consideraţiune, 
  
 
 

SECRETAR GENERAL 
Vasile BUMBU 
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JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea componenţei şi a Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Echipei Intersectoriale Locale 
pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a copiilor, 

a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie 
 
Potrivit prevederilor Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională 

privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale 
traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe 
teritoriul altor state aprobata prin H.G. nr.49/2011 ,, la nivel judeţean Direcţiile generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului (DGASPC) ,ca instituţii publice cu personalitate juridică, 
în subordinea consiliului judeţean, sunt parteneri-cheie pentru consiliile locale în satisfacerea 
nevoilor copiilor şi familiilor.  

DGASPC asigură la nivelul judeţean, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă 
socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, 
persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. DGASPC au în 
subordine ansamblul serviciilor rezidenţiale şi de tip familial destinate copiilor pentru care au 
fost stabilite, în condiţiile legii, măsuri de protecţie specială în afara propriei familii: pentru 
copiii separaţi temporar de familie, cu acordul/la solicitarea părinţilor, măsura este decisă de 
către Comisia pentru protecţia copilului, iar pentru copiii aflaţi în pericol în familie, pentru care 
nu există acordul părinţilor şi pentru copiii lipsiţi de părinţi sau ai căror părinţi au fost decăzuţi 
din drepturile părinteşti măsura este decisă de către instanţa judecătorească, la solicitarea 
DGASPC. 

De asemenea, DGASPC au responsabilităţi în cazurile de abuz, neglijare sau exploatare, 
inclusiv exploatare prin muncă, trafic de copii, repatrierea şi reintegrarea socială a copiilor 
neînsoţiţi, respectiv returnarea familiilor cu copii şi acordarea de servicii de sprijin în funcţie de 
nevoi.  

Aceste responsabilităţi sunt complementare cu cele ale consiliilor locale . Din acest motiv 
este esenţial ca DGASPC şi consiliile locale să aibă o strânsă colaborare. 

Echipele intersectoriale locale (EIL) sunt echipe multidisciplinare şi interinstituţionale 
constituite la nivelul fiecărui judeţ, cu misiunea de a identifica/ referi/monitoriza cazurile de 
muncă a copilului în aria teritorială de competenţă, conform legislaţiei în vigoare. 

EIL include reprezentanţi ai instituţiilor şi organizaţiilor relevante angajate în combaterea 
exploatării copiilor prin muncă, componenţa minimă fiind: 

1. DGASP - coordonator al EIL, conform Hotărârii Guvernului nr. 867/2009; 
2. Inspectoratul teritorial de muncă; 
3. Inspectoratul judeţean de poliţie/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti 

şi unităţi de poliţie ale sectoarelor; 
4. Inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar General al Municipiului Bucureşti; 
5.Direcţia judeţeană de sănătate publică/Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului 

Bucureşti; 
6. Organizaţii neguvernamentale. 
Se recomandă totodată implicarea reprezentanţilor primăriilor, sindicatelor, patronatelor 

şi ai bisericii.,, 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, instituție care 

funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Alba, a depus prin adresa nr. 10221 din 5 
august 2020, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 17682/5 august 2020, un 
referat pentru aprobarea actualizării componenţei Echipei Intersectoriale Locale pentru 
prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a copiilor precum şi a prevenirii şi combaterii 
violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie;  

Potrivit prevederilor legale invocate mai sus componenţa EIL este stabilită prin hotărâre a 
consiliului judeţean. 



EIL este coordonată de reprezentantul DGASPC, dar fiecare reprezentant al instituţiilor 
sau organizaţiilor membre are un rol-cheie în combaterea exploatării copiilor prin muncă, fiind 
un coordonator al acţiunilor din sfera sa de competenţă, responsabil atât cu diseminarea 
informaţiei specifice către personalul propriu şi al instituţiilor de profil/ din subordine, cât şi cu 
centralizarea datelor despre cazurile identificate. 

EIL are următoarele responsabilităţi: 
a) la solicitarea managerului de caz, oferă expertiză prin membrii săi (informaţii de 

specialitate, consultare pe caz, referiri către alţi specialişti, facilitarea implicării instituţiei în 
cazul respectiv); 
            b) la solicitarea managerului de caz, facilitează cooperarea dintre instituţiile participante 
la managementul de caz; 
  c) analizează anual datele statistice realizate de DGASPC privind: abuzul şi neglijarea 
copilului, copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale 
traficului de persoane, copiii victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state şi 
violenţa în familie; 
    d) formulează recomandări privind îmbunătăţirea activităţii din domeniul prevenirii şi 
combaterii violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie (planuri de acţiuni, propuneri de 
revizuire a strategiilor şi planurilor existente, înfiinţarea de noi servicii, derularea de acţiuni de 
prevenire, diseminarea de bune practici, informarea publicului, formarea profesioniştilor), pe 
care le înaintează factorilor de decizie de pe plan judeţean în cadrul raportărilor bianuale; 
    e) întocmeşte rapoarte bianuale privind activitatea din domeniul prevenirii şi combaterii 
violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie, în baza analizei datelor statistice, a bunelor 
practici colectate şi a altor informaţii relevante; 
    f) identifică exemple de bune practici în domeniu, în vederea diseminării acestora către 
profesionişti; 
            g) participă la activităţi de prevenire în şcoli şi comunităţi, precum şi de informare a 
publicului, inclusiv prin mass-media; 
   h) informează colegii din instituţia proprie şi structurile din teritoriu cu privire la prezenta 
metodologie-cadru şi alte acte normative în domeniu; 
             i) participă la programe de formare a profesioniştilor în domeniu; 
     j) întocmeşte raportul anual privind activitatea din domeniul prevenirii şi combaterii 
violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie, pe care îl înaintează Direcţiei generale 
protecţia copilului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (DGPC - 
MMFPS). Raportul anual cuprinde recomandări privind îmbunătăţirea legislaţiei, a 
mecanismelor de monitorizare şi bunele practici identificate. 
     Responsabilităţile EIL sunt trecute în fişa de post a fiecărui membru. 
    Pentru realizarea celor menționate anterior se organizează lunar reuniuni de lucru, 
conform procedurilor interne ale fiecărei echipe, aprobate de fiecare instituție. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba  solicită : 
-actualizarea componenţei echipei intersectoriale locale pentru prevenirea şi combaterea 

exploatării prin muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie după cum 
urmează: 
 

 
Nr. 
crtl. 

Nume și prenume Instituție de proveniență Funcția 

1. Szentpeteri Fekete 
Margareta 

D.G.A.S.P.C Alba consilier 

2. Georgescu Nadia D.G.A.S.P.C Alba consilier 
3. Anca Sava A.N.I.T.P - CR Alba Coordonator CR Alba 
4. Claudiu Dușa C.P.E.C.A. Alba asistent social 
5. Cristea Mihaela  Caritas Alba asistent social 
6. Crăciun Sorina Filantropia Ortodoxă Alba Iulia asistent social 
7. Calman Gabor 

Zsolt 
ITM Alba inspector 

8. Paul Monica ISJ Alba Inspector  
9. Petricele Cristian IPJ Alba subcomisar 



10 Mihaela Presecan DSP Alba medic 
- extinderea atribuțiilor Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea și combaterea 

exploatării prin muncă a copiilor și cu domeniul prevenirii și combaterii violenței asupra 
copilului și a violenței în familie; 

- schimbarea titulaturii acesteia din Echipa Intersectorială Locală pentru prevenirea și 
combaterea exploatării prin muncă a copiilor în Echipa Intersectorială Locală pentru 
prevenirea și combaterea exploatării prin muncă a copiilor,  a violenței asupra copilului și 
a violenței în familie;  

 
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, cu 
modificările și completările ulterioare prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele 
Consiliului Județean Alba se va aproba actualizarea componenţei Echipei Intersectoriale Locale 
pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a copiilor precum şi a prevenirii şi 
combaterii violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie. 
 
 

Director executiv 
Liliana Negruţ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intocmit , Nicoleta Lazăr 
DJAP 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE  
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reparație capitală  

Secțiile de Cardiologie și Medicină Internă ale Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” 
aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 62/28 martie 2019  

 
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna septembrie 2020; 

 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind modificarea 
indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reparație capitală Secțiile de Cardiologie și 
Medicină Internă ale Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” aprobaţi prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 62/28 martie 2019; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 62/28 martie 
2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reparație capitală 
Secțiile de Cardiologie și Medicină Internă ale Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d și art . 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- 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, 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. 1. Se aprobă indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reparație capitală 
Secțiile de Cardiologie și Medicină Internă ale Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” 
aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 62/28 martie 2019, în sensul că valoarea 
totală a investiţiei este de 3.002.012,41 lei, în loc de 2.702.915,69 lei, din care C+M este 
1.952.876,30 lei, în  loc de 1.512.338,34 lei. 

Art. 2. Indicatorii tehnico-economici astfel cum au fost modificaţi, sunt prevăzuţi în 
anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului investiții, 
dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură şi al 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 și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba; Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, 
Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției 
dezvoltare și bugete şi Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și 
managementul unităților de cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Alba.  

                                                           Avizat pentru legalitate 
          PREŞEDINTE,                              SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 
    
 
Înregistrat cu nr.  175 
Alba Iulia,  3 septembrie 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:  

Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Alba 

Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de 
cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 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. 

  



Anexa la Proiectul de hotărâre a  
Consiliului Judeţean Alba nr. 175 din 3 septembrie 2020 

 
 
 
 
 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 
„REPARAȚIE CAPITALĂ SECȚIILE DE CARDIOLOGIE ȘI MEDICINĂ INTERNĂ  

ALE SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIAˮ 
 
 
 

 
 
 
1. Denumirea obiectivului de investiţii: „Reparație capitală Secțiile de Cardiologie și 

Medicină Internă ale Spitalului Județean de Urgență Alba Iuliaˮ 
 
2. Proiectant: S.C. Instal Vest S.R.L.  Alba Iulia 

 
3. Beneficiarul obiectivului de investiții: Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 
 
4. Amplasamentul obiectivului de investiții: Judeţul Alba, Municipiul Alba Iulia, 

Bulevardul Revoluției 1989, nr. 23, judeţul Alba 
 
5. Indicatori tehnico - economici:  
● valoarea totală a investiţiei, actualizată, este de 3.002.012,41  lei cu TVA inclus, din 

care valoarea C+M este 1.952.876,30 lei. 
 
● Durata de execuţie a lucrărilor este 17 luni  

 
     ● Suprafața construită desfășurată reabilitată: 1.430 mp 

 
 

                                                           Avizat pentru legalitate 
          PREŞEDINTE,                              SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 19857/3 septembrie 2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

„Reparație capitală Secțiile de Cardiologie și Medicină Internă ale Spitalului Județean de 
Urgență Alba Iulia”aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 62/28 martie 2019  

 
 
 
 

I. Expunere de motive 
 Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea modificării indicatorilor tehnico-

economici ai investiției „Reparație capitală Secțiile de Cardiologie și Medicină Internă ale 
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 
nr. 62/28 martie 2019, în vederea continuării implementării proiectului. 

 
II. Descrierea lucrărilor 

 Lucrările de intervenție privind „Reparație capitală Secțiile de Cardiologie  și  Medicină 
Internă ale Spitalului  Județean  de  Urgență  Alba Iulia”, constau în: 
  realizarea de spații în conformitate cu noile cerințe din punct de vedere sanitar și 
medical, în vederea  asigurării unui circuit sanitar corespunzător între funcțiunile secțiilor 
medicale; 
  realizarea de spații pentru asigurarea de funcțiuni nou propuse în special pentru 
Unitatea de Supraveghere și Tratament Avansat al Pacienţilor Cardiaci Critici; 
  înlocuirea integrală a instalațiilor interioare (sanitare, termice, electrice, fluide 
medicale); 
  realizarea de sisteme noi de instalații pentru semnalizare, detecție și stingere incendiu, 
conform normelor în vigoare; 
  înlocuirea tâmplăriilor interioare cu uși metalice pentru spații medicale, respectiv 
tâmplărie din aluminiu cu geam simplu pentru accese și compartimentări, respectiv uși rezistente 
la foc; 
  refacerea integrală a finisajelor interioare cu materiale corespunzătoare din punct de 
vedere sanitar și medical (zugrăveli sanitare antimicrobiene la pereți și tavane, faianță la pereți, 
gresie și covor pvc pentru pardoseli). 

 
III. Reglementări anterioare 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 62/28 martie 2019 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reparație capitală Secțiile de Cardiologie și 
Medicină Internă ale Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” 

 
IV. Baza legală 
- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d, art . 173 alin. 3 lit. f și art. 174 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 
- 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 

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 
Finanțarea obiectivului de investiții se face din bugetul județului Alba, valoarea totală a 

investiției, conform devizului general elaborat de proiectant, fiind de 3.002.012,41 lei, cu TVA 
inclus. 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Nu este cazul 
 
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
- consultări cu beneficiarul proiectului - Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia - în 

vederea întocmirii Proiectului de hotărâre. 
 
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. 175 din 3 septembrie 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             APROB 
JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL 
Nr. 19864/3 septembrie 2020 
 

 
 
 

Către 
Direcţia dezvoltare şi bugete 

Domnului director executiv  Marian Florin AITAI 
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 şi completările 
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 
specialitate,  

 
PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reparație capitală  
Secțiile de Cardiologie și Medicină Internă ale Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” 

aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 62/28 martie 2019  
 

 
 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 9 septembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„ordinară” estimată a avea loc în data de 17 septembrie  2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 175/3 septembrie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 
 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind modificarea indicatorilor 
tehnico-economici ai investiției „Reparație capitală Secțiile de Cardiologie și Medicină Internă 
ale Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Alba nr. 62/28 martie 2019; 
 - indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reparație Capitală Secțiile 
de Cardiologie și Medicină Internă ale Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” - anexă. 

Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcția dezvoltare și bugete 
Serviciului pentru implementarea  
Programului Alba - România 100  
Nr. 20.043 din 07 septembrie 2020 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea  Hotărârii nr. 62/28.03.2019 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reparație capitală Secțiile de Cardiologie și 
Medicină Internă ale Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” 

 
 
          Amplasamentul constructiei în care funcționează Secțiile de Cardiologie și Medicină 
Internă ale Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia este în intravilanul municipiului Alba Iulia, 
b-dul Revoluției 1989, nr. 23, județul Alba. Terenul este identificat prin CF nr. 106270 în 
suprafață de 20.884 mp. Imobilul este proprietatea publică a județului Alba, aflat în 
administrarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia prin contractul de adminstrare 1324-
1479/2004, nefiind inclus în lista monumentelor istorice sau în zona de protecție a acestora. 
 Lucrările de intervenție privind “Reparație capitală Secțiile de Cardiologie  și  Medicină 
Internă ale Spitalului  Județean  de  Urgență  Alba Iulia”, își propun urmatoarele: 
 realizarea de spații in conformitate cu noile cerințe din punct de vedere sanitar și medical, 

în vederea  asigurării unui circuit sanitar corespunzător între funcțiunile secțiilor 
medicale; 

 realizarea de spații pentru asigurarea de funcțiuni nou propuse în special pentru Unitatea 
de Supraveghere și Tratament Avansat al Pacienţilor Cardiaci Critici (USTACC); 

 înlocuirea integrală a instalațiilor interioare (sanitare, termice, electrice, fluide medicale); 
 realizarea de sisteme noi de instalații pentru semnalizare, detecție și stingere incendiu, 

conform normelor în vigoare; 
 înlocuirea tâmplăriilor interioare cu uși metalice pentru spații medicale, respectiv 

tâmplărie din aluminiu cu geam simplu pentru accese și compartimentări, respectiv uși 
rezistente la foc; 

 refacerea integrală a finisajelor interioare cu materiale corespunzătoare din punct de 
vedere sanitar și medical (zugrăveli sanitare antimicrobiene la pereți și tavane, faianță la 
pereți, gresie și covor pvc pentru pardoseli). 

 
CONSTRUCȚII 

  În vederea îndeplinirii scopului urmărit și anume asigurarea confortului în special a 
pacienților și implicit și a personalului medical prin asigurarea unui climat interior corespunzător 
cerințelor actuale din punct de vedere sanitar se vor reface în totalitate finisajele și instalațiile, 
respectiv: 
 refacerea integrală a finisajelor interioare la pereți și tavane cu zugrăveli lavabile sanitare, 

respectiv faianță pentru pereții din spațiile de grupuri sanitare; 
 realizarea de finisaje de pardoseală noi din covor pvc pentru spații sanitare în saloane, 

holuri, birouri, cabinete, respectiv gresie în spațiile de grupuri sanitare; 
 înlocuirea tâmplăriilor interioare cu uți metalice pentru spații medicale respectiv 

tâmplărie din aluminiu cu geam simplu pentru accese și compartimentări, respectiv uși 
rezistente la foc; 

 realizarea de compartimentări interioare din pereți de gips-carton pe structură metalică 
(inclusiv termoizolație din vată minerală) rezistenți la foc sau umezeală în funcție de 
funcțiunile din care fac parte; 

 consolidarea elementelor structurale în care se realizează goluri nou propuse prin 
bordarea acestora cu profile laminate metalice sau prin realizarea de cămășuieli din beton 
armat monolit, conform Expertizei tehnice privind rezistența și stabilitatea construcției. 

 



  
 INSTALAȚII SANITARE  

 Spațiile create prin recompartimentare, vor fi dotate cu instalații sanitare specifice în 
funcție de destinația acestora, astfel în saloane, cabinete, săli de tratamente, sala de mese, 
depozite materiale, etc – s-au prevăzut lavoare din porțelan cu picior, acestea fiind complet 
echipate cu oglindă, etajeră porțelan, baterie monobloc din alamă nichelată, dispenser săpun, 
dispenser propsop hârtie, racorduri flexibile, ventil și sifon pentru canalizare. În spațiile de 
oficiu, spălator, materiale curățenie au fost prevăzute spălătoare cu o cuvă, sau două cuve, 
acestea de asemenea fiind racordate la coloanele existente de alimentare cu apă rece și apă caldă 
și la coloanele de canalizare menajeră existente în nișe.  
 

 INSTALAŢII DE STINGERE A INCENDIILOR 
 Conform P118/2-2013  "Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea 
a II-a “Instalații de stingere" clădirea având categoria de importanță B  și funcțiune de clădire 
pentru sănătate  cu  aria construită mai mare de 600 mp,  conform cap. 4 pct. 4.1 (f) clădirea va fi 
prevazută cu hidranți interiori. 
 Hidranții de incendiu interiori (6 buc) s-au amplasat în locuri vizibile și ușor accesibile în 
caz de incendiu, în funcție de raza lor de acțiune și de necesități. 
 

 INSTALAŢIA INTERIOARĂ DE CANALIZARE  
 Va fi executată din tuburi de polipropilenă (PP) pentru canalizare, etanşarea făcându-se 
pe inele de cauciuc la montaj.  
 La realizarea instalaţiei interioare de canalizare se va ţine seama de pantele de montaj de 
la obiectele sanitare şi sifoanele de pardoseală spre coloane existente.  
 Pardoseala finită a grupurilor sanitare va fi realizată  cu panta continuă spre sifoanele de 
pardoseală cu ieşire laterală.  
 Distanţele minime între obiectele sanitare vor fi cele reglementate prin STAS 1504. 
 Conductele de canalizare interioare de la obiectele sanitare până la coloane vor fi montate 
îngropat în pardoseală, iar coloanele vor fi montate aparent, pe aceastea  prevâzându-se piese de 
curăţire. Piesele de curăţire vor fi montate la 0.4 - 0.8 m faţă de pardoseală. 
 Pentru buna funcţionare a instalaţiei interioare de canalizare se va avea în vedere 
asigurarea ventilării acesteia.  
 De asemenea preluarea condensului de la aparatele de climatizare în rețeaua de 
canalizare, se va face prin sifonare cu posibilitatea completării apei în sifoane în cazul când 
această apă se evaporă pe timpul iernii. 
 

 INSTALATII ELECTRICE  
          Alimentarea cu energie electrică se va face de la tabloul general al spitalului cu cablu 
rezistent la foc  NHXH. Coloanele existente (normal și vital) se vor înlocui cu coloane de 
alimentare noi, distincte pentru fiecare tablou electric de la palier. Toate traseele electrice se vor 
monta în paturi de cablu din pvc fără emisii de halogenuri. 
 Puterea electrica estimată este: 

 putere instalată estimată Pi = 85,00 kW; 
 putere absorbită estimată Pa = 50.00 kW; 
 tensiune nominală U =400/230 V; 
 factor de putere compensat cosφ = 0,92; 
 frecvenţa nominală a reţelei f = 50 Hz. 

             De la tabloul general TG se alimentează tablourile de distribuție TD4 si TD-V4. Se va 
prevedea dispozitiv de protecție la supratensiune în tabloul electric general.  
 

 INSTALAȚII ELECTRICE INTERIOARE 
 Au fost tratate următoarele tipuri de instalații electrice interioare: 

 Instalație interioară de iluminat normal; 
 Instalație interioară de iluminat de siguranță; 
 Instalație interioară de prize normale; 
 Instalație de putere; 
 Instalație electrică de protecție împotriva atingerilor indirecte; 
 Instalații curenți slabi. 



 
 1. Instalație interioară de iluminat normal 
 Sistemul de iluminat proiectat îndeplinește condițiile impuse de normele în vigoare (NP 
061/02) în ceea ce privește valoarea iluminării menținute Em [lx], astfel încât să se asigure o 
bună vizibilitate a sarcinilor vizuale specifice activității în condiții de confort vizual. Se va avea 
în vedere ca în încăperile cu bolnavi atât iluminatul cât şi culorile pentru finisarea principalelor 
suprafeţe trebuie să asigure efectuarea activităţilor vizuale în cele mai bune condiţii atât celor ce 
lucrează în spitale cât şi bolnavilor, să aibă un rol terapeutic. 
 În încăperile pentru bolnavi se prevăd următoarele sisteme de iluminat normal: iluminat 
general, iluminat local la pat pentru lectură, iluminat local la pat pentru examinarea şi îngrijirea 
bolnavilor, iluminat pentru supraveghere în timpul nopţii. Sursele de lumină vor avea culori 
calde. Amplasarea corpurilor de iluminat se face astfel încât să se evite orbirea persoanelor ce 
efectuează examinările şi îngrijirile bolnavilor.  
 2. Instalatie interioara de iluminat de siguranta de securitate pentru evacuare, 
marcare hidranti,interventie si impotriva panicii 
 Conform Normativului I7-2011, art. 7.23.7, pentru obiectivul studiat se va prevedea 
instalație electrică pentru iluminatul de siguranță de securitate pentru evacuare. 
 Pentru marcarea ieșirilor din încăperi, a traseului și a ieșirilor căilor de evacuare se 
folosesc aparate de iluminat tip “indicator luminos” (STAS 297/2). Ele se amplasează astfel încât 
să indice traseul de urmat în caz de pericol.    
 Iluminat de securitate împotriva panicii se prevede în încăperile cu suprafața mai mare de 
60 mp. 
 Se va prevedea iluminat de siguranță pentru continuare lucru în încăperea de la parter 
unde este amplasată centrala de alarmare la incendiu. 
 Iluminatul împotriva panicii  se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu kit 
emergență pentru LED, autonomie minimum 180 min  care oferă posibilitatea funcționării 
oricărui tip de lampă în situația în care există o avarie la rețeaua de alimentare cu curent electric 
a clădirii. 
 3. Instalație interioară de prize normale 230v 
 Tipul constructiv al aparatelor de priză, respectiv gradul de protecţie este în concordanță 
cu categoria de influențe externe ale încăperilor în care sunt montate. Circuitele de prize se vor 
realiza cu cablu cu întârziere marită la propagarea flăcării și fără halogen  N2XH 3X1,5 mm² 
montat ăn plinta PVC aparentă. Se va folosi plinta PVC  fără halogen. Toate prizele sunt cu 
contact de protecţie și se montează la o înălțime de 0.5 m față de pardoseala finită și 1,5 m în 
spațiile tehnice. 
  4. Instalatie electrica de protectie impotriva atingerilor indirecte 
 Rețeaua de distribuție interioară se realizează după schema de tip TN-S, în care 
conductorul de protecție distribuit este utilizat pentru întreaga schema, de la firida de branșament 
până la ultimul punct de consum.  
 Bara PE a tabloului electric  general este legată la o priză de pământ a cărei rezistență de 
dispersie nu depășește valoarea de 1 Ω și va fi comună cu cea a instalției de protecție împotriva 
trăsnetului.  
 5. Instalații de curenți slabi 
  a) Instalatie de detectare, semnalizare si avertizare la incendiu 
 Asigurarea alimentării cu energie electrică, în cazul căderii reţelei, se face de la 
acumulatoarele tampon prevăzute. Sistemul de detecție și semnalizare la incendiu este alimentat 
din tabloul electric general de pe un circuit separat. 
 Structura sistemului este dată de tipul clădirii, localizare, compartimentarea şi ocuparea 
clădirii, valorile adăpostite, gradul de protecţie impus, posibilităţile de părăsire a cladirii, 
regulamentul intern de funcţionare și programul de lucru. Sistemul propus este unul de tip 
adresabil și asigură protecția totală a clădirii. Sistemul adresabil identifica fiecare adresă și zonă 
în care s-a declanșat alarma. Butoanele de incendiu sunt repartizate pe zone  având și acestea 
adresa cu posibilitatea indentificării butonului de la care s-a declanșat alarma. 
 
 
 
 
 



 
 APELARE ASISTENTA 
 În esenţa, sistemul este format din următoarele echipamente ( conform specificaţiei de 
echipamente) - Modul de semnalizare, Modul de control, Modul de apelare, Lampă semnalizare, 
Modul apelare grup sanitar, Priza cu buton de apelare; 
 Sistemul apelare asistentă în caz de urgențe este realizat cu echipamente convenționale. 
Apelarea asistentei se face de la fiecare pat din saloanele secțiilor propuse spre reabilitare. 
Fiecare secție este deservita de propriul sistem de apelare asistentă cu modulele de semnalizare 
montate în camera asistentelor. Modulul de control se amplasează de asemenea în camera 
asistentelor și fiecare modul deservește trei direcții distincte. 
 În fiecare salon deservit de sistemul de apelare se amplasează câte un modul de apelare 
asistentă, care va fi în legatură cu butoanele de semnalizare de la fiecare pat și lămpile de 
semnalizare de deasupra ușilor. Modulul de apelare pentru grup sanitar deservește grupurile 
sanitare din afară.  
 Pentru cazurile căderii tensiunii de reţea s-au introdus UPS-uri, care să asigure o 
autonomie energetică pe intervalul de timp până la pornirea grupului electrogen.  
 
  INSTALAȚIE DE DATE ȘI TELEFONIE  
 Posturile în care au fost prevazute prize de date interne  au fost stabilite în tema de 
proiectare a  beneficiarul. Se vor prevedea prize de date RJ45 cat. 6 de tip modular, amplasate 
conform planurilor, în canal de cablu din PVC sau îngropat. Pentru transmiterea datelor se va 
utiliza cablu FTP cat.6 Gigabyte montat în plinta PVC aparentă. Se va folosi plintă PVC  fără 
halogen. 
 Pentru nivelul studiat se  prevede un rack, amplasat în Registratură. Cablarea se va 
realiza independent pentru fiecare priză de date până la RACK. 
 RACK-ul se va dota cu echipamente de distribuție semnal (switch, pach pannel) și 
elemente de conversie iar conexiunea acestuia la rețele spitalului se va realiza prin grija 
beneficiarului, în conformitate cu necesitățile activității desfășurate. 
 Pentru reţeaua de telefonie se cablează cu cablu telefonic individual pentru fiecare punct 
de utilizare. Reţeaua de telefonie se va executa cu cablu FTP cat.6  montat in plinta PVC 
aparenta. Se va folosi plinta PVC  fără halogen. 
 Instalația de date și cea de telefonie se vor integra în instalația spitalului prin conectarea 
la instalația de date existentă și racordarea la centrala telefonică a beneficiarului, prin grija 
beneficiarului. 
 
 INSTALAȚII TERMICE  
 În baza SR 1907/1-2 – 2014 şi a Normativului I13-2002 şi ţinând seama de exigenţa “D” 
cu privire la igiena şi sănătatea oamenilor, stipulată în legea nr.10/95, în spațiile secțiilor de 
cardiologie și medicină internă  s-a proiectat un sistem de încălzire cu corpuri statice. 
 S-a adoptat soluţia de încălzire cu corpuri statice - radiatoare  -  amplasate, în principal, 
în dreptul suprafeţelor vitrate sau în apropierea acestora, alimentate printr-o instalaţie  în sistem 
bitubular cu distribuţia inferioară şi circulaţie forţată , cu agent termic – apă caldă de 750/550C. 
 Vor fi prevăzute corpuri de încălzire din tablă de oţel eloxat, cu înălţimi de 600 mm și 
corpuri portprosop pentru băi (dușuri). 
 
 INSTALAȚII VENTILARE /CLIMATIZARE  
 In baza Normativului I5-2010 și ținând seama de exigența “D’ cu privire la igiena și 
sănătatea oamenilor, stipulată în legea nr.10/95, pentru spațiile studiate,  s-a adoptat soluția de 
răcire a aerului interior  - prin 8 sisteme multisplit de tratare a aerului - de tip compact cu 4 
unități/3 unități   interioare și unitate exterioară , aceste sisteme utilizeaza ca agent primar  aerul 
exterior, agent de transfer  - frigorific freon R410A (ecologic) pentru încălzirea/răcirea  agentului 
secundar aerul interior. Aceste sisteme  multisplit vor  fi cu  funcționarea de tip inverter asfel 
încât  poate  prelua caldura din aerul interior în regim de vară, o transmite prin intermediul 
agentului frigorific și o evacueaza  forțat spre exterior, în condiții energetice optime  
(funcționarea compresorului la viteze variabile).  
 Unitățile interioare de climatizare vor fi dotate cu filtre electrostatice, au funcția turbo 
care va maximiza funcția de răcire , atingând temperatura dorită în cel mai scurt timp, nivel 
scăzut de zgomot obținut datorită ventilatorului cu diametru mare cu flux de aer transversal prin 



reducerea vitezei funcție de necesitate, telecomandă pentru setarea funcțiilor principale și 
diagnoza acestora.  
 
 INSTALAȚII  DE FLUIDE MEDICALE   
 Se va prevedea o instalație de utilizare pentru fluide tehnice, cu respectarea standardelor 
și normativelor în vigoare. Fluidele tehnice necesare funcționării în condiții optime sunt: AC (aer 
comprimat) și O2 (oxigen).  
 Instalația de aer comprimat și instalația de oxigen se vor racorda la coloanele existente.  
 Prizele de fluide medicale și circuitele de energie electrică ce intra în componența 
echipamentelor se dispun în module separate. Fiecare priză pentru fluide medicale comprimate 
sau pentru evacuarea gazelor anestezice se află la o distanță de cel puțin 0,20 m de orice priză 
electrică. Pentru a asigura electrosecuritatea, carcasa modulului cu circuite electrice se leagă în 
mod obligatoriu la nulul de protecție, prin intermediul clemelor de împământare de tip special.  
 Prizele de fluide medicale trebuie să fie prevazute cu LED indicator integrat ce alarmează 
vizual în cazul scăderii sau depășirii presiunii de lucru. Alimentarea LED-ului din priza de fluide 
se face prin intermediul unei baterii cu durată de viață de 5 ani. Modulul electric al 
echipamentelor se racordează la circuitul de alimentare cu energie electrică pus la dispoziție de 
către Beneficiar.  
 În cazul pereților de rigips, pentru montarea rampelor de fluide medicale, se prevăd plăci 
de rigidizare puse la dispoziție de către constructor.  
 Trecerile conductelor prin pereți și planșee se vor face în țevi de protecție, care să 
depășească suprafața elementului de construcție în ambele sensuri cu cel puțin 5 mm și să fie cu 
cel puțin două dimensiuni mai mare față de conducta protejată.  
 Îmbinările se vor realiza prin sudură cu aliaj de argint. Resturile rămase pe partea 
exterioară a lipiturii vor fi înlăturate.  
 Având în vedere că prin HCJ nr. 126/2003 s-a aprobat contractul de transmitere a 
dreptului de administrare de la Consiliul Județean Alba către Spitalul Județean Alba asupra unor 
imobile aparținând domeniului public al județului Alba, beneficiarul investiției este Spitalul 
Județean de Urgență Alba Iulia. În acest sens, în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 
privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, Spitalul județean a întocmit 
Nota conceptuală, tema de proiectare și a organizat procedura de achiziție publică de servicii de 
proiectare pentru elaborarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul de 
investiții „Reparație capitală Secțiile de Cardiologie și Medicină Internă ale Spitalului Județean 
de Urgență Alba Iulia”, încheind un contract de servicii cu S.C. Instal Vest S.R.L.    
 Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții a fost analizată în ședința de lucru 
din data de 11 martie 2019 a Comisiei de avizare a documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor de investiții noi și/sau lucrărilor de intervenții  la construcții existente, numită prin 
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 196/28.02.2017, fiind emis avizul 
favorabil nr. 1 din data de 11.03.2019. 
 Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reparație capitală Secțiile de 
Cardiologie și Medicină Internă ale Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia", au fost aprobați 
prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 62 din 28 martie 2019. 
 Datorită faptului că de la elaborare în anul 2017 și până în prezent, au apărut modificări 
legislative, de ex. OUG 114/2018 prin care s-a majorat salariul minim în construcții, acest lucru 
conducând și la creșterea prețului materialelor de construcții, a fost necesară și justificată 
actualizarea valorii investiției. Conform devizului general actualizat elaborat de proiectant, 
valoarea totală a investiției este de 3.002.012,41 lei (inclusiv TVA), din care valoarea C+M este 
de 1.952.876,30 lei (inclusiv TVA). 
 Durata de execuţie a lucrărilor este 17 luni. 

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, prin adresa nr. 14.570/10.08.2020, înregistrată la 
Registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 18.080/10.08.2020, supune spre aprobarea 
Consiliului Județean Alba indicatorii tehnico - economici actualizați, aferenți investiției 
„Reparație capitală Secțiile de Cardiologie și Medicină Internă ale Spitalului Județean de 
Urgență Alba Iulia”. 
 Având în vedere prevederile art. 173 (3) lit. f) din din OUG 57 /2019 privind Codul 
administrativ, prin care consiliul județean ,,aprobă documentațiile tehnico - economice pentru 
lucrările de interes județean, în limitele și în condițiile legii”, propunem spre aprobarea 



Consiliului Județean indicatorii tehnico-economici actualizați la obiectivul de investiții 
„Reparație capitală Secțiile de Cardiologie și Medicină Internă ale Spitalului Județean de 
Urgență Alba Iulia”. 
 Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d și art . 173 
alin. 3 l it. f, art. 182 alin.1 și alin. 4, art. 196 alin.1 lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului 
Județean Alba se va aproba modificarea Hotărârii nr. 62/28.03.2019 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reparație capitală Secțiile de Cardiologie și 
Medicină Internă ale Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, în sensul că valoarea totală a 
investiţiei este de 3.002.012,41 lei, în loc de 2.702.915,69 lei, din care C+M este 1.952.876,30 
lei, în  loc de 1.512.338,34 lei. 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției  

„Amenajare intrare principală la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia” 
 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna septembrie 2020; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Amenajare intrare principală la Spitalul  Județean 
de Urgență Alba Iulia”; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d și art . 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- 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, 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. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției „Amenajare intrare 
principală la Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia”, conform anexei nr. 1 care cuprinde 
descrierea sumară a investiţiei şi anexei nr. 2 care cuprinde indicatorii tehnico-economici - părți 
integrante ale prezentei hotărâri.  

 Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului investiții, 
dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură şi al Direcţiei 
dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al 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; Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, 
Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției 
dezvoltare și bugete şi Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și 
managementul unităților de cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Alba.  

                                                           Avizat pentru legalitate 
          PREŞEDINTE,                              SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 
    
 
 
 
Înregistrat cu nr.  176 
Alba Iulia,  3 septembrie 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:  

Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Alba 

Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de 
cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 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. 

  



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a  
Consiliului Judeţean Alba nr. 176 din 3 septembrie 2020 

 
 
 
 
 
 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 
„AMENAJARE INTRARE PRINCIPALĂ LA  

SPITALUL  JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA” 
 
 

 
 
 
1. Denumirea obiectivului de investiţii: „Amenajare intrare principală la Spitalul  

Județean de Urgență Alba Iulia” 
 
2. Proiectant: S.C. Urbis Concept S.R.L.  Cluj Napoca 

 
3. Beneficiarul obiectivului de investiții: Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 
 
4. Amplasamentul obiectivului de investiții: Judeţul Alba, Municipiul Alba Iulia, 

Bulevardul Revoluției 1989, nr. 23 
 
5. Indicatori tehnico - economici:  
● valoarea totală a investiţiei este de 405.522,50  lei cu TVA inclus, din care valoarea 

C+M este 315.767,27 lei. 
 
● Durata de execuţie a lucrărilor este 4 luni  

 
     ● Suprafața construită desfășurată reabilitată: 74,53 mp 

 
 

                                                           Avizat pentru legalitate 
          PREŞEDINTE,                              SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 19865/3 septembrie 2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

„Amenajare intrare principală la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia” 
 
 

I. Expunere de motive 
 Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

investiției „Amenajare intrare principală la Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia”, în 
vederea continuării implementării proiectului. 

 
II. Descrierea lucrărilor 
 

 Lucrările de intervenție privind „Amenajare intrare principală la Spitalul  Județean de 
Urgență Alba Iulia”, constau în: 

 demolarea  structurii copertinei existente, a învelitorii, plăcii și scărilor de acces; 
 demontarea tâmplăriei; 
 demontarea corpurilor de iluminat; 
 desfacerea trotuarelor existente pe zona afectată; 
 desfacerea glafurilor de la cele două ferestre; 
 desfacerea tencuielilor exterioare degradate; 
 lucrări de terasamente; 
 fundații izolate sub stâlpi; 
 fundații trepte și rampă de acces; 
 execuție rampă și placă acces din beton armat; 
 montare structură metalică; 
 închideri exterioare cu  tablă  dublu fălțuită; 
 închideri și placări  interioare  cu plăci HPL; 
 montat tâmplărie;  
 refacere șape; 
 placaj trepte, rampă și hol cu granit fiamat; 
 refacere tencuieli; 
 refacere glet și vopsitorii; 
 instalații electrice; 
 automatizare ușă acces; 
 montare perdea aer; 
 instalație de canalizare a stergătoarelor de picioare; 
 montare ștergătoare profesionale de picioare; 
 montare balustradă și mână curentă; 
 refacerea trotuare și alei afectate în timpul execuției. 

 
III. Reglementări anterioare 
Nu există 
 

 IV. Baza legală 
- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d, art . 173 alin. 3 lit. f și art. 174 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 
- 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 

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 
Finanțarea obiectivului de investiții se face din bugetul județului Alba, valoarea totală a 

investiției, conform devizului general elaborat de proiectant, fiind de 405.522,50 lei, cu TVA 
inclus. 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Nu este cazul 
 
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
- consultări cu beneficiarul proiectului - Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia - în 

vederea întocmirii Proiectului de hotărâre. 
 
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. 176 din 3 septembrie 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             APROB 
JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL 
Nr. 19866/3 septembrie 2020 
 

 
 
 

Către 
Direcţia dezvoltare şi bugete 

Domnului director executiv  Marian Florin AITAI 
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, vă transmit ataşat prezentei adrese 
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 
PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Amenajare intrare 
principală la Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia” 

 
 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 9 septembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„ordinară” estimată a avea loc în data de 17 septembrie  2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 176/3 septembrie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

următoarele documente: 
 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai investiției „Amenajare intrare principală la Spitalul  Județean de Urgență Alba 
Iulia”; 
 - descrierea investiției „Amenajare intrare principală la Spitalul  Județean de Urgență 
Alba Iulia”-  - anexa nr. 1; 
 - indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare intrare 
principală la Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia”- anexa nr. 2. 

 
Cu deosebită consideraţiune, 

 
 

SECRETAR GENERAL, 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia dezvoltare şi bugete 
Serviciul Investiții, dezvoltare, promovare  
patrimonială și managementul unităților de cultură  
Nr. 20.045/07 septembrie 2020 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de 

investiții  "Amenajare intrare principală la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia" 
 
 
 

 
 Realizarea obiectivului de investiții „Amenajare intrare principală la Spitalul  Județean 

de Urgență Alba Iulia”, constă în principal din execuția următoarelor lucrări: 
• demolarea  structurii copertinei existente, a învelitorii, plăcii și scărilor de acces; 
• demontarea tâmplăriei; 
• demontarea corpurilor de iluminat; 
• desfacerea trotuarelor existente pe zona afectată; 
• desfacerea glafurilor de la cele două ferestre; 
• desfacerea tencuielilor exterioare degradate; 
• lucrări de terasamente; 
• fundații izolate sub stâlpi; 
• fundații trepte și rampă de acces; 
• execuție rampă și placă acces din beton armat; 
• montare structură metalică; 
• închideri exterioare cu  tablă  dublu fălțuită; 
• închideri și placări  interioare  cu plăci HPL; 
• montat tâmplărie;  
• refacere șape; 
• placaj trepte, rampă și hol cu granit fiamat; 
• refacere tencuieli; 
• refacere glet și vopsitorii; 
• instalații electrice; 
• automatizare ușă acces; 
• montare perdea aer; 
• instalație de canalizare a stergătoarelor de picioare; 
• montare ștergătoare profesionale de picioare; 
• montare balustradă și mână curentă; 
• refacerea trotuare și alei afectate în timpul execuției. 

Amplasamentul construcției este în intravilanul municipiului Alba Iulia, B-dul Revoluției 
1989, nr.23, județul Alba. Terenul este identificat prin CF nr. 106270. Imobilul este proprietatea 
publică a județului Alba, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia  prin 
contractul de adminstrare 1324-1479/2004, nefiind inclus în lista monumentelor istorice sau în 
zona de protecție a acestora . 

Necesitatea  și oportunitatea realizării obiectivului de investiții este justificată de nevoia de 
asigurare a unui acces mai ușor al bolnavilor, a persoanelor cu dizabilități, a aparținătorilor și a 
personalului, precum și asigurarea gabaritelor căilor de evacuare impuse de normativele de 
securitate la incendiu în vigoare. 

Soluțiile adoptate urmăresc asigurarea gabaritelor minime a ușilor de evacuare impuse de 
normativele de securitate la incendiu precum și de asigurarea accesului în clădire a persoanelor 
cu dizabilități. 



Corpul de clădire la care se propun lucrările de intervenție are o vechime de circa 50 de 
ani. Este o construcție cu regim de înălțime S+P+5E. În prezent se execută lucrări de reabilitare 
termică și mansardare a clădirii. Pentru îndeplinirea cerințelor impuse de normativele de 
securitate la incendiu se impune mărirea golurilor de acces existente în clădire, care în prezent au 
o înălțime de  2 m. De asemenea în prezent nu este asigurat accesul persoanelor cu dizabilități în 
clădire. 

Soluțiile adoptate în vederea rezolvării celor două deficiențe funcționale sunt de intervenție 
la copertina existentă astfel încât, printr-o nouă volumetrie să se asigure posibilitatea organizării 
fluxurilor de acces și evacuare, atât pentru persoanele valide cât și pentru persoanele cu 
dizabilități, în condiții de siguranță. 

În acest scop se impune demolarea copertinei existente și realizarea unei structuri noi, 
configurate astfel încât să se rezolve fluxurile de circulație. Lucrările propuse ocupă o suprafață 
de 10,55m X 4,70m = 49,59 mp, la care se adaugă o rampă cu suprafața de 15 mp. Construcția 
are o înălțime de 3,70m măsurată de la cota ± 0,00 (cota pardoselii existente). 

În locul ușii de acces în clădire se creează un gol de trecere cu dimensiunea de            
2,20m x 2,10m și se mai creează un gol de trecere suplimentar, prin desființarea unei ferestre. Se 
asigură astfel două goluri, fiecare cu dimensiunea de 2,20m x 2,10m, care comunică cu holul 
central al clădirii spitalului. 

Pentru accesul din exterior, la extinderea propusă, vor fi montate două uși de acces la fața 
principală cu deschidere automată și o ușă în lateral, spre rampa pentru persoanele cu dizabilități. 

Diferența de nivel de circa 45 cm dintre aleea exterioară și holul clădirii va fi preluată de 
rampa cu pantă de 6% amplasată în partea dreaptă a accesului și de trei trepte din beton armat 
care se întind pe întreaga lungime a corpului de acces. 

De asemenea vor fi executate intalații interioare de iluminat și instalații interioare de 
iluminat de siguranță. 
 Având în vedere că prin HCJ nr. 126/2003 s-a aprobat contractul de transmitere a 
dreptului de administrare de la Consiliul Județean Alba către Spitalul Județean Alba asupra unor 
imobile aparținând domeniului public al județului Alba, beneficiarul investiției este Spitalul 
Județean de Urgență Alba Iulia. În acest sens, în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 
privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, Spitalul județean a întocmit 
Nota conceptuală, tema de proiectare și a organizat procedura de achiziție publică de servicii de 
proiectare pentru elaborarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul de 
investiții “„Amenajare intrare principală la Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia”, încheind 
un contract de servicii cu S.C. Urbis Concept S.R.L.  
 În urma elaborării Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul de 
investiții „Amenajare intrare principală la Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia”, conform 
evaluării economice întocmite de proiectant, valoarea totală a investiţiei este de 405.522,50 lei, 
cu TVA inclus, din care valoarea C+M este  de 315.767,27 lei, cu TVA inclus. 
 Durata de realizare a obiectivului de investiții este de 4 luni. 
 Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții a fost analizată în ședința de lucru 
din data de 25 august 2020 a Comisiei de avizare a documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor de investiții noi și/sau lucrărilor de intervenții  la construcții existente, numită prin 
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 196/28.02.2017, fiind emis avizul 
favorabil nr. 7 din data de 25.08.2020. 

 Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, prin adresa nr. 14.570/10.08.2020, înregistrată la 
Registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 18.080/10.08.2020, supune spre aprobarea 
Consiliului Județean Alba indicatorii tehnico - economici aferenți investiției „Amenajare intrare 
principală la Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia”. 

 
Având în vedere prevederile art. 173 (3) lit. f) din din OUG 57 /2019 privind Codul 

administrativ, prin care consiliul județean ,,aprobă documentațiile tehnico - economice pentru 
lucrările de interes județean, în limitele și în condițiile legii”, propunem spre aprobarea 
Consiliului Județean indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Amenajare intrare 
principală la Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia”. 

 Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d și art . 173 
alin. 3 lit. f, art. 182 alin.1 și alin. 4, art. 196 alin.1 lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului 



Județean Alba se vor aproba indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Amenajare 
intrare principală la Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia”.     

 
 DIRECTOR EXECUTIV,                                        ADMINISTRATOR  PUBLIC,   
    Marian Florin AITAI                                                      Dan Mihai POPESCU 

 
 
 
 
 

      Întocmit  
   Şef serviciu, 

Cornelia FĂGĂDAR 
 











ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE  
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției  

„Construire scară exterioară de evacuare la Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia” 
 
 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna septembrie 2020; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Construire scară exterioară de evacuare la 
Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia”; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d și art . 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- 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, 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. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției „Construire scară exterioară 
de evacuare la Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia”, conform anexei nr. 1 care cuprinde 
descrierea sumară a investiţiei şi anexei nr. 2 care cuprinde indicatorii tehnico-economici - părți 
integrante ale prezentei hotărâri.  

 Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului investiții, 
dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură şi al Direcţiei 
dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al 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; Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, 
Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridice și administraţie publică, Direcției 
dezvoltare și bugete şi Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și 
managementul unităților de cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Alba.  

                                                           Avizat pentru legalitate 
          PREŞEDINTE,                              SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 
    
 
 
Înregistrat cu nr.  177 
Alba Iulia,  3 septembrie 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:  

Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Alba 

Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de 
cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 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. 

  



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a  
Consiliului Judeţean Alba nr. 177 din 3 septembrie 2020 

 
 
 
 
 
 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 
„CONSTRUIRE SCARĂ EXTERIOARĂ DE EVACUARE LA  

SPITALUL  JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA” 
 

 
 
 
1. Denumirea obiectivului de investiţii: „Construire scară exterioară de evacuare la 

Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia” 
 
2. Proiectant: S.C. Urbis Concept S.R.L.  Cluj Napoca 

 
3. Beneficiarul obiectivului de investiții: Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 
 
4. Amplasamentul obiectivului de investiții: Judeţul Alba, Municipiul Alba Iulia, 

Bulevardul Revoluției 1989, nr. 23 
 
5. Indicatori tehnico - economici:  
 
● valoarea totală a investiţiei este de 621.723,19  lei cu TVA inclus, din care valoarea 

C+M este 459.837,81 lei. 
 
● Durata de execuţie a lucrărilor este 8 luni  

 
     ● Suprafața construită desfășurată reabilitată: 158,40 mp 

 
 

                                                           Avizat pentru legalitate 
          PREŞEDINTE,                              SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 19870/3 septembrie 2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

„Construire scară exterioară de evacuare la Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia” 
 
 

I. Expunere de motive 
 Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

investiției „Construire scară exterioară de evacuare la Spitalul  Județean de Urgență Alba 
Iulia”, în vederea continuării implementării proiectului. 

 
II. Descrierea lucrărilor 
 

 Lucrările de intervenție privind investiția „Construire scară exterioară de evacuare la 
Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia”, constau în: 
 

 Construirea unei scări metalice de evacuare, exterioară, alipită corpului A de clădire 
cu regim de înălțime S+P+ 6E; 

 Demontarea ferestrelor laterale ale corpului A; 
 Desfacerea parapeților ferestrelor pentru crearea golurilor pentru ușile de evacuare; 
 Desfacerea trotuarelor existente pe zona afectată; 
 Lucrări de terasamente; 
 Fundații izolate sub stâlpi; 
 Execuție placă de beton armat; 
 Montare structură metalică; 
 Instalații electrice; 
 Refacere trotuare și alei afectate. 

 
III. Reglementări anterioare 
Nu există 
 

 IV. Baza legală 
- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d, art . 173 alin. 3 lit. f și art. 174 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 
- 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 

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 
Finanțarea obiectivului de investiții se face din bugetul județului Alba, valoarea totală a 

investiției, conform devizului general elaborat de proiectant, fiind de 621.723,19 lei, cu TVA 
inclus. 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Nu este cazul 
 
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
- consultări cu beneficiarul proiectului - Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia - în 

vederea întocmirii Proiectului de hotărâre. 
 
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. 177 din 3 septembrie 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             APROB 
JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL 
Nr. 19871/3 septembrie 2020 
 

 
 
 

Către 
Direcţia dezvoltare şi bugete 

Domnului director executiv  Marian Florin AITAI 
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, vă transmit ataşat prezentei adrese 
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 
PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Construire scară exterioară 
de evacuare la Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia” 

 
 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 9 septembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„ordinară” estimată a avea loc în data de 17 septembrie  2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 177/3 septembrie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 
 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai investiției „Construire scară exterioară de evacuare la Spitalul  Județean de 
Urgență Alba Iulia”; 
 - descrierea investiției „Construire scară exterioară de evacuare la Spitalul  Județean de 
Urgență Alba Iulia”-  - anexa nr. 1; 
 - indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire scară exterioară 
de evacuare la Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia”- anexa nr. 2. 

Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia dezvoltare şi bugete 
Serviciul Investiții, dezvoltare, promovare  
patrimonială și managementul unităților de cultură  
Nr. 20.047/07 septembrie 2020 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de 

investiții  „Construire scară exterioară de evacuare la Spitalul  Județean de Urgență  
Alba Iulia” 

 
 

 
 Lucrările de intervenție privind investiția „Construire scară exterioară de evacuare la 
Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia”, constau în: 

• Construirea unei scări metalice de evacuare, exterioară, alipită corpului A de clădire cu   
regim de înălțime S+P+ 6E; 
• Demontarea ferestrelor laterale ale corpului A; 
• Desfacerea parapeților ferestrelor pentru crearea golurilor pentru ușile de evacuare; 
• Desfacerea trotuarelor existente pe zona afectată; 
• Lucrări de terasamente; 
• Fundații izolate sub stâlpi; 
• Execuție placă de beton armat; 
• Montare structură metalică; 
• Instalații electrice; 
• Refacere trotuare și alei afectate. 

Amplasamentul construcției este în intravilanul municipiului Alba Iulia, B-dul Revoluției 
1989, nr.23, județul Alba. Terenul este identificat prin CF nr. 106270. Imobilul este proprietatea 
publică a județului Alba, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia  prin 
contractul de adminstrare 1324-1479/2004, nefiind inclus în lista monumentelor istorice sau în 
zona de protecție a acestora . 

Ansamblul de clădiri care formează Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia  a fost dat în 
folosință în anul 1973, are o înălțime variabilă și o suprafață construită totală de 5.886 mp. 

Necesitatea  și oportunitatea realizării obiectivului de investiții este justificată de nevoia de 
asigurare a lungimii căilor de evacuare din clădire impuse de normativele de securitate la 
incendiu în vigoare. 
 Scara de evacuare urmează a se ancora de clădirea existentă (corp A), care are un regim 
de înălțime S+P+6E, fără  afectarea structurii de rezistență a clădirii existente. Materialele 
folosite vor fi cele agrementate de ISU pentru astfel de căi de evacuare, de asemenea și 
dimensiunile scării. Pentru accesul în clădire se vor demonta, la fiecare nivel, ferestrele existente 
și se vor demola parapeții acestora, pentru a obține golurile ușilor de evacuare. 
 Scara metalică exterioară, va avea amprenta la sol de 30,90 mp și o suprafață desfășurată 
de 158,40 mp. Accesul până la cota ± 0,00 a clădiri se va face pe un pachet de 7 trepte, iar pentru 
restul de 5 nivele vor fi câte două rampe de scară/nivel, cu câte 11 trepte fiecare. Treptele au 
înălțimea de 15 cm, lățimea de 33 cm și o lungime de      140 cm, fiind executate din grătare 
electrosudate tip SP, antiderapante. Podestele au lungimea de 160 cm și lățimea de 318 cm, fiind 
executate tot din grătare electrosudate tip SP, antiderapante. Pentru siguranța utilizatorilor  au 
fost prevăzute balustrade metalice cu înălțimea de 1m, realizate din  cadre de țevi pătrate 50x5 cu 
platbandă 40x4, închise cu plasă împletită. 
 Prinderea de clădirea existentă se va realiza la nivelul planșeelor/grinzilor clădirii 
existente cu ancore chimice. 
 La fiecare nivel, scara comunică cu holul central printr-o ușă rezistentă la foc, cu 
dimensiunea de 1,80x2,10 m, având sensul de deschidere spre exterior. 



 Evacuarea utilizatorilor, după coborârea de pe scară, se va face pe o alee pavată cu 
lățimea de 2 m, care comunică cu rețeaua de alei existente și care asigură ieșirea din incinta 
spitalului în spațiul public. 
 După finalizarea execuției lucrărilor vor fi refăcute spațiile vechi afectate. Va fi evacuat 
pământul amestecat cu resturi de materiale, va fi așternut un strat de pământ vegetal cu grosimea 
de circa 20 cm și va fi semănat gazon. 
 Având în vedere că prin HCJ nr. 126/2003 s-a aprobat contractul de transmitere a 
dreptului de administrare de la Consiliul Județean Alba către Spitalul Județean Alba asupra unor 
imobile aparținând domeniului public al județului Alba, beneficiarul investiției este Spitalul 
Județean de Urgență Alba Iulia. În acest sens, în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 
privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, Spitalul județean a întocmit 
Nota conceptuală, tema de proiectare și a organizat procedura de achiziție publică de servicii de 
proiectare pentru elaborarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul de 
investiții „Construire scară exterioară de evacuare la Spitalul  Județean de Urgență Alba 
Iulia”, încheind un contract de servicii cu S.C. Urbis Concept S.R.L.  
 În urma elaborării Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul de 
investiții „Construire scară exterioară de evacuare la Spitalul  Județean de Urgență Alba 
Iulia”, conform evaluării economice întocmite de proiectant, valoarea totală a investiţiei este de 
621.723,19 lei, cu TVA inclus, din care valoarea C+M este  de 459.837,81 lei, cu TVA inclus. 
 Durata de realizare a obiectivului de investiții este de 8 luni. 
 Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții a fost analizată în ședința de lucru 
din data de 25 august 2020 a Comisiei de avizare a documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor de investiții noi și/sau lucrărilor de intervenții  la construcții existente, numită prin 
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 196/28.02.2017, fiind emis avizul 
favorabil nr. 6 din data de 25.08.2020. 

 Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, prin adresa nr. 14.570/10.08.2020, înregistrată la 
Registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 18.080/10.08.2020, supune spre aprobarea 
Consiliului Județean Alba indicatorii tehnico - economici aferenți investiției „Construire scară 
exterioară de evacuare la Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia”. 

 
Având în vedere prevederile art. 173 (3) lit. f) din din OUG 57 /2019 privind Codul 

administrativ, prin care consiliul județean ,,aprobă documentațiile tehnico - economice pentru 
lucrările de interes județean, în limitele și în condițiile legii”, propunem spre aprobarea 
Consiliului Județean indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Construire scară 
exterioară de evacuare la Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia”. 

 Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d și art . 173 
alin. 3 lit. f, art. 182 alin.1 și alin. 4, art. 196 alin.1 lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului 
Județean Alba se vor aproba indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Construire 
scară exterioară de evacuare la Spitalul  Județean de Urgență Alba Iulia”. 

      
 

 DIRECTOR EXECUTIV,                                        ADMINISTRATOR  PUBLIC,   
    Marian Florin AITAI                                                      Dan Mihai POPESCU 

 
 
 
 
 

      Întocmit  
   Şef serviciu, 

Cornelia FĂGĂDAR 
 











ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN  
PREȘEDINTE 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcții  

ale Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 
 
 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna septembrie 2020; 
  Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării 
Organigramei şi a Statului de funcții ale Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

- solicitarea nr. 3317 din 24 august 2020 a Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, 
înregistrată cu nr. 18977 din 24 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 şi completările ulterioare; 
- art. 44 alin. 4 şi anexa nr. 1 lit. c din Legea nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  
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 Organigramei şi a Statului de funcţii al Bibliotecii 
Judeţene „Lucian Blaga” Alba, astfel: 
 -  postul ocupat de bibliotecar gradul II de la Secţia Prelucrare carte se va muta la Secţia 
Copii; 
 - postul vacant de bibliotecar gradul I la Secţia Copii va fi transformat în bibliotecar 
debutant; 
 - postul ocupat de bibliotecar gradul II de la Secţia Metodică şi Animaţie culturală  se va 
muta la Secţia copii; 
 - postul ocupat de bibliotecar gradul IA de la Filiala Cetate se va muta la Secţia Metodică 
şi animaţie culturală; 
 - postul vacant de bibliotecar gradul IA la Filiala Ampoi va fi transformat în bibliotecar 
debutant; 
 - postul vacant de bibliotecar treapta IA la Secţia Copii va fi transformat în bibliotecar 
debutant şi mutat la Filiala Cetate. 

Art. 2. Organigrama Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, va avea structura 
prevăzută în anexa nr. 1- parte integrantă a prezentei hotărâri.  
 Art. 3. Statul de funcții al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, va avea structura 
prevăzută în anexa nr. 2- parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art. 4. Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 200 din 26 iulie 2018 şi 
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 152 din 16 iulie 2020 își încetează aplicabilitatea la 
data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a Managerului Bibliotecii 
Judeţene „Lucian Blaga” Alba, va duce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

 



 Art. 6. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, 
administratorului public al Județului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcției 
dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba. 
 
   

                                                   Avizat pentru legalitate 
          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 178      
Alba Iulia, 7 septembrie 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:  

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 
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 nr. 1 la Proiectul de hotărâre a  
 Consiliului Județean Alba nr. 178 din 7 septembrie 2020 

 
ORGANIGRAMA 

BIBLIOTECII JUDEŢENE „LUCIAN BLAGA” ALBA 
 
          

 Total  
posturi 

 

                     Din care: 
 
Conducere              Execuţie 
 
                    Specialitate   Administrativ,     Deservire 
                                         resurse umane 

32        1                  24                   3                         4 
 
                                                 DIRECTOR - MANAGER 
                                                                                     
 
 
                                                                                                                                                    
       
 
     
      
   Secţia            Secţia            Secţia        Sala de            Secţia               Secţia            Filiala            Filiala                Filiala              Secţia              Secţia de           Redacţia 
 Prelucrare        Copii            Adulţi        lectură           Metodică         Periodice        Ampoi            Cetate                Centru         Informatică       Bibliografie      “Discobolul” 
    carte                                                                        şi Animaţie                                                                                 de zi                                     și Biblionet 
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                                                Avizat pentru legalitate 
                              PREŞEDINTE,                                           SECRETAR GENERAL, 

                         Ion DUMITREL                       Vasile BUMBU   

    Contabil şef     

Adminis- 
trativ 

 
 
 
 

2 
 

Deservire 
 

 
       
      

 
      4 

CONSILIUL 
ŞTIINŢIFIC

Resurse 
umane 

 

 
        

 
 

    1 

CONSILIUL DE 
ADMINISTRAȚIE 



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a  
Consiliului Județean Alba nr. 178/7 septembrie 2020 

 
STAT DE FUNCŢII 

al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea funcţiei Nivelul 
studiilor 

Număr 
posturi 

1 Contabil şef grad II S 1 
SECŢIA PRELUCRARE CARTE

2-3 Bibliotecar gradul IA S 2 
4 Bibliotecar treapta IA M 1 

SECŢIA COPII
5-6 Bibliotecar gradul II  S 2 
7 Bibliotecar debutant S 1 

SECŢIA ADULŢI
8-9 Bibliotecar gradul IA S 2 
10 Bibliotecar gradul I SSD 1 

SALA DE LECTURĂ
11-12 Bibliotecar gradul IA S 2 

13 Bibliotecar gradul II S 1 
14 Bibliotecar debutant S 1 
 SECŢIA METODICĂ ŞI ANIMAŢIE CULTURALĂ 

15 Bibliotecar gradul IA S 1 
SECŢIA PERIODICE

16 Bibliotecar gradul II S 1 
FILIALA AMPOI

17 Bibliotecar debutant S 1 
FILIALA CETATE

18 Bibliotecar debutant S 1 
FILIALA CENTRU DE ZI

19 Bibliotecar treapta I PL 1 
SECŢIA INFORMATICĂ

20-21 Inginer de sistem gradul IA S 2 
SECŢIA BIBLIOGRAFIE ŞI BIBLIONET 

22 Bibliograf gradul I S 1 
REDACŢIA „DISCOBOLUL” 

23 Secretar de redacţie gradul II S 1 
24 Tehnoredactor gradul II S 1 
25 Redactor gradul I S 1 

RESURSE UMANE
26 Inspector de specialitate gradul IA S 1 

ADMINISTRATIV
27 Inspector de specialitate gradul IA S 1 
28 Secretar-dactilograf IA M 1 

DESERVIRE
29 Muncitor calificat I (Legător carte) M 1 
30 Şofer I M 1 

31-32 Îngrijitor M 2 
 TOTAL POSTURI:  32 

   
                                      Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 
                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 20029/7 septembrie 2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării  

Organigramei şi a Statului de funcții  
ale Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

 
 

 
I. Expunere de motive 
Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, prin adresa nr. 3317 din 24 august 2020, 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 18977 din 24 august  2020, a solicitat 
aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii. S-a solicitat aprobarea transformării 
unor posturi vacante şi mutarea unor posturi ocupate/vacante de la un compartiment la altul, 
pentru asigurarea funcţionării unor secţii ale instituţiei.  

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. 152 din 16 iulie 2020 a fost aprobat Statul 

de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, iar Prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Alba nr. 200 din 26 iulie 2018 a fost aprobată Organigrama Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” 
Alba 

 
III. Reglementări anterioare 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 152 din 16 iulie 2020 privind aprobarea 

modificării Statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba. 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 200 din 26 iulie 2018 privind aprobarea 

modificării Organigramei, Statului de funcții şi a Regulamentului de organizare și funcționare 
ale Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” 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 şi completările ulterioare; 

- art. 44 alin. 4 şi anexa nr. 1 lit. c din Legea nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare;  

 
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. 178 din 7 septembrie 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                                 APROB 
JUDEŢUL ALBA                                      PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN                        Ion DUMITREL 
SECRETAR  GENERAL                                                                                     
Nr. 20031/7 septembrie 2020 
 

 
 
 
 

Către 
BIROUL RESURSE UMANE 

Domnului Horaţiu Zaharia 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 Organigramei şi a Statului de funcții  

ale Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 
 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 10 august 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 
estimată a avea loc în data de 17 septembrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 178/7 septembrie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării 
Organigramei şi a Statului de funcții ale Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

- solicitarea nr. 3317 din 24 august 2020 a Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, 
înregistrată cu nr. 18977 din 24 august 2020 la registratura Consiliului Județean Alba. 

 Cu deosebită consideraţiune, 
  
 

SECRETAR GENERAL 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA                                                                                         
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Biroul resurse umane  
Nr._____ /    septembrie 2020 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării  

Organigramei şi a Statului de funcții  
ale Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” 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”. 
  

Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba a solicitat, prin adresa nr. 3317 din 24 august 
2020, aprobarea modificării Organigramei şi Statului de funcţii, astfel: 
 -  mutarea postului ocupat de bibliotecar gradul II de la Secţia Prelucrare carte la Secţia 
Copii. 
 - transformarea unui post vacant de bibliotecar gradul I în bibliotecar debutant la Secţia 
Copii. 
 - mutarea postului ocupat de bibliotecar gradul II de la Secţia Metodică şi Animaţie 
culturală la Secţia copii. 
 - mutarea postului ocupat de bibliotecar gradul IA de la Filiala Cetate la Secţia Metodică 
şi animaţie culturală. 
 - transformarea unui post vacant de bibliotecar gradul IA în bibliotecar debutant. la 
Filiala Ampoi. 
 - transformarea unui post vacant de bibliotecar treapta IA în bibliotecar debutant la Secţia 
Copii şi mutarea acestuia la Filiala Cetate. 

 
 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 4 din Legea nr. 334/2002 a bibliotecilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „organigrama şi statul de funcţii ale 
bibliotecii se aprobă de către autoritatea sau instituţia finanţatoare, conform legii”. 
    

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 Statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba. 

 
 

Şef birou, 
Horaţiu Zaharia SUCIU 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării Statului de funcţii  

al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 
 
 
 

      Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna septembrie 2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului 
de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

- solicitarea nr. 12650 din 4 septembrie 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19890 din 4 
septembrie 2020; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. a, art. 173 alin. 2 lit. c şi art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 113 alin. 5 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- H.G. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
            - Regulamentul - cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență 
socială și protecția copilului, aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-
cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 
orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; 
  - Ordinul nr. 26 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 
aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate 
copiilor din sistemul de protecţie specială; 
 - Ordinul nr. 27 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor; 
 - Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 
aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale 
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 
  În temeiul art. 182, art. 196 alin. 1 lit. a şi art. 243 alin.1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

 
Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba, astfel: 
 La Serviciul de evaluare complexă pentru copii 

- se desființează 0,5 post vacant de inspector de specialitate gradul IA 
- se înființează 0,25 post de medic primar (neurologie pediatrică) 
- se înființează 0,25 post de medic primar (psihiatrie pediatrică) 

 La Centrul de zi pentru copii cu dizabilități ”Arnsberg” Alba Iulia 
- se desființează un post vacant de psihopedagog 
- se înființează un post de maseur principal 

 La Casa de tip familial ”Speranța copiilor” Cugir 
- se desființează un post vacant de educator debutant 



- se înființează un post de educator principal 
 La Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Gârbova 

- se desființează un post vacant de muncitor calificat II (bucătar) 
- se înființează un post de muncitor calificat III (bucătar) 

 La Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Baia de 
Arieș 

- se desființează un post vacant de terapeut ocupațional 
- se înființează un post de infirmier 

Art. 2. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90 din 30 aprilie 2020, 
cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător la data intrării în vigoare a 
prezentei hotărâri, urmând să aibă structura prevăzută în anexa - parte integrantă 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 directorului general al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică 
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie 
publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Compartimentului unități de asistență medicală, socială, 
învățământ special şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba. 

                                                   Avizat pentru legalitate 
     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL, 

                              Ion DUMITREL                                     Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 179 
Alba Iulia, 9 septembrie 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:  

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: 

Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică  
Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială 



Anexa la Proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Alba  
nr. 179 din 9 septembrie 2020 

STAT DE FUNCŢII 
AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

ȘI PROTECȚIA COPILULUI ALBA 

     

Nr. 
Crt. 

Denumirea funcţiei 
Clasa/     
Studii 

Gradul 
Număr de 

posturi 

A. APARATUL DIRECȚIEI 

1 director general  I   1 

2 director general adjunct I   4 

Compartimentul audit 

3 auditor I superior 2 

Biroul adopţii şi postadopţii 

4 șef birou  I   1 

5 consilier I superior 3 

6 consilier I principal 2 

Serviciul juridic şi contencios 

7 șef serviciu  I   1 

8 consilier juridic I superior 4 

9 consilier juridic I asistent 1 

Compartimentul Secretariatul Comisiei pentru protecția copilului 

10 consilier juridic I superior 2 

Serviciul resurse umane şi gestiunea funcţiei publice 

11 șef serviciu  I   1 

12 consilier I superior 6 

13 consilier I principal 1 

Biroul sănătatea, securitatea muncii și PSI 

14 șef birou  S   1 

15 psiholog practicant S   1 

16 inspector de specialitate IA S   2 

17 inspector de specialitate I S   2 

Serviciul monitorizare, analiză statistică, strategii, programe, proiecte şi ONG 

18 șef serviciu  I   1 

19 consilier I superior 5 

Compartimentul coordonarea autorităților publice locale 

20 consilier I asistent 1 



Compartimentul relaţii publice 

21 consilier I superior 1 

Serviciul evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap 

22 șef serviciu  I   1 

23 consilier I superior 4 

24 consilier I principal 3 

25 consilier I asistent 2 

26 
medic specialist (expertiza capacității de 
muncă) 

S   0.25 

27 medic specialist (medicină internă) S   0.25 

28 medic specialist (neurologie) S   0.25 

29 medic specialist (neurologie) S   0.25 

30 medic specialist (oftalmologie) S   0.25 

31 medic specialist (psihiatrie) S   0.25 

32 asistent medical principal PL   0.5 

Compartimentul Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 

33 consilier I asistent 2 

34 medic specialist - Preşedinte Comisie S   1 

Serviciul 

management de caz pentru persoane adultecu dizabilități și monitorizare servicii sociale 

35 șef serviciu  I   1 

36 consilier I superior 15 

37 consilier I principal 1 

38 consilier I asistent 2 

39 consilier I debutant 1 

Serviciul evaluare complexă pentru copii 
 

40 șef serviciu  I   1 

41 consilier I superior 9 

42 medic primar (pediatrie) S   1 

43 medic primar (neurologie pediatrică) S   0.25 

44 medic primar (psihiatrie pediatrică) S   0.25 

 
Serviciul intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație, 

repatrieri, violență domestică și prevenirea marginalizării sociale 

45 șef serviciu  I   1 

46 consilier I superior 7 

47 consilier I principal 1 

 
 



Serviciul 

management de caz pentru copii și managementul calității serviciilor de tip familial 

48 șef serviciu  I   1 

49 consilier I superior 13 

50 consilier I principal 2 

51 consilier I asistent 3 

52 consilier I debutant 1 

Serviciul 

management de caz pentru copii și managementul calității serviciilor de tip rezidențial 

53 șef serviciu  I   1 

54 consilier I superior 11 

55 consilier I asistent 2 

Biroul intervenție în regim de urgența în domeniul asistenței sociale 

56 șef birou  I   1 

57 consilier I superior 1 

58 consilier I principal 2 

59 consilier I asistent 2 

Biroul evidență și plată beneficii de asistență socială 

60 șef birou  I   1 

61 consilier I superior 4 

62 consilier I principal 1 

Serviciul financiar – contabil 

63 șef serviciu  I   1 

64 consilier I superior 4 

65 referent III superior 3 

Serviciul achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrativ 

66 șef serviciu  I   1 

67 consilier I superior 4 

68 consilier I asistent 1 

69 consilier I debutant 1 

70 referent III superior 1 

71 referent IA M   1 

Compartimentul achiziții și contractare servicii sociale 

72 consilier achiziții publice I principal 2 

73 consilier achiziții publice I superior 1 

Serviciul întreținere și deservire 

74 șef serviciu  S   1 

75 inspector de specialitate II S   1 



76 muncitor calificat I (întreţinere) M;G   3 

77 muncitor calificat III (întreţinere) M;G   0.5 

78 îngrijitor G   3 

79 șofer I M;G   5 

B. SERVICII PUBLICE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

Compartiment asistenţă maternală 

80 asistent maternal profesionist M;G   131 

Compartimentul asistenți personali profesioniști 

81 asistent personal profesionist M;G   26 

Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Abrud 

82 șef centru gradul II S   1 

83 medic primar S   1 

84 asistent medical principal PL   6 

85 asistent social principal S   2 

86 psiholog practicant S   1 

87 masor principal M   2 

88 infirmier G   19 

89 inspector de specialitate IA S   2 

90 magaziner M;G   1 

91 muncitor calificat I (bucătar) M;G   3 

92 muncitor calificat II (bucătar) M;G   1 

93 muncitor calificat IV (bucătar) M;G   1 

94 muncitor calificat I (fochist) M;G   3 

95 muncitor calificat IV (fochist) M;G   2 

96 muncitor calificat I (întreţinere) M;G   1 

97 muncitor calificat I (lenjereasă) M;G   1 

98 spălătoreasă M;G   2 

99 șofer I M;G   1 

Casa de tip familial nr. 2 Abrud 

100 asistent medical PL   1 

101 asistent medical debutant PL   1 

102 psiholog practicant S   1 

103 educator principal M   4 

104 educator M   2 

Casa de tip familial nr. 3 Abrud 

105 asistent medical debutant PL   1 



106 asistent social principal S   1 

107 psiholog practicant S   1 

108 educator principal M   4 

109 educator M   1 

110 educator debutant M   1 

Casa de tip familial nr. 15 Abrud 

111 asistent medical PL   1 

112 asistent medical debutant PL   1 

113 asistent social practicant S   0.5 

114 psiholog practicant S   0.5 

115 educator principal M   5 

116 educator M   1 

Casa de tip familial nr. 6 Câmpeni 

117 asistent medical principal PL   1 

118 asistent medical PL   1 

119 asistent social debutant S   0.5 

120 psiholog practicant S   0.5 

121 educator principal M   3 

122 educator M   2 

Locuinţa maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 19 Abrud 

123 asistent social principal S   1 

124 masor M   1 

125 infirmier G   5 

126 muncitor calificat I (dulgher) M;G   1 

127 îngrijitor G   1 

128 șofer I M;G   1 

Locuinţa maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 15 Abrud 

129 asistent medical PL   1 

130 asistent social principal S   1 

131 infirmier G   6 

Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 14 Abrud 

132 infirmier G   8 

Locuinţa maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 8 Abrud 

133 infirmier G   6 

Locuinţa maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 7 Abrud 

134 asistent social principal S   1 



135 infirmier G   5 

Locuinţa maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 6 Abrud 

136 infirmier G   8 

Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Baia de Arieş 

137 șef centru gradul II S   1 

138 medic primar (medicină generală) S   0.5 

139 medic primar (medicină internă) S   0.5 

140 asistent medical principal PL   5 

141 asistent medical PL   2 

142 asistent social principal S   1 

143 psiholog practicant S   1 

144 kinetoterapeut debutant S   1 

145 terapeut ocupaţional debutant S   1 

146 terapeut ocupaţional S   1 

147 masor debutant M   1 

148 infirmier G   20 

149 referent IA M   1 

150 magaziner M;G   1 

151 muncitor calificat I (bucătar) M;G   4 

152 muncitor calificat IV (bucătar) M;G   1 

153 muncitor calificat I (fochist) M;G   4 

154 muncitor calificat IV (fochist) M;G   1 

155 muncitor calificat I (întreţinere) M;G   1 

156 îngrijitor G   2 

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Arnsbergˮ 

157 șef centru gradul II S   1 

158 medic primar (medicină de recuperare) S   0.25 

159 medic primar (medicină de recuperare) S   0.25 

160 medic primar (medicină de recuperare) S   0.25 

161 medic primar (neurologie infantilă) S   0.5 

162 medic primar (neurologie infantilă) S   0.25 

163 medic (pediatrie) S   1 

164 asistent medical principal PL   4 

165 asistent medical PL   1 

166 asistent social principal S   1 

167 asistent social specialist S   1 



168 psiholog practicant S   4 

169 psiholog specialist S   1 

170 psiholog specialist S   0.5 

171 psiholog specialist S   0.5 

172 psihopedagog principal S   0.5 

173 maseur principal S   1 

174 kinetoterapeut principal S   3 

175 kinetoterapeut S   2 

176 fiziokinetoterapeut specialist S   1 

177 fiziokinetoterapeut S   1 

178 terapeut ocupaţional S   2 

179 terapeut ocupaţional S   0.5 

180 logoped S   0.5 

181 logoped debutant S   1 

182 masor principal M   1 

183 administrator I M   0.5 

184 muncitor calificat I (spălătoreasă) M;G   1 

185 îngrijitor G   2 

186 îngrijitor G   0.5 

Centrul maternal pentru 6 cupluri mamă - copil „Speranţaˮ Alba Iulia 

187 șef centru gradul II S   1 

188 asistent medical principal SSD;PL   2 

189 asistent social principal S   1 

190 psiholog stagiar S   1 

191 educator S   1 

192 educator principal SSD   1 

193 educator principal M   1 

194 îngrijitor G   1 

Centrul de primire în regim de urgenţă „Pinocchio” Alba Iulia 

195 asistent medical principal PL   1 

196 asistent social principal S   1 

197 psiholog practicant S   1 

198 psiholog practicant S   0.5 

199 educator principal M   4 

200 educator M   2 

201 educator debutant M   1 



202 administrator I M   1 

Casa de tip familial nr. 9 Alba Iulia 

203 asistent medical principal PL   1 

204 asistent medical principal PL   0.5 

205 asistent medical PL   1 

206 psiholog stagiar S   1 

207 educator principal M   6 

208 educator M   1 

209 educator debutant M   1 

210 inspector de specialitate I S   1 

Locuinţa maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 16 Alba Iulia 

211 asistent medical principal PL   1 

212 infirmier G   7 

Locuinţă protejată pentru persoanele victime ale violenţei domestice 

213 asistent social principal S   1 

Casa de tip familial „Speranţa Copiilorˮ Cugir 

214 șef centru gradul II S   1 

215 asistent medical PL   1 

216 asistent social principal S   1 

217 psihopedagog S   1 

218 educator principal M   4 

219 educator M   4 

220 educatoare M   1 

Centrul de plasament Blaj 

221 șef centru gradul II S   1 

222 medic specialist (pediatrie) S   0.5 

223 asistent medical principal PL   2 

224 asistent social principal S   1 

225 psiholog practicant S   1 

226 psiholog specialist S   0.5 

227 psiholog specialist S   0.5 

228 educator S   1 

229 educator debutant S   1 

230 educator principal M   8 

231 educator M   3 

232 educator debutant M   1 

233 inspector de specialitate I S   1 



234 muncitor calificat I (bucătar) M;G   2 

235 muncitor calificat IV (bucătar) M;G   2 

236 muncitor calificat I (întreţinere) M;G   2 

237 muncitor calificat I (lenjereasă) M;G   1 

238 îngrijitor G   2 

239 șofer I M;G   1 

Casa de tip familial în comunitate Blaj 

240 asistent medical PL   1 

241 asistent medical debutant PL   1 

242 educator principal M   4 

243 educator M   2 

244 educator debutant M   1 

Centrul de plasament de tip familial Mănărade 

245 asistent medical debutant PL   1 

246 educator principal M   4 

247 educator M   5 

248 educator debutant M   1 

Casa de tip familial nr. 4 Blaj 

249 asistent medical PL   1 

250 asistent medical debutant PL   1 

251 psiholog practicant S   0.5 

252 educator principal M   4 

253 educator M   3 

254 educator debutant M   1 

255 îngrijitor G   1 

Casa de tip familial pentru copii cu dizabilităţi Sâncrai 

256 șef centru gradul II S   1 

257 asistent medical principal PL   2 

258 asistent medical debutant PL   1 

259 psihopedagog principal S   1 

260 educator principal M   7 

261 educator M   1 

262 paznic G   1 

Casa de tip familial pentru copii cu dizabilităţi nr. 1 Aiud 

263 asistent medical principal S   1 

264 asistent medical PL   1 

265 psiholog practicant S   1 



266 psihopedagog principal S   1 

267 educator principal M   5 

268 educator M   1 

269 educator debutant M   2 

270 referent IA M   1 

271 magaziner M;G   1 

Casa de tip familial nr. 5 Aiud 

272 asistent medical PL   1 

273 asistent medical debutant PL   1 

274 educator debutant M   5 

Locuinţa maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 17 Sâncrai 

275 infirmier G   7 

276 muncitor calificat I (întreţinere) M;G   1 

Locuinţa maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 18 Sâncrai 

277 asistent medical principal PL   1 

278 infirmier G   6 

279 muncitor calificat I (întreţinere) M;G   1 

Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică 

pentru persoane adulte cu dizabilități Galda de Jos 

280 șef centru gradul II S   1 

281 medic primar S   2 

282 medic primar (psihiatrie) S   0.5 

283 medic primar (psihiatrie) S   0.5 

284 medic specialist (psihiatrie) S   2 

285 medic S   3 

286 asistent medical principal PL   31 

287 asistent medical PL   1 

288 asistent social principal S   5 

289 psiholog practicant S   3 

290 psiholog specialist S   0.5 

291 psiholog specialist S   2 

292 kinetoterapeut principal S   1 

293 kinetoterapeut S   1 

294 kinetoterapeut debutant S   1 

295 fiziokinetoterapeut debutant S   1 

296 terapeut ocupaţional debutant S   7 

297 terapeut ocupaţional S   7 



298 profesor C.F.M. principal S   1 

299 profesor C.F.M. S   1 

300 instructor de ergoterapie PL;M   1 

301 instructor de ergoterapie debutant PL;M   1 

302 masor principal M   4 

303 masor M   3 

304 infirmier G   108 

305 infirmier debutant G   7 

306 farmacist S   2 

307 inspector de specialitate IA S   3 

308 inspector de specialitate IA S   0.5 

309 inspector de specialitate II S   1 

310 inspector IA SSD   1 

311 magaziner M;G   1 

312 muncitor calificat I (bucătar) M;G   7 

313 muncitor calificat IV (bucătar) M;G   2 

314 muncitor calificat I (fochist) M;G   6 

315 muncitor calificat I (electrician) M;G   3 

316 muncitor calificat I (instalator) M;G   1 

317 muncitor calificat I (lenjereasă) M;G   1 

318 muncitor calificat I (frizer) M;G   2 

319 spălătoreasă M;G   6 

320 șofer I M;G   1 

Locuinţa maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 10 Cricău 

321 asistent social specialist S   1 

322 infirmier G   5 

Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Gârbova 

323 șef centru gradul II S   1 

324 medic primar S   1 

325 asistent medical principal PL   3 

326 asistent medical PL   3 

327 asistent social principal S   1 

328 psiholog practicant S   1 

329 masor M   1 

330 infirmier G   23 

331 infirmier debutant G   1 

332 inspector de specialitate IA S   2 



333 magaziner M;G   1 

334 muncitor calificat I (bucătar) M;G   1 

335 muncitor calificat III (bucătar) M;G   1 

336 muncitor calificat IV (bucătar) M;G   3 

337 muncitor calificat I (întreţinere) M;G   3 

338 muncitor calificat IV (întreţinere) M;G   1 

339 muncitor calificat I (lenjereasă) M;G   1 

340 spălătoreasă M;G   1 

341 șofer I M;G   1 

Locuinţă maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 13 Gârbova 

342 asistent medical debutant PL   1 

343 infirmier G   7 

Locuinţă maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 3 Gârbova 

344 infirmier G   9 

345 infirmier debutant G   1 

TOTAL GENERAL 1026 

 
                                                   Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 
                                Ion DUMITREL                                    Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr.  20243/9 septembrie 2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării  

Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 
 
 
 

I. Expunere de motive 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba prin adresa nr. 12650/4 

septembrie 2020, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19890 din 4 
septembrie 2020, a solicitat modificarea Statului de funcţii în sensul înfiinţării respectiv 
desfiinţării unor posturi de natură contractuală în vederea asigurării de servicii sociale conform 
standardelor specifice minime de calitate.  

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90 din 30 aprilie 2020 cu modificările şi 

completările ulterioare s-a aprobat modificarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba.  

 
III. Reglementări anterioare 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90 din 30 aprilie 2020 privind modificarea 

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

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 161 din 30 iulie 2020, privind aprobarea 
modificării Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Alba. 

IV. Baza legală 
- art. 173 alin. 1 lit. a, art. 173 alin. 2 lit. c şi art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 
- art. 113 alin. 5 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- H.G. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
            - art. 8 alin. 1 din Regulamentul - cadru de organizare și funcționare al Direcției 
generale de asistență socială și protecția copilului, aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru 
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă 
socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; 
 - Ordinul nr. 26 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 
aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate 
copiilor din sistemul de protecţie specială; 
 - Ordinul nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale 
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate 
copiilor 
 - Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 
aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale 
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

 
 



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 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. 
179 din 9 septembrie 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 completările ulterioare şi ale Legii nr. 24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
 

 PREŞEDINTE,  
Ion DUMITREL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA                                 APROB 
JUDEŢUL ALBA                                      PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN                        Ion DUMITREL 
SECRETAR  GENERAL                                                                                     
Nr.  20244/9 septembrie 2020 
 

 
 
 
 

Către 
BIROUL RESURSE UMANE 

Domnului Horaţiu Zaharia 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 funcţii  

al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 
 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 10 septembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„ordinară” estimată a avea loc în data de 17 septembrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 179/9 septembrie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului 
de funcţii şi al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

- solicitarea nr. 12650 din 4 septembrie 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19890 din 4 
septembrie 2020. 

 Cu deosebită consideraţiune, 
  
 

SECRETAR GENERAL 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Biroul resurse umane  
Nr. 20048/7 septembrie 2020 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării, Statului de funcţii 
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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 completările ulterioare, consiliul 
județean are “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 adresa nr. 12650/04.09.2020 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu 
nr. 19890/04.09.2020 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba a 
solicitat modificarea statului de funcții în sensul înfiinţării respectiv desfiinţării unor posturi de 
natură contractuală vacante, astfel: 

 La Serviciul de evaluare complexă pentru copii 
- desființarea 0,5 post vacant de inspector de specialitate gradul IA; 
- înființarea 0,25 post de medic primar (neurologie pediatrică);  
- înfiinţarea 0,25 post de medic primar (psihiatrie pediatrică). 

 
 La Centrul de zi pentru copii cu dizabilități ”Arnsberg” Alba Iulia 

- desființarea unui post vacant de psihopedagog; 
- înființarea unui post de maseur principal. 

 
 La Casa de tip familial ”Speranța copiilor” Cugir 

- desființarea unui post vacant de educator debutant; 
- înființarea unui post de educator principal. 

 
 La Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități 

Gârbova 
- desființarea unui post vacant de muncitor calificat II (bucătar); 
- înființarea unui post de muncitor calificat III (bucătar). 

 
 La Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Baia 

de Arieș 
- desființarea unui post vacant de terapeut ocupațional; 
- înființarea unui post de infirmier. 

 
Potrvit prevederilor art. 16 alin. 3 lit. g din Regulamentul - cadru de organizare și 

funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, aprobat prin H.G. nr. 
797/2017, cu modificările și completările ulterioare, directorul general al direcţiei “elaborează şi 
propune spre aprobare consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului 
Bucureşti statul de funcţii al Direcţiei generale, având avizul colegiului director”. 

Modificările intervenite asupra Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 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 și în 
conformitate cu prevederile art. 113 alin. 5 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale cu 
modificările şi completările ulterioare, ce prevede faptul că ”Regulamentele-cadru de organizare 
şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi structura orientativă de personal a 



acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale, urmând ca regulamentul propriu, organigrama şi statul de funcţii să fie 
aprobate prin hotărâre a consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti” propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea 
modificării Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Alba. 

      
 
 

ŞEF BIROU, 
                         Horaţiu Suciu 
 
 

Întocmit, 
Niculina Haţegan 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
VICEPREŞEDINTE 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind atribuirea directă, prin măsuri de urgenţă, a contractelor de delegare a 

gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate,  
pe trasee din Programul 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 

 
 

 
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna septembrie 2020; 
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind atribuirea 

directă, prin măsuri de urgenţă, a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate, pe trasee din Programul 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; 

Luând în considerare: 
- adresa nr. 2887/27 august 2020 a Primăriei comunei Hopârta, prin care se solicită  

atribuirea în regim de urgenţă a traseului Aiud - Lopadea Veche - Turdaş, în vederea asigurării 
transportului elevilor, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19312/27 
august 2020; 

- adresa nr. 3331/27 august 2020 a Primăriei comunei Sohodol, prin care se solicită 
atribuirea în regim de urgenţă a traseului Câmpeni - Sohodol, în vederea asigurării transportului 
elevilor, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19351/27 august 2020; 

- adresa nr. 4214/27 august 2020 a Primăriei comunei Avram Iancu, prin care se solicită 
atribuirea în regim de urgenţă a traseului Câmpeni - Vidra - Târsa, în vederea asigurării 
transportului elevilor, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19323/27 
august 2020; 

- adresa nr. 3441/27 august 2020 a Primăriei comunei Ciuruleasa, prin care se solicită 
atribuirea în regim de urgenţă a traseului Abrud - Buninginea - Vulcan Cotoncu, în vederea 
asigurării transportului elevilor, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.  
19368 /27 august 2020; 

- adresa nr. 4144/27 august 2020 a Primăriei comunei Albac, prin care se solicită 
atribuirea în regim de urgenţă a traseului Câmpeni - Albac - Arieşeni, în vederea asigurării 
transportului elevilor, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19373/27 
august 2020; 

- adresa nr. 5211/27 august 2020 a Primăriei comunei Bucium, prin care se solicită 
atribuirea în regim de urgenţă a traseului Abrud - Bucium - Poieni (Bucium), în vederea 
asigurării transportului elevilor, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 
19404/28 august 2020; 

- adresa nr. 3810/27 august 2020 a Primăriei comunei Scărişoara, prin care se solicită 
atribuirea în regim de urgenţă a traseului Câmpeni Albac - Arieşeni, în vederea asigurării 
transportului elevilor, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19405/28 
august 2020; 

- adresa nr. 2619/28 august 2020 a Primăriei comunei Poiana Vadului, prin care se 
solicită atribuirea în regim de urgenţă a traseului Câmpeni - Poiana Vadului, în vederea asigurării 
transportului elevilor, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19454/28 
august 2020; 

- adresa nr. 2762/31 august 2020 a Primăriei comunei Horea, prin care se solicită 
atribuirea traseului Câmpeni - Horea - Mătişeşti, în vederea asigurării transportului elevilor, 
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19480/31 august 2020; 

- adresa Consiliului Județean Alba nr. 19455/DJAP/IX/I/2/31 august 2020, către 



 
 

operatorii de transport rutier, privind atribuirea directă, prin măsuri de urgență, a contractelor de 
delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pe 
trasee din programul de transport județean în vigoare; 

- adresa nr. 311/2 septembrie 2020, prin care operatorul de transport rutier Arieșul SA 
comunică Consiliului Județean Alba acordul privind efectuarea serviciului de transport public 
judeţean prin curse regulate, prin atribuirea directă a contractului de delegare de gestiune a 
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Alba, pe 
traseele Câmpeni - Sohodol, Câmpeni - Vidra - Târsa, Câmpeni - Vadu Moţilor - Poiana Vadului 
Câmpeni - Horea - Mătişeşti şi Câmpeni - Albac - Arieșeni, înregistrată la la registratura 
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19752/2 septembrie 2020; 

- adresa nr. 99/2 septembrie 2020, prin care operatorul de transport rutier Transervice 
Apuseni SRL comunică Consiliului Județean Alba acordul privind efectuarea serviciului de 
transport public judeţean prin curse regulate, prin atribuirea directă a contractului de delegare de 
gestiune a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul 
Alba, pe traseele Abrud - Buninginea - Vulcan Cotoncu și Abrud - Bucium - Poieni (Bucium), 
înregistrată la la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19856/3 septembrie 2020; 

- adresa nr. 268/2 septembrie 2020, prin care operatorul de transport rutier Excelent 
Trans SRL comunică Consiliului Județean Alba acordul privind efectuarea serviciului de 
transport public judeţean prin curse regulate, prin atribuirea directă a contractului de delegare de 
gestiune a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul 
Alba, pe traseul Aiud - Lopadea Nouă - Turdaș, înregistrată la la registratura Consiliului 
Judeţean Alba cu nr. 19868/3 septembrie 2020; 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 175/2020. 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;  

Având în vedere 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. 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; 

- art. 16 alin. 1, art. 17 alin. 1 lit. h, p,  art. 37 alin. 1, 8, 9 şi art. 38 alin. 1, 2  din Legea 
nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ - teritoriale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- 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, 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 atribuirea directă, prin măsuri de urgență, a contractului de delegare a 
gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pe traseele cod 
55: Câmpeni - Sohodol,  cod 58: Câmpeni - Vidra - Târsa, cod 59: Câmpeni - Vadu Moţilor - 
Poiana Vadului, cod 60: Câmpeni - Horea - Mătişeşti şi cod 62: Câmpeni - Albac - Arieşeni, cu 
valabilitate până la data de 31 decembrie 2021, operatorului de transport rutier Arieşul SA, 



 
 

având codul de înregistrare fiscală RO1767649, cu sediul în localitatea Câmpeni, str. Valea 
Bistrei, nr. 1, județul Alba. 

Art. 2. Se aprobă atribuirea directă, prin măsuri de urgență, a contractului de delegare a 
gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pe traseele    
cod 05: Abrud - Bucium - Poieni (Bucium) şi cod 06: Abrud - Buninginea - Vulcan Cotoncu, cu 
valabilitate până la data de 31 decembrie 2021, operatorului de transport rutier Transervice 
Apuseni SRL, având codul de înregistrare fiscală RO17705634, cu sediul în localitatea Abrud, 
Aleea Parcului, bl. M, sc. 3, et.3, ap. 12, județul Alba. 

Art. 3. Se aprobă atribuirea directă, prin măsuri de urgență, a contractului de delegare a 
gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pe traseul   
cod 13: Aiud - Lopadea Nouă - Turdaş, cu valabilitate până la data de 31 decembrie 2021, 
operatorului de transport rutier Excelent Trans SRL, având codul de înregistrare fiscală 
RO18413212, cu sediul în localitatea Aiud, str. Serg. Haţegan, bl. H7,  ap. 6, județul Alba. 

Art. 4. Se aprobă eliberarea licențelor de traseu, cu valabilitate până la data de 31 
decembrie 2021, operatorilor de transport rutier menţionaţi la art. 1, art. 2 şi art. 3 din 
prezenta hotărâre. 

Art. 5. 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. 6. 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, 
Primăriei comunei Albac, Primăriei comunei Avram Iancu, Primăriei comunei Bucium, 
Primăriei comunei Ciuruleasa, Primăriei comunei Hopârta, Primăriei comunei Horea, 
Primăriei comunei Poiana Vadului, Primăriei comunei Scărișoara, Primăriei comunei Sohodol, 
operatorilor de transport rutier Arieșul SA, Transervice Apuseni SRL şi Excelent Trans 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. 

                Avizat pentru legalitate  
VICEPREŞEDINTE,                                         SECRETAR GENERAL, 

                               Dumitru FULEA                                                    Vasile BUMBU 
                                                                                                                
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 180 
Alba Iulia, 9 septembrie 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. 20249/9 septembrie  2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind atribuirea directă, prin măsuri de urgenţă, a 
contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate, pe trasee din Programul 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 
 

 
I. Expunere de motive 
În conformitate cu 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, autoritatea competentă 
poate lua măsuri de urgenţă în cazul unei perturbări a serviciilor sau în cazul riscului iminent de 
producere a unei asemenea situaţii. Măsurile de urgenţă iau forma unei atribuiri directe sau a 
unui acord formal de prelungire a unui contract de servicii publice sau a unei cerinţe de 
executare a anumitor obligaţii de serviciu public. Perioada pentru care un conntract de servicii 
publice este atribuit, prelungit sau impus prin măsuri de urgenţă nu depăşește doi ani. 

Potrivit dispoziţiilor art. 16 alin. 1 din Legea nr. 92/2007, cu modificările și completările 
ulterioare, 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. 

Consiliile judeţene îndeplinesc atribuţii privind încheierea contractelor de delegare a 
gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane și aprobarea atribuirii licenţelor de 
traseu pentru efectuarea serviciului, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. h şi p din 
acelaşi act normativ. 

Prin intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 70/2020, cu modificările și completările ulterioare, 
elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localităţile de domiciliu beneficiază de transport gratuit, între 
localitatea de domiciliu şi localitatea unde sunt şcolarizaţi, pe durata cursurilor.  

Având în vedere începerea cursurilor şcolare, în data de 14 septembrie 2020, există riscul 
iminent de a nu se putea realiza transportul gratuit zilnic dus/întors al elevilor din localităţile de 
domiciliu în localităţile unde sunt şcolarizaţi, pe traseele din programul  de transport judeţean în 
vigoare care au rămas neatribuite, situație ce ar favoriza abandonul școlar și activitățile de 
transport ilegal de persoane. 

În consecinţă, este necesară aprobarea de către Consiliul Judeţean Alba, a atribuirii 
directe prin măsuri de urgenţă, a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate pe aceste trasee şi a licenţelor de traseu aferente, 
operatorilor de transport rutier care şi-au exprimat disponibilitatea de a efectua serviciul pe 
aceste trasee şi au făcut dovada că dispun de mijloacele de transport necesare,  în conformitate cu 
solicitările în acest sens transmise de către autorităţile administraţiei publice locale ale 
comunelor deservite de traseele respective. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate se  efectuează în 

prezent în baza programului de transport judeţean aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Alba nr. 197/27 noiembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare și a contractelor de 
delegare a gestiunii serviciului, cu valabilitate până la data de 31 decembrie 2021, încheiate de 
UAT Județul Alba cu operatorii de transport rutier deținători de licențe de traseu, în conformitate 
cu prevederile art. 66 alin. 1 din O.U.G. nr. 70/2020, cu modificările și completările ulterioare. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 175/2020 s-a aprobat 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 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. 

Primăriile comunelor Hopârta, Ciuruleasa, Bucium, Sohodol, Albac, Avram Iancu, 
Scărișoara, Poiana Vadului şi Horea au solicitat Consiliului Judeţean Alba să dispună atribuirea, 
în regim de urgenţă, a traseelor Aiud - Lopadea Nouă - Turdaş, Abrud - Buninginea-Vulcan 
Cotoncu, Abrud - Poieni (Bucium), Câmpeni - Sohodol, Câmpeni - Vidra - Târsa, Câmpeni - 
Vadu Moţilor - Poiana Vadului, Câmpeni - Albac - Arieşeni şi Câmpeni - Horea -Mătişeşti, în 
vederea asigurării transportului în trafic judeţean al elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în 
localităţile de domiciliu. 

Aceste trasee au rămas neatribuite, începând cu anul 2017, datorită scăderii drastice a 
numărului de călători.  

Au depus documentaţia necesară şi au fost de acord să presteze  serviciul de transport 
public judeţean prin curse regulate, prin atribuirea directă a contractului de delegare de gestiune 
a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, cu valabilitate până la 
data de 31 decembrie 2021, următorii operatori de transport rutier, astfel: 

- Transervice Apuseni SRL, pe traseele cod 05:Abrud - Bucium-Poieni (Bucium) şi cod 
06: Abrud -Buninginea - Vulcan Cotoncu;  

- Arieşul SA, pe traseele cod 55: Câmpeni - Sohodol, cod 58: Câmpeni - Vidra - Târsa, 
cod 59: Câmpeni - Vadu Moţilor - Poiana Vadului, cod 60: Câmpeni - Horea - Mătişeşti  şi cod 
62: Câmpeni - Arieşeni; 

 - Excelent Trans SRL, pe traseul cod 13: Aiud - Lopadea Nouă - Turdaş. 
 
 
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; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 170/2017 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 
mai 2017, 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. 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 175/2020. 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. 

 
IV. Baza legală 
- 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. 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; 



 
 

- art. 16 alin. 1, art. 17 alin. 1 lit. h, p,  art. 37 alin. 1, 8, 9 şi art. 38 alin. 1, 2  din Legea 
nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ - teritoriale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Capitolul 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, 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 
- adresa Consiliului Județean Alba nr. 19455/DJAP/IX/I/2/31 august 2020, către 

operatorii de transport rutier, privind atribuirea directă, prin măsuri de urgență, a contractelor de 
delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pe 
trasee din programul de transport județean în vigoare; 

- adresa nr. 311/2 septembrie 2020, prin care operatorul de transport rutier Arieșul SA 
comunică Consiliului Județean Alba acordul privind efectuarea serviciului de transport public 
judeţean prin curse regulate, prin atribuirea directă a contractului de delegare de gestiune a 
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Alba, pe 
traseele Câmpeni - Sohodol, Câmpeni - Vidra - Târsa, Câmpeni - Vadu Moţilor - Poiana Vadului 
Câmpeni - Horea - Mătişeşti şi Câmpeni - Albac - Arieșeni, înregistrată la la registratura 
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19752/2 septembrie 2020; 

- adresa nr. 99/2 septembrie 2020, prin care operatorul de transport rutier Transervice 
Apuseni SRL comunică Consiliului Județean Alba acordul privind efectuarea serviciului de 
transport public judeţean prin curse regulate, prin atribuirea directă a contractului de delegare de 
gestiune a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul 
Alba, pe traseele Abrud - Buninginea - Vulcan Cotoncu și Abrud - Bucium - Poieni (Bucium), 
înregistrată la la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19856/3 septembrie 2020; 

- adresa nr. 268/2 septembrie 2020, prin care operatorul de transport rutier Excelent 
Trans SRL comunică Consiliului Județean Alba acordul privind efectuarea serviciului de 
transport public judeţean prin curse regulate, prin atribuirea directă a contractului de delegare de 
gestiune a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul 
Alba, pe traseul Aiud - Lopadea Nouă - Turdaș, înregistrată la la registratura Consiliului 
Judeţean Alba cu nr. 19868/3 septembrie 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. 180/9 septembrie     
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                                APROB, 
JUDEŢUL ALBA                                    PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN                       Ion DUMITREL 
SECRETAR  GENERAL                                                                                     
Nr. 20250/7 septembrie 2020 
 

 
 

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 atribuirea directă, prin măsuri de urgenţă, a contractelor de delegare a 

gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pe 
trasee din Programul 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 

 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 10 septembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„ordinară” estimată a avea loc în data de  17 septembrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 180/9 septembrie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind atribuirea directă, prin măsuri 
de urgenţă, a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate, pe trasee din Programul 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, în vederea asigurării 
transportului în trafic judeţean al elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localităţile de domiciliu; 

- adresa nr. 2887/27 august 2020 a Primăriei comunei Hopârta, prin care se solicită  
atribuirea în regim de urgenţă a traseului Aiud - Lopadea Veche - Turdaş, în vederea asigurării 
transportului elevilor, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19312/27 
august 2020; 

- adresa nr. 3331/27 august 2020 a Primăriei comunei Sohodol, prin care se solicită 
atribuirea în regim de urgenţă a traseului Câmpeni - Sohodol, în vederea asigurării transportului 
elevilor, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19351/27 august 2020; 

- adresa nr. 4214/27 august 2020 a Primăriei comunei Avram Iancu, prin care se solicită 
atribuirea în regim de urgenţă a traseului Câmpeni - Vidra - Târsa, în vederea asigurării 
transportului elevilor, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19323/27 
august 2020; 

- adresa nr. 4144/27 august 2020 a Primăriei comunei Albac, prin care se solicită 
atribuirea în regim de urgenţă a traseului Câmpeni - Albac - Arieşeni, în vederea asigurării 
transportului elevilor, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19373/27 
august 2020; 

- adresa nr. 3810/27 august 2020 a Primăriei comunei Scărişoara, prin care se solicită 
atribuirea în regim de urgenţă a traseului Câmpeni Albac - Arieşeni, în vederea asigurării 
transportului elevilor, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19405/28 
august 2020; 

- adresa nr. 3441/27 august 2020 a Primăriei comunei Ciuruleasa, prin care se 



 
 

solicită atribuirea în regim de urgenţă a traseului Abrud - Buninginea - Vulcan Cotoncu, în 
vederea asigurării transportului elevilor, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu 
nr.  19368 /27 august 2020; 

- adresa nr. 5211/27 august 2020 a Primăriei comunei Bucium, prin care se solicită 
atribuirea în regim de urgenţă a traseului Abrud - Bucium - Poieni (Bucium), în vederea 
asigurării transportului elevilor, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 
19404/28 august 2020; 

- adresa nr. 2619/28 august 2020 a Primăriei comunei Poiana Vadului, prin care se 
solicită atribuirea în regim de urgenţă a traseului Câmpeni - Poiana Vadului, în vederea asigurării 
transportului elevilor, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19454/28 
august 2020; 

- adresa nr. 2762/31 august 2020 a Primăriei comunei Horea, prin care se solicită 
atribuirea traseului Câmpeni - Horea - Mătişeşti, în vederea asigurării transportului elevilor, 
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19480/31 august 2020; 

- adresa Consiliului Județean Alba nr. 19455/DJAP/IX/I/2/31 august 2020, către 
operatorii de transport rutier, privind atribuirea directă, prin măsuri de urgență, a contractelor de 
delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pe 
trasee din programul de transport județean în vigoare; 

- adresa nr. 311/2 septembrie 2020, prin care operatorul de transport rutier Arieșul SA 
comunică Consiliului Județean Alba acordul privind efectuarea serviciului de transport public 
judeţean prin curse regulate, prin atribuirea directă a contractului de delegare de gestiune a 
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Alba, pe 
traseele Câmpeni - Sohodol, Câmpeni - Vidra - Târsa, Câmpeni - Vadu Moţilor - Poiana Vadului 
Câmpeni - Horea - Mătişeşti şi Câmpeni - Albac - Arieșeni, înregistrată la la registratura 
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19752/2 septembrie 2020; 

- adresa nr. 99/2 septembrie 2020, prin care operatorul de transport rutier Transervice 
Apuseni SRL comunică Consiliului Județean Alba acordul privind efectuarea serviciului de 
transport public judeţean prin curse regulate, prin atribuirea directă a contractului de delegare de 
gestiune a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul 
Alba, pe traseele Abrud - Buninginea - Vulcan Cotoncu și Abrud - Bucium - Poieni (Bucium), 
înregistrată la la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19856/3 septembrie 2020; 

- adresa nr. 268/2 septembrie 2020, prin care operatorul de transport rutier Excelent 
Trans SRL comunică Consiliului Județean Alba acordul privind efectuarea serviciului de 
transport public judeţean prin curse regulate, prin atribuirea directă a contractului de delegare de 
gestiune a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul 
Alba, pe traseul Aiud - Lopadea Nouă - Turdaș, înregistrată la la registratura Consiliului 
Judeţean Alba cu nr. 19868/3 septembrie 2020. 

Cu deosebită consideraţiune,  
 

SECRETAR GENERAL 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia juridică şi administraţie publică 
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport 
Nr. 20266/10 septembrie 2020        
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la  proiectul de hotărâre privind atribuirea directă, prin măsuri de urgenţă, a 
contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate, pe trasee din Programul 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 
 
 

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. 

În conformitate cu 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, autoritatea competentă 
poate lua măsuri de urgenţă în cazul unei perturbări a serviciilor sau în cazul riscului iminent de 
producere a unei asemenea situaţii. Măsurile de urgenţă iau forma unei atribuiri directe sau a 
unui acord formal de prelungire a unui contract de servicii publice sau a unei cerinţe de 
executare a anumitor obligaţii de serviciu public. Perioada pentru care un conntract de servicii 
publice este atribuit, prelungit sau impus prin măsuri de urgenţă nu depăşelte doi ani. 

Conform prevederilor 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 intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 70/2020, cu modificările și completările ulterioare, 
elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localităţile de domiciliu beneficiază de transport gratuit, 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). 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 175/2020 s-a aprobat 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 în vigoare, în vederea 
asigurării transportului gratuit al elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu.  

Prin adresele nr. 2887/27 august 2020, nr. 3331/27 august 2020, nr. 4214/27 august 
2020, nr. 4144/28 august 2020, nr. 3810/27 august 2020, nr. 3441/27 august 2020, nr. 5211/27 
august 2020, nr. 2619/28 august 2020 şi nr. 2762/31 august 2020, Primărilie comunelor 
Hopârta, Sohodol, Avram Iancu, Albac, Scărișoara, Ciuruleasa, Bucium, Poiana Vadului şi 
Horea au solicitat Consiliului Județean Alba atribuirea, în regim de urgență, a unor trasee 
județene, în vederea asigurării transportului elevilor din localitățile de domiciliu în localitățile 
unde sunt școlarizați,  după cum urmează: 
 

Cod traseu Trasee 



 
 

04 Abrud-Mogoş - Valea Barnii 
05 Abrud-Bucium - Poieni(Bucium) 
06 Abrud-Buninginea -Vulcan Cotoncu 
13 Aiud-Lopadea Nouă - Turdaş 
55 Câmpeni - Sohodol 
58 Câmpeni - Vidra - Târsa 
59 Câmpeni - Poiana Vadului 
60 Câmpeni - Horea - Matişeşti 
62 Câmpeni - Albac - Arieşeni 

 
Traseele au făcut obiectul tuturor ședințelor de atribuire desfășurate prin Sistemul 

Informatic de Atribuire a Traseelor Naționale, începând cu anul 2017, dar niciun operator de 
transport rutier nu a fost interesat să efectueze serviciul de transport public județean de persoane 
pe aceste trasee, ca urmare a scăderii drastice a numărului de călători, în perioada 2008 - 2017. 

Pe majoritatea acestor trasee, programul de transport județean prevede efectuarea unei 
singure curse pe zi, cu programe de circulație funcţionale în perioada cursurilor şcolare. 

Începând cu anul şcolar 2017/2018, transportul elevilor s-a realizat fie cu microbuzele 
școlare, fie cu mijloacele de transport proprietate personală ale părinților sau elevilor ori cu 
mijloacele de transport de pe traseele interjudețene care tranzitează zonele respective. De 
asemenea, poliţia rutieră a sancţionat, în repetate rânduri, conducători auto care efectuau 
activităţi de transport ilegal de persoane pe aceste trasee cu autoturismele personale. 

Prin adresa nr. 19455/DJAP/IX/I/2/31 august 2020, Consiliul Județean Alba a solicitat 
operatorilor de transport rutier prestatori ai serviciului de transport public județean de persoane 
prin curse regulate, care doresc să efectueze serviciul pe oricare din aceste trasee, să comunice 
Consiliului Judeţean Alba, până la data de 3 septembrie 2020, acordul în acest sens, însoțit  
documentele în copie ale mijloacelor de transport necesare efectuării serviciului, potrivit 
prevederilor programului de transport judeţean în vigoare, respectiv:  

- copiile confome ale licenţei comunitare pentru fiecare autobuz necesar efectuării traseului, 
conform programului de transport judeţean în vigoare; 

  - certificatele de înmatriculare ale autobuzelor; 
        - cărţile de identitate ale autobuzelor; 

- certificatele de clasificare ale autobuzelor. 
De asemenea, s-au solicitat în copie certificatul de înregistrare fiscală și  licența comunitară. 

        Au comunicat acordul de a presta seviciul pe traseele mai sus menționate și au depus 
documentația solicitată, un număr de 3 operatori de transport rutier, după cum urmează: 
 

Operator de 
transport rutier 

 

       Trasee Nr. înmatriculare 
autovehicule titulare pe 

trasee Cod Denumire trasee 

Transervice 
Apuseni SRL 

05 Abrud - Bucium - Poieni (Bucium) AB-88-CRT 
 

Transervice 
Apuseni SRL 

06 Abrud - Buninginea - Vulcan 
Cotoncu 

AB-17-CRT 

Excelent Trans 
SRL 

13 Aiud - Lopadea Nouă - Turdaş AB-14-EXC 

Arieșul SA 55 Câmpeni - Sohodol AB-35-ARI 
Arieșul SA 58 Câmpeni - Vidra - Târsa AB-49-BOS 
Arieșul SA 59 Câmpeni - Vadu Moţilor - Poiana 

Vadului 
AB-06-ARI 

Arieșul SA 60 Câmpeni - Horea - Mătişeşti AB-42-ARI 
 

Arieșul SA 62 Câmpeni - Albac - Arieşeni AB-37-ARI 
AB-51-ARI 

 



 
 

Întrucât în data de 14 septembrie 2020 încep cursurile şcolare, există riscul iminent de a 
nu se putea realiza transportul gratuit zilnic dus/ întors al elevilor din localităţile de domiciliu în 
localităţile unde sunt şcolarizaţi, pe traseele care au rămas neatribuite din programul de transport 
judeţean în vigoare, situație ce ar favoriza abandonul școlar și activitățile de transport ilegal de 
persoane. 

Atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului pe traseele respective, 
operatorilor de transport rutier mai sus menționați, va asigura transportul elevilor în trafic 
județean în condiții de siguranță și confort. De asemenea, beneficiari ai transportului vor putea fi 
și alte persoane care doresc să se deplaseze între localitățile de pe aceste trasee.  

Compartimentul Autoritatea Judeţeană de Transport, în calitatea sa de autoritate de 
autorizare va elibera operatorilor de transport rutier licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului 
de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pe traseele respective. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, este necesară aprobarea de către Consiliul 
Județean Alba a proiectului de hotărâre privind atribuirea directă, prin măsuri de urgenţă, 
a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane 
prin curse regulate, pe trasee din Programul 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. 

 
 
 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Liliana NEGRUŢ 
 
 
Întocmit,  
Consilier superior Adam - Gheorghe LĂNCRĂNJAN 
 
 
 



 
 

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 

 
 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna septembrie 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; 

Luând în considerare: 
- adresa nr. 4786/20 august 2020 a Primăriei comuna Roşia Montană, prin care se solicită 

actualizarea programului de transport judeţean în vigoare, prin introducerea a două noi trasee, 
Abrud - Roşia Montană şi Câmpeni- Roşia Montană, înregistrată la registratura Consiliului 
Judeţean Alba cu nr. 19858/3 septembrie 2020; 

-  Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 175/2020 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; 

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

- art. 16 alin. 1 şi 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; 

- 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, 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 introducerea a două noi trasee, cod 89: 
Abrud -Roșia Montana și cod 90: Câmpeni - Roșia Montană, conform anexei - parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

     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, Primăriei 
comunei Roşia Montană, 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. 181 
Alba Iulia,  9 septembrie 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  

                                                             



 
 

                   
         Anexa  la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului  Județean Alba  nr. 181 din 9 septembrie 2020 
 
 

TRASEUL  ABRUD - ROŞIA MONTANĂ 
                                                     
 

 Nr. 
ofer- 
tă 

Nr. 
gru-
pă 

Cod 
tra- 
seu 

A B C Km 
pe 

sens 

Nr. curse 
planificate 

Capacitate 
minimă 

de 
transport 
(locuri) 

Nr. vehicule 
necesare 

Program circulaţie  
Zilele în care 

circulă Autog. 
/loc. 

Localitate 
intermediară 

Autog. 
/loc. 

active rezerve 
 

Dus Întors 

Plecare Sosire Plecare Sosire 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
29 29 89 Abrud 

 
 Roșia 

Montana 
15 2 23 1  06:45 07:15 07:20 07:50 1,2,3,4,5 

(circulă în 
perioada 
cursurilor 
şcolare) 

       
 

    14:15 14:45 15:00 15:30 1,2,3,4,5 
(circulă în 
perioada 
cursurilor 
şcolare) 

 
STAŢII 

 
Km Nr. 

staţie 
Denumire staţie 

  Traseul 89: Abrud-Roșia Montana 
0 1 Abrud (Autogara Transabrud SRL) 

1,5 2 Abrud (Blocuri-str. Republicii, bl.W) 
7 4 Gura Roșiei 
9 5 Roșia Montană (Pod Bercu) 
12 6 Roșia Montană (Pod Bobaru) 
14 7 Roșia Montană (Primărie) 
15 8 Roșia Montană (Piață) 



 
 

TRASEUL  CÂMPENI - ROŞIA MONTANĂ 
                                                     
 

 Nr. 
ofer- 
tă 

Nr. 
gru-
pă 

Cod 
tra- 
seu 

A B C Km 
pe 

sens 

Nr. curse 
planificate 

Capacitate 
minimă 

de 
transport 
(locuri) 

Nr. vehicule 
necesare 

Program circulaţie  
Zilele în care 

circulă Autog. 
/loc. 

Localitate 
intermediară 

Autog. 
/loc. 

active rezerve 
 

Dus Întors 

Plecare Sosire Plecare Sosire 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
30 30 90 Câmpeni 

 
 Roșia 

Montana 
16 2 23 1  06:45 07:15 07:20 07:50 1,2,3,4,5 

(circulă în 
perioada 
cursurilor 
şcolare) 

       
 

    14:15 14:45 15:00 15:30 1,2,3,4,5 
(circulă în 
perioada 
cursurilor 
şcolare) 

 
STAŢII 

 
Km Nr. 

staţie 
Denumire staţie 

  Traseul 90: Câmpeni -Roșia Montana 
0 1 Câmpeni (Autogara Crisoil Apuseni SRL) 
6 2 Cărpiniş (Şcoală) 
8 3 Gura Roșiei 
10 4 Roșia Montană (Pod Bercu) 
13 5 Roșia Montană (Pod Bobaru) 
15 6 Roșia Montană (Primărie) 
16 7 Roșia Montană (Piață) 



 
 

ROMÂNIA                                                                                                                                          
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
VICEPREŞEDINTE 
Nr. 20256/9 septembrie  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 

 
 

I. Expunere de motive 
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. c din Legea nr. 92/2007 a serviciilor  

publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și 
completările ulterioare, 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. 

Potrivit prevederilor art. 21 alin. 1 lit. b din Regulamentul de efectuare a transportului 
public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 175/2020, Programul de transport judeţan poate fi actualizat prin 
introducerea de noi trasee. 

Primăria comunei Roşia Montană solicită actualizarea programului de transport judeţean 
în vigoare prin introducerea a două noi trasee Abrud - Roşia Montană şi Abrud - Câmpeni. 

Actualizarea propusă este în acord cu solicitările în acest sens adresate Primăriei comunei 
Roșia Montană de către numeroși locuitori ai comunei, în special părinți ai copiilor, care sunt 
elevi în instituțiile de învățământ din orașele Abrud și Câmpeni și care doresc să facă naveta din 
localitățile de domiciliu la școală. În afară de elevi, mai sunt cetățeni care au nevoie să se 
deplaseze la Câmpeni și Abrud pentru probleme ce nu pot fi rezolvate pe plan local. 

Având în vedere cele de mai sus, este necesară actualizarea programului de transport 
judeţean, în conformitate solicitarea în acest sens transmisă Consiliului Judeţean Alba de către 
Primăria comunei Roşia Montană. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate se  efectuează în 

prezent în baza programului de transport judeţean aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Alba nr. 197/27 noiembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, cu valabilitate până 
la data de 31 decembrie 2021. 

La momentul aprobării acestuia, transportul cetățenilor din satele componente ale 
comunei Roșia Montană se efectua gratuit, cu mijloacele de transport puse la dispoziția 
angajaților de către Roșia Montană Gold Corporation SA, dar odată cu restrângerea activității 
acestei societăți și a disponibilizărilor care au avut loc, transportul a fost anulat.  

Prin adresa nr. 4786/20 august 2020, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba 
cu nr. nr. 19858/3 septembrie 2020, Primăria comunei Roşia Montană solicită actualizarea 
programului de transport judeţean în vigoare, prin introducerea a două noi trasee Abrud - Roşia 
Montană şi Abrud - Câmpeni, destinate în principal transportului gratuit zilnic dus/întors al 
elevilor, din localităţile deservite de aceste traseee la unităţile de învăţământ din oraşele Abrud şi 
Câmpeni. 

Prin aceeaşi adresă, se comunică programul de circulaţie propus şi staţiile de pe raza 
comunei Roşia Montană aferente traseelor respective. 

 
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. 175/2020. 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.  
 

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 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; 

- capitolul 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, 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 
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. 181 din 9 septembrie 
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                                APROB, 
JUDEŢUL ALBA                                    PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN                       Ion DUMITREL 
SECRETAR  GENERAL                                                                                     
Nr. 20258/7 septembrie 2020 
 

 
 

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 

 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 10 septembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„ordinară” estimată a avea loc în data de  17 septembrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 181/9 septembrie 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; 

- adresa nr. 4786/20 august 2020 a Primăriei comuna Roşia Montană, prin care se solicită 
actualizarea programului de transport judeţean în vigoare, prin introducerea a două noi trasee, 
Abrud - Roşia Montană şi Câmpeni - Roşia Montană, înregistrată la registratura Consiliului 
Judeţean Alba cu nr. 19858/3 septembrie 2020. 

Cu deosebită consideraţiune,  
 

SECRETAR GENERAL 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia juridică şi administraţie publică 
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport 
Nr.   20268/10  septembrie 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 

 
 

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. 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. 

Conform prevederilor 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 adresa nr. 4786/20 august 2020, înregistrată la registratura Consiliului Județean 
Alba cu nr. nr. 19858/3 septembrie 2020, Primăria comunei Roşia Montană solicită actualizarea 
programului de transport judeţean în vigoare, prin introducerea a două noi trasee Abrud - Roşia 
Montană şi Abrud - Câmpeni. 

În adresă se menţionează că actualizarea propusă este în acord cu solicitările în acest sens 
adresate Primăriei comunei Roșia Montană de către numeroși locuitori ai comunei, în special 
părinți ai copiilor, care sunt elevi în instituțiile de învățământ din orașele Abrud și Câmpeni și 
care doresc să facă naveta din localitățile de domiciliu la școală. În afară de elevi, mai sunt 
cetățeni care au nevoie să se deplaseze la Câmpeni și Abrud pentru probleme ce nu pot fi 
rezolvate pe plan local. 

Primăria comunei Roşia Montană propune următorul program de circulaţie: 
 
1. Traseul Abrud - Roşia Montană 
Cursa1 
Dus-plecare din Abrud  la orele 06:45 și sosire în Roșia Montană la orele 07:15; 
Întors-plecare din Roșia Montană la orele 07:20 și sosire în Abrud la orele 07:50 
Cursa 2 
Dus-plecare din Abrud la orele 14:15 și sosire în Roșia Montană la orele 14:45; 
Întors-plecare din Roșia Montană la orele 15:00 și sosire în Abrud la orele 15:30. 
Zilele în care circulă: zilnic, de luni până vineri inclusiv, (în perioada cursurilor 

şcolare). 
Necesar un mijloc de transport de tipul autobuz. 
2. Traseul Câmpeni - Roşia Montană 
Cursa1 
Dus-plecare din Câmpeni la orele 06:45 și sosire în Roșia Montană la orele 07:15; 
Întors-plecare din Roșia Montană la orele 07:20 și sosire în Câmpeni la orele 07:50 
Cursa 2 
Dus-plecare din Câmpeni la orele 14:15 și sosire în Roșia Montană la orele 14:45; 
Întors-plecare din Roșia Montană la orele 15:00 și sosire în Câmpeni la orele 15:30. 



 
 

Zilele în care circulă: zilnic, de luni până vineri inclusiv (în perioada cursurilor şcolare). 
Este necesar un mijloc de transport de tipul autobuz. 
Prin aceeași adresă, se comunică stațiile de pe raza comunei Roșia Montană care vor fi 

utilizate la îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate pe cele două trasee, respectiv: 
1.Gura Roşiei; 
2.Roşia Montană (Pod Bercu); 
3. Roşia Montană (Pod Bobaru); 
4. Roşia Montană (Primărie); 
5. Roşia Montană (Piaţă); 
6. Cărpiniş (Şcoală).  
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane 

prin curse regulate pe acest traseu urmează să fie  atribuit, prin măsuri de urgenţă, având în 
vedere începerea cursurilor şcolare în luna septembrie 2020. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, este necesară aprobarea de către Consiliul 
Județean Alba a 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. 

 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Liliana NEGRUŢ 
 
 
Întocmit,  
Consilier superior Adam - Gheorghe LĂNCRĂNJAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
VICEPREŞEDINTE 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind atribuirea directă, prin măsuri de urgenţă, a contractelor de delegare  

a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate,  
pe trasee din Programul 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 

 
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna septembrie 2020; 
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind atribuirea 

directă, prin măsuri de urgenţă, a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate, pe trasee din Programul 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; 

Luând în considerare: 
- adresa nr. 85/1 septembrie 2020, prin care operatorul de transport rutier Mariany SRL 

notifică Consiliului Județean Alba încetarea efectuării serviciului de transport public județean de 
persoane prin curse regulate pe traseul cod 35: Alba Iulia - Vinţu de Jos - Pianu de Sus şi 
renunţarea la licenţa de traseu, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 
19671/1 septembrie 2020; 

- adresele nr. 965/3 septembrie 2020 și nr. 966/4 septembrie 2020, prin care operatorul de 
transport rutier Gicu Trans SRL notifică Consiliului Județean Alba încetarea efectuării 
serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate pe traseele cod 44: Blaj - 
Cergău Mare, cod 45: Blaj - Roşia de Secaş și cod 46: Blaj - Lunca - Cenade şi renunţarea la 
licenţele de traseu, înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19886/3 
septembrie 2020 şi nr. 19944/7 septembrie 2020; 

- adresa nr. 2972/8 septembrie 2020 a Primăriei comunei Cenade, prin care se solicită 
atribuirea în regim de urgenţă a traseului Blaj - Lunca - Cenade, înregistrată la registratura 
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20075/8 septembrie 2020; 

- adresa nr. 283/8 septembrie 2020, prin care operatorul de transport rutier Livio Dario 
SRL comunică Consiliului Județean Alba acordul privind efectuarea serviciului de transport 
public judeţean prin curse regulate, prin atribuirea directă a contractului de delegare de gestiune 
a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Alba, pe 
traseul cod 35: Alba Iulia - Vințu de Jos - Pianu de Sus, înregistrată la la registratura Consiliului 
Judeţean Alba cu nr. 20108/8 septembrie 2020; 

- adresa nr. 2659/8 septembrie 2020 a Primăriei comunei Cergău, prin care se solicită 
atribuirea în regim de urgenţă a traseului Blaj - Cergău Mare, înregistrată la registratura 
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20144/8 septembrie 2020; 

- adresa nr. 4084/8 septembrie 2020 a Primăriei comunei Pianu, prin care se solicită 
atribuirea în regim de urgenţă a rutei Alba Iulia-Strungari, înregistrată la registratura Consiliului 
Judeţean Alba cu nr. 20115/8 septembrie 2020; 

- adresele Consiliului Județean Alba nr. 19943/DJAP/IX/I/2/7 septembrie 2020, către 
operatorii de transport rutier, privind atribuirea directă, prin măsuri de urgență, a contractelor de 
delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pe 
trasee din programul de transport județean în vigoare; 

- adresa nr. 270/8 septembrie 2020, prin care operatorul de transport rutier Excelent 
Trans SRL comunică Consiliului Județean Alba acordul privind efectuarea serviciului de 
transport public judeţean prin curse regulate, prin atribuirea directă a contractului de delegare de 
gestiune a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul 
Alba, pe traseele cod 44: Blaj - Cergău Mare, cod 45: Blaj - Roşia de Secaş și cod 46: Blaj - 
Lunca - Cenade, înregistrată la la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20149/8 
septembrie 2020; 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 175/2020. 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; 

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; 

- art. 16 alin. 1, art. 17 alin. 1 lit. h, p,  art. 37 alin. 1, 8, 9 şi art. 38 alin. 1, 2  din Legea 
nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ - teritoriale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- cap.  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, 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 atribuirea directă, prin măsuri de urgență, a contractului de delegare a 
gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pe traseele 
judeţene cod 44: Blaj - Cergău Mare, cod 45: Blaj - Roşia de Secaş și cod 46: Blaj - Lunca - 
Cenade, cu valabilitate până la data de 31 decembrie 2021, operatorului de transport rutier 
Excelent Trans SRL, având codul de înregistrare fiscală RO18413212, cu sediul în localitatea 
Aiud, str. Serg. Haţegan, bl. H7,  ap. 6, Județul Alba. 

Art. 2. Se aprobă atribuirea directă, prin măsuri de urgență, a contractului de delegare a 
gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pe traseul 
judeţean cod 35: Alba Iulia - Vințu de Jos - Pianu de Sus, cu valabilitate până la data de 31 
decembrie 2021, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL, având codul de înregistrare 
fiscală RO11070834, cu sediul în localitatea Alba Iulia, str. Iaşilor, nr. 87, Județul Alba. 

Art. 3. Se aprobă eliberarea licențelor de traseu, cu valabilitate până la data de 31 
decembrie 2021, operatorilor de transport rutier menţionaţi la art. 1 şi art. 2 din prezenta 
hotărâre. 

Art. 4. 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. 5. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 
Primăriei comunei Cenade, Primăriei comunei Cergău, Primăriei comunei Pianu de Sus, 
operatorilor de transport rutier Excelent Trans SRL și 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. 

                Avizat pentru legalitate  
VICEPREŞEDINTE,                                         SECRETAR GENERAL, 

                               Dumitru FULEA                                                    Vasile BUMBU 
               
                                                                   
Înregistrat cu nr. 182 
Alba Iulia, 9 septembrie 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. 20261/9 septembrie  2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind atribuirea directă, prin măsuri de urgenţă, a 
contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate, pe trasee din Programul 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 
 
 
I. Expunere de motive 
 
În conformitate cu 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, autoritatea competentă 
poate lua măsuri de urgenţă în cazul unei perturbări a serviciilor sau în cazul riscului iminent de 
producere a unei asemenea situaţii. Măsurile de urgenţă iau forma unei atribuiri directe sau a 
unui acord formal de prelungire a unui contract de servicii publice sau a unei cerinţe de 
executare a anumitor obligaţii de serviciu public. Perioada pentru care un conntract de servicii 
publice este atribuit, prelungit sau impus prin măsuri de urgenţă nu depăşește doi ani. 

Posibilitatea atribuirii directe, prin măsuri de urgență, este prevăzută și de art. 12 alin.1 
din Regulamentul de efectuare a  transportului public județean de persoane prin curse 
regulate, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 175/2020 
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.  

Potrivit dispoziţiilor art. 16 alin. 1 din Legea nr. 92/2007, cu modificările și completările 
ulterioare, 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. 

Consiliile judeţene îndeplinesc atribuţii privind încheierea contractelor de delegare a 
gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane și aprobarea atribuirii licenţelor de 
traseu pentru efectuarea serviciului, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1, lit. h şi p din 
acelaşi act normativ. 

Prin intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 70/2020, cu modificările și completările ulterioare, 
elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localităţile de domiciliu beneficiază de transport gratuit, între 
localitatea de domiciliu şi localitatea unde sunt şcolarizaţi, pe durata cursurilor.  

Operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate pe traseele Alba Iulia - Vinţu de Jos - Pianu de Sus, Blaj - Cergău 
Mare, Blaj - Roşia de Secaş şi Blaj - Lunca - Cenade au notificat Consiliului Judeţean Alba cu 
privire la renunţarea la licenţele de traseu. 

 Având în vedere începerea cursurilor şcolare, există riscul iminent de a nu se putea 
realiza transportul gratuit zilnic dus/întors al elevilor din localităţile de domiciliu în localităţile 
unde sunt şcolarizaţi, respectiv municipiile Blaj și Alba Iulia. O altă categorie de călători afectată 
ar fi cetățenii din localitățile deservite de aceste traseee, angajați la operatori economici din 
municipiile Blaj și Alba Iulia, pentru care neasigurarea transportului ar conduce la pierderea 
locurilor de muncă. 

În consecinţă, este necesară aprobarea de către Consiliul Judeţean Alba, a atribuirii 
directe prin măsuri de urgenţă, a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport 



 
 

public judeţean de persoane prin curse regulate pe aceste trasee şi a licenţelor de traseu aferente, 
operatorilor de transport rutier care şi-au exprimat disponibilitatea de a efectua serviciul pe 
aceste trasee şi au făcut dovada că dispun de mijloacele de transport necesare,  în conformitate cu 
solicitările în acest sens transmise de către autorităţile administraţiei publice locale ale 
comunelor deservite de traseele respective. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Transportul rutier judeţean de persoane prin curse regulate se desfășoară în prezent cu 

caracter temporar, până la data de 31 decembrie 2021, în baza programului de transport judeţean 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/27 noiembrie 2012, cu modificările 
şi completările ulterioare și a licențelor aflate în vigoare la data de 1 aprilie 2020.  

Consiliul Județean Alba a încheiat contracte de delegare a gestiunii serviciului, cu 
valabilitate până la data de 31 decembrie 2021, cu operatorii de transport rutier deținători de 
licențe valabile de traseu, în conformitate cu prevederile art. 66 alin. 1 din O.U.G. nr. 70/2020, 
cu modificările și completările ulterioare, tocmai pentru continuarea asigurării de către aceștia a 
transportului public județean de persoane până la finalizarea procedurilor de atribuire a 
contractelor de delegare a gestiune a serviciului în baza legislației achizițiilor publice. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 175/2020 s-a aprobat 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 
traseele neatribuite din programul de transport, în vederea asigurării transportului gratuit al 
elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu.  

Prin adresele nr. nr. 965/3 septembrie 2020 și nr. 966/4 septembrie 2020, operatorul de 
transport rutier Gicu Trans SRL notifică Consiliului Județean Alba încetarea efectuării 
serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate pe traseele cod 44: Blaj - 
Cergău Mare, cod 45: Blaj - Roşia de Secaş și cod 46: Blaj - Lunca - Cenade şi renunţarea la 
licenţele de traseu,  începând cu data de 14 septembrie 2020. 

Prin adresa nr. 85/1 septembrie 2020, operatorul de transport rutier Mariany SRL notifică 
Consiliului Județean Alba încetarea efectuării serviciului de transport public județean de 
persoane prin curse regulate pe traseul cod 35: Alba Iulia - Vinţu de Jos - Pianu de Sus şi 
renunţarea la licenţa de traseu, începând cu data de 1 octombrie 2020. 

Primăriile comunelor Cenade, Cergău şi Pianu au solicitat Consiliului Judeţean Alba 
atribuirea în regim de urgenţă a traseelor mai sus menţionate pentru asigurarea în continuare a 
serviciului de transport public judeţean pe aceste trasee. 

Au depus documentaţia solicitată de Consiliul Judeţean Alba prin adresa nr. 19943/7 
septembrie 2020 şi au fost de acord să presteze  serviciul de transport public judeţean prin curse 
regulate, prin atribuirea directă a contractului de delegare de gestiune a serviciului de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate, cu valabilitate până la data de 31 decembrie 
2021, următorii operatori de transport rutier, astfel: 

- Excelent Trans SRL, pe traseele cod 44: Blaj - Cergău Mare, cod 45: Blaj - Roşia de 
Secaş și cod 46: Blaj - Lunca - Cenade; 

- Livio Dario SRL, pe traseul cod 35: Alba Iulia - Vințu de Jos - Pianu de Sus. 
 
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; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 170/2017 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 mai 2017, 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. 

-  Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 175/2020. 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 

 
IV. Baza legală 
- 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; 

- art. 16 alin. 1, art. 17 alin. 1 lit. h, p,  art. 37 alin. 1, 8, 9 şi art. 38 alin. 1, 2  din Legea 
nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ - teritoriale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- cap.  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, 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 
- adresa Consiliului Județean Alba nr. 19943/DJAP/IX/I/2/7 septembrie 2020, către 

operatorii de transport rutier, privind atribuirea directă, prin măsuri de urgență, a contractelor de 
delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pe 
trasee din programul de transport județean în vigoare; 

- adresa nr. 283/8 septembrie 2020, prin care operatorul de transport rutier Livio Dario 
SRL comunică Consiliului Județean Alba acordul privind efectuarea serviciului de transport 
public judeţean prin curse regulate, prin atribuirea directă a contractului de delegare de gestiune 
a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Alba, pe 
traseul cod 35: Alba Iulia - Vințu de Jos - Pianu de Sus, înregistrată la la registratura Consiliului 
Judeţean Alba cu nr. 20108/8 septembrie 2020; 

- adresa nr. 270/8 septembrie 2020, prin care operatorul de transport rutier Excelent 
Trans SRL comunică Consiliului Județean Alba acordul privind efectuarea serviciului de 
transport public judeţean prin curse regulate, prin atribuirea directă a contractului de delegare de 
gestiune a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în 



 
 

judeţul Alba, pe traseele cod 44: Blaj - Cergău Mare, cod 45: Blaj - Roşia de Secaş și cod 46: 
Blaj - Lunca - Cenade, înregistrată la la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20149/8 
septembrie 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. 182/9 septembrie     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                                APROB, 
JUDEŢUL ALBA                                    PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN                       Ion DUMITREL 
SECRETAR  GENERAL                                                                                     
Nr. 20262/9 septembrie  2020 
 

 
 

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 atribuirea directă, prin măsuri de urgenţă, a contractelor de delegare  

a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate,  
pe trasee din Programul 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 

 
 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 10 septembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„ordinară” estimată a avea loc în data de  17 septembrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 182/9 septembrie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind atribuirea directă, prin măsuri 
de urgenţă, a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate, pe trasee din Programul 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; 

- adresa nr. 85/1 septembrie 2020, prin care operatorul de transport rutier Mariany SRL 
notifică Consiliului Județean Alba încetarea efectuării serviciului de transport public județean de 
persoane prin curse regulate pe traseul cod 35: Alba Iulia - Vinţu de Jos - Pianu de Sus şi 
renunţarea la licenţa de traseu, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 
19671/1 septembrie 2020; 

- adresele nr. 965/3 septembrie 2020 și nr. 966/4 septembrie 2020, prin care operatorul de 
transport rutier Gicu Trans SRL notifică Consiliului Județean Alba încetarea efectuării 
serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate pe traseele cod 44: Blaj - 
Cergău Mare, cod 45: Blaj - Roşia de Secaş și cod 46: Blaj - Lunca - Cenade şi renunţarea la 
licenţele de traseu, înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19886/3 
septembrie 2020 şi nr. 19944/7 septembrie 2020; 

- adresa nr. 2972/8 septembrie 2020 a Primăriei comunei Cenade, prin care se solicită 
atribuirea în regim de urgenţă a traseului Blaj - Lunca - Cenade, înregistrată la registratura 
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20075/8 septembrie 2020; 

- adresa nr. 283/8 septembrie 2020, prin care operatorul de transport rutier Livio Dario 
SRL comunică Consiliului Județean Alba acordul privind efectuarea serviciului de transport 
public judeţean prin curse regulate, prin atribuirea directă a contractului de delegare de gestiune 
a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Alba, pe 
traseul cod 35: Alba Iulia - Vințu de Jos - Pianu de Sus, înregistrată la la registratura Consiliului 
Judeţean Alba cu nr. 20108/8 septembrie 2020; 



 
 

- adresa nr. 2659/8 septembrie 2020 a Primăriei comunei Cergău, prin care se solicită 
atribuirea în regim de urgenţă a traseului Blaj - Cergău Mare, înregistrată la registratura 
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20144/8 septembrie 2020; 

- adresa nr. 4084/8 septembrie 2020 a Primăriei comunei Pianu, prin care se solicită 
atribuirea în regim de urgenţă a rutei Alba Iulia-Strungari, înregistrată la registratura Consiliului 
Judeţean Alba cu nr. 20115/8 septembrie 2020; 

- adresele Consiliului Județean Alba nr. 19943/DJAP/IX/I/2/7 septembrie 2020, către 
operatorii de transport rutier, privind atribuirea directă, prin măsuri de urgență, a contractelor de 
delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pe 
trasee din programul de transport județean în vigoare; 

- adresa nr. 270/8 septembrie 2020, prin care operatorul de transport rutier Excelent 
Trans SRL comunică Consiliului Județean Alba acordul privind efectuarea serviciului de 
transport public judeţean prin curse regulate, prin atribuirea directă a contractului de delegare de 
gestiune a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul 
Alba, pe traseele cod 44: Blaj - Cergău Mare, cod 45: Blaj - Roşia de Secaş și cod 46: Blaj - 
Lunca - Cenade, înregistrată la la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20149/8 
septembrie 2020. 

Cu deosebită consideraţiune,  
 

SECRETAR GENERAL 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia juridică şi administraţie publică 
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport 
Nr. 20267/10 septembrie 2020        
 
 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la  proiectul de hotărâre privind atribuirea directă, prin măsuri de urgenţă, a 
contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate, pe trasee din Programul 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 
 
 

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. 

Transportul rutier judeţean de persoane prin curse regulate se desfășoară în prezent cu 
caracter temporar, până la data de 31 decembrie 2021, în baza programului de transport judeţean 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/27 noiembrie 2012, cu modificările 
şi completările ulterioare și a licențelor aflate în vigoare la data de 1 aprilie 2020.  

Consiliul Județean Alba a încheiat contractele de delegare a gestiunii serviciului, cu 
valabilitate până la data de 31 decembrie 2021, cu operatorii de transport rutier deținători de 
licențe valabile de traseu, în conformitate cu prevederile art. 66 alin. 1 din O.U.G. nr. 70/2020, 
cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba 
nr. 175/2020, tocmai pentru continuarea asigurării de către aceștia a transportului public 
județean de persoane până la finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor de delegare a 
gestiune a serviciului în baza legislației achizițiilor publice. 

În conformitate cu 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, autoritatea competentă 
poate lua măsuri de urgenţă în cazul unei perturbări a serviciilor sau în cazul riscului iminent de 
producere a unei asemenea situaţii. Măsurile de urgenţă iau forma unei atribuiri directe sau a 
unui acord formal de prelungire a unui contract de servicii publice sau a unei cerinţe de 
executare a anumitor obligaţii de serviciu public. Perioada pentru care un contract de servicii 
publice este atribuit, prelungit sau impus prin măsuri de urgenţă nu depăşelte doi ani. 

Potrivit art. 69 din  O.U.G. nr. 70/2020, cu modificările și completările ulterioare, elevii 
care nu pot fi şcolarizaţi în localităţile de domiciliu beneficiază de transport gratuit, 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). 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 175/2020 s-a aprobat 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 în vigoare, în vederea 
asigurării transportului gratuit al elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu.  

La solicitarea Autorității de Judeţene de Transport din cadrul Consiliului Județean Alba 
pentru ca operatorii deținători de licențe de traseu valabile să se prezinte pentru a încheia 
contractele de delegare în vederea asigurării continuității serviciului, următorii operatori de 
transport rutier au notificat Consiliului Județean Alba încetarea efectuării serviciului de transport 
public județean de persoane prin curse şi renunţarea la licenţele de traseu, astfel: 
 



 
 

Operator de 
transport 

rutier 

Cod  
trasee 

Denumire  
trasee 

Data de la care 
încetează efectuarea 

serviciului 

Nr. adresă 
notificare 

 
Mariany SRL 

 
35 

Alba Iulia - Vinţu 
de Jos - Pianu de 

Sus 

 
1 octombrie 2020 

 85/1 septembrie 
2020 

 
Gicu Trans SRL 

 
44 

Blaj - Cergău Mare 
 

 
14 septembrie 2020 

965/3 septembrie 
2020 și nr. 966/4 
septembrie 2020 

 
Gicu Trans SRL 

 
45 

Blaj - Roşia de 
Secaş 

 

 
14 septembrie 2020 

965/3 septembrie 
2020 și nr. 966/4 
septembrie 2020 

 
Gicu Trans SRL 

 
46 

Blaj - Lunca - 
Cenade 

 

 
14 septembrie 2020 

965/3 septembrie 
2020 și nr. 966/4 
septembrie 2020 

 
Prin urmare, pentru a fi asigurată continuitatea serviciului de transport județean de 

persoane, prin adresa nr. 19943/DJAP/IX/I/2/7 septembrie 2020, Consiliul Județean Alba a 
solicitat operatorilor de transport rutier prestatori ai serviciului de transport public județean de 
persoane prin curse regulate, care doresc să efectueze serviciul pe oricare din aceste trasee, să 
comunice Consiliului Judeţean Alba, până la data de 8 septembrie 2020, acordul în acest sens, 
însoțit  documentele în copie ale mijloacelor de transport necesare efectuării serviciului, potrivit 
prevederilor programului de transport judeţean în vigoare, respectiv:  

- copiile confome ale licenţei comunitare pentru fiecare autobuz necesar efectuării traseului, 
conform programului de transport judeţean în vigoare; 

  - certificatele de înmatriculare ale autobuzelor; 
        - cărţile de identitate ale autobuzelor; 

- certificatele de clasificare ale autobuzelor. 
De asemenea, s-au solicitat în copie certificatul de înregistrare fiscală și  licența comunitară. 

        Au comunicat acordul de a presta seviciul pe traseele mai sus menționate și au depus 
documentația solicitată, un număr de 2 operatori de transport rutier, după cum urmează: 
 

Operator de 
transport rutier 

 

       Trasee Nr. înmatriculare 
autovehicule titulare pe 

trasee Cod Denumire trasee 

Livio Dario SRL 35 Alba Iulia - Vinţu de Jos - Pianu 
de Sus 

AB - 46 -DVL 

Excelent Trans 
SRL 

44 Blaj - Cergău Mare 
 

AB - 65 - EXC 
AB -72 - EXC 

Excelent Trans 
SRL 

45 Blaj - Roşia de Secaş 
 

AB - 14 - EXA 

Excelent Trans 
SRL 

46 Blaj - Lunca – Cenade 
 

AB -92 - EXC 
AB -33 - EXC 

 
Întrucât în data de 14 septembrie 2020 încep cursurile şcolare, există riscul iminent de a 

nu se putea realiza transportul gratuit zilnic dus/întors al elevilor din localităţile de domiciliu în 
localităţile unde sunt şcolarizaţi, respectiv municipiile Blaj și Alba Iulia. O altă categorie de 
călători afectată ar fi cetățenii din localitățile deservite de aceste traseee, angajați la operatori 
economici din municipiile Blaj și Alba Iulia, pentru care neasigurarea transportului ar conduce la 
pierderea locurilor de muncă. 

Atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului pe traseele respective, 
operatorilor de transport rutier, mai sus menționați, va asigura transportul navetiştilor, în trafic 
județean, în condiții de siguranță și confort. De asemenea, beneficiari ai transportului vor putea fi 
și alte persoane care doresc să se deplaseze între localitățile de pe aceste trasee.  

Compartimentul Autoritatea Judeţeană de Transport, în calitatea sa de autoritate de 
autorizare va elibera operatorilor de transport rutier licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului 
de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pe traseele respective. 



 
 

Având în vedere cele prezentate mai sus, este necesară aprobarea de către Consiliul 
Județean Alba a proiectului de hotărâre privind atribuirea directă, prin măsuri de urgenţă, 
a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane 
prin curse regulate, pe trasee din Programul 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. 

 
 
 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Liliana NEGRUŢ 
 
 
Întocmit,  
Consilier superior Adam - Gheorghe LĂNCRĂNJAN 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
VICEPREŞEDINTE 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării tarifelor de călătorie  practicate de către  

operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului de transport  
public judeţean de persoane prin curse regulate 

 
 

 
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna septembrie 2020; 
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea 

modificării tarifelor de călătorie practicate de către operatorii de transport rutier prestatori ai 
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate; 
          Luând în considerare: 

- cererea nr. 250/20 august 2020 a operatorului de transport rutier Excelent Trans SRL 
privind modificarea tarifelor de călătorie practicate, înregistrată la registratura Consiliului 
Judeţean Alba cu nr. 19580 /1 septembrie 2020; 

- cererea nr. 102/3 septembrie 2020 a operatorului de transport rutier Transervice 
Apuseni SRL privind modificarea tarifelor de călătorie practicate, înregistrată la registratura 
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19855/3 septembrie 2020; 

- cererea nr. 80/8 septembrie 2020 a operatorului de transport rutier Voltrans SA privind 
modificarea tarifelor de călătorie practicate, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba 
cu nr. 20086 /8 septembrie 2020; 

- cererea nr. 278/7 septembrie 2020 a operatorului de transport rutier Livio Dario SRL 
privind modificarea tarifelor de călătorie practicate, înregistrată la registratura Consiliului 
Judeţean Alba cu nr. 20108/ 8 septembrie 2020; 

- cererea nr. 320/8 septembrie 2020 a operatorului de transport rutier Arieşul SA privind 
modificarea tarifelor de călătorie practicate, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba 
cu nr. 20150/ septembrie 2020; 

- adresa nr. 81/19 august 2020 a operatorului de transport rutier Mariany SRL prin care 
comunică faptul că tarifele ce călătorie practicate rămân neschimbate faţă de cele aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 171/2017; 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 175/2020 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; 

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

- art. 16 alin. 1 şi art. 17 alin. 1 lit. m din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de 
transport persoane în unităţile administrativ - teritoriale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată; 

- cap. 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Normelor - cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru 



 
 

serviciile publice de transport local şi judeţean de persoane, aprobate prin Ordinul nr. 272/2007 
al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilităţi Publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
adoptă următoarea 
 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1. Se aprobă modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate practicate de către operatorul de transport rutier Arieşul 
SA, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se  aprobă modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate practicate de către operatorul de transport rutier 
Excelent Trans SRL, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se  aprobă modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate practicate de către operatorul de transport rutier Livio 
Dario SRL, conform anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Se  aprobă modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate practicate de către operatorul de transport rutier 
Transervice Apuseni SRL, conform anexei nr. 4 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 5. Se  aprobă modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate practicate de către operatorul de transport rutier 
Voltrans SA, conform anexei nr. 5 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 6. Se aprobă tarifele de călătorie pentru serviciul de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate practicate de către operatorul de transport rutier Mariany SRL, în 
cuantumul stabilit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 171/2017, conform anexei nr. 
6 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 7. Operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului de transport public judeţean 
de persoane prin curse regulate vor asigura afişarea tarifelor de călătorie pe bază de bilete (astfel 
cum au fost aprobate prin prezenta hotărâre), în mod obligatoriu şi la bordul autovehiculelor cu 
care efectuează serviciul de transport public de persoane. 

     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, Livio Dario SRL, Transervice Apuseni 
SRL,Voltrans SA şi Mariany 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. 

 
                Avizat pentru legalitate  

VICEPREŞEDINTE,                                         SECRETAR GENERAL, 
                               Dumitru FULEA                                                    Vasile BUMBU 
                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 183 
Alba Iulia, 9 septembrie 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  

                                                                     



 
 

     Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre  
                                                   a Consiliului  Județean Alba  nr. 183 din 9 septembrie  2020 

                                              
 
 
 
 
 

Tarifele de călătorie 
pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

practicate de către operatorul de transport rutier Arieşul SA 
 
  

 
Tarife de călătorie  modificate (inclusiv T.V.A. 19 %) 

Distanța  
(km) 

Valoare bilet 
(lei) 

Distanță 
(km) 

Valoare abonament 
(lei) 

1-5 5,00 1-5  
 
 
 

90% din valoarea 
biletului x nr. de călătorii 

6-10 6,00 6-10 
11-15 7,00 11-15 
16-20 8,00 16-20 
21-25 9,00 21-25 
26-30 10,00 26-30 
31-40 12,00 31-40 
41-50 14,00 41-50 
51-60 16,00 51-60 
61-70 20,00 61-70 
71-80 22,00 71-80 

 
 

                Avizat pentru legalitate  
VICEPREŞEDINTE,                                         SECRETAR GENERAL, 

                               Dumitru FULEA                                                    Vasile BUMBU 
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre  
                                                   a Consiliului  Județean Alba  nr. 183 din 9 septembrie  2020 

                                              
 
 

Tarifele de călătorie 
pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

practicate de către operatorul de transport rutier Excelent Trans SRL 
 

  
 

Tarife de călătorie  modificate  (inclusiv T.V.A. 19 %) 
 

Distanța  
(km) 

Valoare 
 bilet 
(lei) 

 
Distanță  

(km) 
 

Valoare  
abonament 

(lei) 

1-5 4,00 1-5 130,00 
6-10 5,00 6-10 170,00 
11-15 5,50 11-15 190,00 
16-20 6,00 16-20 210,00 
21-25 6,50 21-25 230,00 
26-30 7,00 26-30 250,00 
31-35 7,50 31-35 270,00 
36-40 8,50 36-40 310,00 
41-45 9,00 41-45 340,00 
46-50 9,50 46-50 360,00 
51-55 10,00 51-55 380,00 
56-60 10,50 56-60 400,00 
61-65 11,00 61-65 420,00 
66-70 11,50 66-70 440,00 
71-75 12,00 71-75 470,00 
76-80 12,50 76-80 490,00 
81-85 13,00 81-85 510,00 
86-90 13,50 86-90 530,00 
91-95 14,00 91-95 560,00 
96-100 14,50 96-100 580,00 
101-105 15,00 101-105 600,00 
106-110 15,50 106-110 630,00 
111-115 16,00 111-115 650,00 
116-120 16,50 116-120 670,00 
121-125 17,00 121-125 690,00 
126-130 18,00 126-130 700,00 

 
  

                 Avizat pentru legalitate  
VICEPREŞEDINTE,                                            SECRETAR GENERAL, 

                               Dumitru FULEA                                                        Vasile BUMBU 
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         
 



 
 

 Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre  
                                                   a Consiliului  Județean Alba  nr. 183 din 9 septembrie  2020 

                                              
 
 

Tarifele de călătorie 
pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

practicate de către operatorul de transport rutier Livio Dario SRL 
 
 
 

Tarife de călătorie  modificate (inclusiv T.V.A. 19 %) 

Distanța  
(km) 

Valoare bilet 
(lei) 

Distanță 
(km) 

Valoare abonament 
(lei) 

1-5 4,00 1-5 120,00 
6-10 5,00 6-10 160,00 
11-15 6,00 11-15 170,00 
16-20 7,00 16-20 180,00 
21-25 7,50 21-25 210,00 
26-30 8,00 26-30 220,00 
31-35 9,00 31-35 240,00 
36-40 10,00 36-40 250,00 
41-45 10,50 41-45 260,00 
46-50 11,00 46-50 270,00 
51-55 12,00 51-55 280,00 
56-60 12,50 56-60 320,00 
61-65 13,00 61-65 350,00 
66-70 14,00 66-70 380,00 
71-75 15,00 71-75 400,00 
76-80 16,00 76-80 420,00 
81-85 18,00 81-85 440,00 
86-90 18,50 86-90 460,00 
91-95 19,00 91-95 480,00 
96-100 20,00 96-100 500,00 
101-105 20,50 101-105 540,00 
106-110 21,00 106-110 560,00 
111-115 22,00 111-115 580,00 
116-120 23,00 116-120 600,00 
121-125 24,00 121-125 640,00 
126-130 25,00 126-130 670,00 

 
 
  

              Avizat pentru legalitate  
VICEPREŞEDINTE,                                         SECRETAR GENERAL, 

                               Dumitru FULEA                                                    Vasile BUMBU 
 
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

         Anexa nr. 4 la Proiectul de hotărâre  
                                                   a Consiliului  Județean Alba  nr. 183 din 9 septembrie  2020 

                                              
 
 

Tarifele de călătorie 
pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 
practicate de către operatorul de transport rutier Transservice Apuseni SRL 

 
 

 
Tarife de călătorie  utilizate  

(inclusiv T.V.A. 19 %) 
Distanța  

(km) 
Valoare bilet 

(lei) 
 

Distanță  
(km) 

Valoare abonament 
(lei) 

1-5 5,00 1-5 140,00 
6-10 6,00 6-10 180,00 
11-15 7,00 11-15 220,00 
16-20 8,00 16-20 250,00 
21-25 9,00 21-25 290,00 
26-30 10,00 26-30 320,00 
31-40 11,00 31-40 360,00 
41-50 12,00 41-50 390,00 
51-60 13,00 51-60 430,00 
61-70 14,00 61-70 460,00 
71-80 16,00 71-80 500,00 
81-90 17,00 81-90 570,00 
91-100 19,00 91-100 630,00 

 
 

                Avizat pentru legalitate  
VICEPREŞEDINTE,                                         SECRETAR GENERAL, 

                               Dumitru FULEA                                                    Vasile BUMBU 
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexa nr. 5 la Proiectul de hotărâre  
                                                   a Consiliului  Județean Alba  nr. 183 din 9 septembrie  2020                   

           
Tarifele de călătorie 

pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 
practicate de către operatorul de transport rutier Voltrans SA 

   
Tarife de călătorie  utilizate  

 (inclusiv T.V.A. 19 %) 
Distanța  

(km) 
Valoare bilet 

(lei) 
Distanță 

(km) 
Valoare abonament 

(lei) 
1-3 5,00 1-3 210,00 
4-6 6,00 4-6 216,00 
7-10 6,50 7 219,00 
11-15 7,00 8 222,00 
16-20 7,50 9 225,00 
21-25 8,00 10 228,00 
26-30 8,50 11 233,00 
31-35 9,00 12 236,00 
36-40 9,50 13 239,00 
41-45 10,00 14 242,00 
46-50 10,50 15 245,00 

  16 250,00 
  17 253,00 
  18 256,00 
  19 259,00 
  20 262,00 
  21 267,00 
  22 270,00 
  23 273,00 
  24 276,00 
  25 279,00 
  26 283,00 
  27 286,00 
  28 289,00 
  29 292,00 
  30 295,00 
  31 300,00 
  32 303,00 
  33 306,00 
  34 309,00 
  35 312,00 
  36 317,00 
  37 320,00 
  38 323,00 
  39 325,00 
  40 329,00 
  41 334,00 
  42 337,00 
  43 340,00 
  44 343,00 

 
               Avizat pentru legalitate  

VICEPREŞEDINTE,                                         SECRETAR GENERAL, 
                               Dumitru FULEA                                                    Vasile BUMBU 
 



 
 

                                            Anexa nr. 6 la Proiectul de hotărâre  
                                                   a Consiliului  Județean Alba  nr. 183 din 9 septembrie  2020 

                                              
 
 

Tarifele de călătorie 
pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

practicate de către operatorul de transport rutier Mariany SRL 
 

 
  

Tarife de călătorie  (inclusiv T.V.A. 19 %) 

Distanța  
(km) 

Valoare bilet 
(lei) 

 
Distanță  

(km) 

Valoare abonament 
(lei) 

1-5 3,00 1-5 99,00 
6-10 3,50 6-10 116,00 
11-15 4,50 11-15 149,00 
16-20 5,00 16-20 165,00 
21-25 6,50 21-25 215,00 
26-30 7,00 26-30 231,00 
31-35 8,00 31-35 264,00 
36-40 9,00 36-40 297,00 
41-45 10,00 41-45 330,00 
46-50 11,00 46-50 363,00 
51-55 12,00 51-55 396,00 

  
 

                Avizat pentru legalitate  
VICEPREŞEDINTE,                                         SECRETAR GENERAL, 

                               Dumitru FULEA                                                    Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA                                                                                                                                          
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
VICEPREŞEDINTE 
Nr. 20263/9 septembrie  2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor de călătorie   

practicate de către operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului  
de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

 
 
 

I. Expunere de motive 
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. m din Legea nr. 92/2007 a serviciilor  

publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și 
completările ulterioare, consiliile judeţene îndeplinesc atribuţii privind stabilrea, ajustarea şi 
modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul public de transport judeţean. 

Modificarea tarifelor pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate, se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, la cererea şi pe baza documentelor 
justificative prezentate de operatorii de transport rutier, conform procedurii prevăzută de 
Normele - cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile publice 
de transport local şi judeţean de persoane, aprobate prin Ordinul nr. 272/2007 al preşedintelui 
Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate au depus la Consiliul Județean Alba documentația necesară 
modificării tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin 
curse regulate, întrucât 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 nr. 92/2007 
a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Documentația justifică necesitatea modificării tarifelor de călătorie aprobate de către 
Consiliul Județean Alba în cursul anilor 2017 și 2018, ca urmare a creșterii principalelor 
elemente de cheltuieli, așa cum sunt evidențiate în fișele de fundamentare. 

Decontarea cheltuielilor aferente transportului în trafic judeţean pentru elevii care nu pot 
fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. 3 din Legea 
nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare și ale 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, se realizează ținându-se cont de tarifele de călătorie 
practicate de fiecare operator de transport rutier prestator al serviciului. 

Operatorii de transport rutier au 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. 
 Având în vedere cele de mai sus, este necesară aprobarea de către Consiliul Judeţean 
Alba a modificării tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public judeţean de persoane 
prin curse regulate. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 171/2017 au fost stabilite de către 

Consiliul Judeţean Alba tarifele de călătorie pentru serviciul de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate pentru fiecare operator de transport rutier prestator al serviciului, iar 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 10/2018 a fost aprobată modificarea tarifelor de 
călătorie practicate de către operatorul de transport rutier Livio Dario SRL. 

În  prezent operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului practică tarifele de 



 
 

călătorie stabilite liber, pe bază de cerere şi ofertă, potrivit prevederilor art. 82 din O.G. nr. 
27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât în 
perioada 28 iunie 2019 - 4 aprilie 2020, transportul rutier judeţean de persoane prin curse 
regulate s-a efectuat în regim comercial, în conformitate cu prevederile aceluiaşi act normativ, 
astfel cum a fost modificat şi completat prin  O.U.G. nr. 51/2019. 

Consiliul Judeţean Alba a adoptat Hotărârea nr. 175/2020 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. 
 În baza acestei hotărâri, au fost încheiate contracte 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 
prestatori ai serviciului.  
 Potrivit anexei 4.1. la  contract, “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.” de transport rutier prestatori ai seviciului. 

 
III. Reglementări anterioare 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 171/ 2017 privind stabilirea tarifelor de 

călătorie ce vor fi utilizate de către operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului de 
transport public judeţean de persoane prin curse regulate, începând cu data de 1 iunie 2017; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 10/2018 privind modificarea tarifelor de 
călătorie pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, utilizate 
de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

-  Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 175/2020. 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; 
 

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 art. 17 alin. 1 lit. m din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de 
transport persoane în unităţile administrativ - teritoriale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată; 

- cap. 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Normelor - cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile 
publice de transport local şi judeţean de persoane, aprobate prin Ordinul nr. 272/2007 al 
preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 
Publice, 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 
Tarifele de călătorie aprobate de către Consiliul Judeţean Alba vor sta la baza decontării 

cheltuielilor aferente transportului în trafic judeţean pentru elevii care nu pot fi şcolarizaţi în 
localitatea de domiciliu, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. 3 din Legea nr. 1/2011 a 
educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare 

 
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Nu este cazul 
 
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată,  tarifele de călătorie propuse spre aprobare de către operatorii 
de transport rutier prestatori ai serviciului au 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). 

 
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. 183 din 9 septembrie 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                                APROB, 
JUDEŢUL ALBA                                    PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN                       Ion DUMITREL 
SECRETAR  GENERAL                                                                                     
Nr. 20264/9 septembrie  2020 
 

 
 

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 aprobarea modificării tarifelor de călătorie  practicate de către  

operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului de transport  
public judeţean de persoane prin curse regulate 

 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 10 septembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„ordinară” estimată a avea loc în data de  17 septembrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 183/9 septembrie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor 
de călătorie practicate de către operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate; 

- cererea nr. 250/20 august 2020 a operatorului de transport rutier Excelent Trans SRL 
privind modificarea tarifelor de călătorie practicate, înregistrată la registratura Consiliului 
Judeţean Alba cu nr. 19580 /1 septembrie 2020; 

- cererea nr. 102/3 septembrie 2020 a operatorului de transport rutier Transervice 
Apuseni SRL privind modificarea tarifelor de călătorie practicate, înregistrată la registratura 
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19855/3 septembrie 2020; 

- cererea nr. 80/8 septembrie 2020 a operatorului de transport rutier Voltrans SA privind 
modificarea tarifelor de călătorie practicate, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba 
cu nr. 20086 /8 septembrie 2020; 

- cererea nr. 278/7 septembrie 2020 a operatorului de transport rutier Livio Dario SRL 
privind modificarea tarifelor de călătorie practicate, înregistrată la registratura Consiliului 
Judeţean Alba cu nr. 20108/ 8 septembrie 2020; 

- cererea nr. 320/8 septembrie 2020 a operatorului de transport rutier Arieşul SA privind 
modificarea tarifelor de călătorie practicate, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba 
cu nr. 20150/ septembrie 2020; 

- adresa nr. 81/19 august 2020 a operatorului de transport rutier Mariany SRL prin care 
comunică faptul că tarifele ce călătorie practicate rămân. 

Cu deosebită consideraţiune,  
 

SECRETAR GENERAL 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia juridică şi administraţie publică 
Direcţia dezvoltare şi bugete 
Nr. 20269/10 septembrie 2020 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la  proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor de călătorie   

practicate de către operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului  
de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

 
 
 

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. 

În conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de 
transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările 
ulterioare, 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, iar potrivit prevederilor art. 17 alin. 1 din același act 
normativ, consiliile județene îndeplinesc atribuții privind stabilirea, ajustarea și modificarea 
tarifelor de călătorie pentru serviciul public de transport județean. 

Conform art. 20 din Normele - cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea 
tarifelor pentru serviciile publice de transport local şi judeţean de persoane, aprobate prin 
Ordinul nr. 272/2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice, cu modificările şi completările ulterioare, stabilirea, ajustarea 
sau modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciile de transport local sau județean de persoane 
se realizează la cererea operatoriloe, pe baza următoarelor documente: 

- cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care conţine, după caz: tarifele în vigoare, 
în cazul ajustării saumodificării, şi tarifele solicitate, inclusiv TVA; justificarea propunerii de 
stabilire, ajustare sau modificare se face pe baza unui memoriu tehnico-economic, care prezintă 
oportunitatea fundamentării tarifelor datorată creşterii principalelor elemente de cheltuieli; 

- fişele de fundamentare pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor; 
- alte date şi informaţii necesare fundamentării tarifelor propuse. 
Autorităţile locale competente pot solicita de la operatorii de transport rutier orice date şi 

informaţii pentru clarificarea unor aspecte din propunerile de stabilire, ajustare sau modificare a 
tarifelor pentru serviciile publice de transport local sau judeţean de persoane. 

Serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate se  efectuează, în 
prezent, în baza programului de transport judeţean aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Alba nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare și a contractelor de delegare a 
gestiunii serviciului, cu valabilitate până la data de 31 decembrie 2021, încheiate de UAT Județul 
Alba cu operatorii de transport rutier deținători de licențe de traseu, în conformitate cu 
prevederile art. 66 alin. 1 din O.U.G. nr. 70/2020, cu modificările și completările ulterioare. 

Consiliul Judeţean Alba a adoptat Hotărârea nr. 175/13 august 2020 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. 
 În baza acestei hotărâri, au fost încheiate contracte 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 
prestatori ai serviciului: Arieşul SA, Excelent Trans SRL, Livio Dario SRL,  Mariany SRL, 
Transervice Apuseni SRL şi Voltrans SA. 
 Potrivit anexei 4.1. la  contract, “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.” de transport rutier prestatori ai seviciului. 

Operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului practică, în prezent, tarifele de 
călătorie stabilite liber, pe bază de cerere şi ofertă, potrivit prevederilor art. 82 din O.G. nr. 
27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât în 
perioada 28 iunie 2019 - 4 aprilie 2020, transportul rutier judeţean de persoane prin curse 
regulate s-a efectuat în regim comercial, în conformitate cu prevederile aceluiaşi act normativ, 
astfel cum a fost modificat şi completat prin  O.U.G. nr. 51/2019. 

Anterior intrării în vigoare a O.U.G. nr. 51/2019, prin Hotărârea  Consiliului Judeţean 
Alba nr. 171/2017 au fost stabilite de către Consiliul Judeţean Alba tarifele de călătorie pentru 
serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru fiecare operator de 
transport rutier prestator al serviciului, iar prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 
10/2018 a fost aprobată modificarea tarifelor de călătorie practicate de către operatorul de 
transport rutier Livio Dario SRL. 

Operatorii de transport rutier Arieşul SA, Excelent Trans SRL, Livio Dario SRL,  
Transervice Apuseni SRL şi Voltrans SA au transmis  Consiliului Judeţean Alba documentele 
prevăzute de Normele - cadru, aprobate prin Ordinul nr. 272/2007 al preşedintelui Autorităţii 
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, cu modificările şi 
completările ulterioare în vederea modificării tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport 
public județean de persoane prin curse regulate. 

Documentația justifică necesitatea modificării tarifelor de călătorie aprobate de către 
Consiliul Județean Alba în cursul anilor 2017 și 2018, ca urmare a creșterii principalelor 
elemente de cheltuieli, așa cum sunt evidențiate în fișele de fundamentare, anexate la cererile de 
modificare. 

Operatorul de transport rutier Mariany SRL nu a depus documentaţie de modificare a 
tarifelor de călătorie şi prin adresa nr. 81/19 august 2020 a comunicat Consiliului Judeţean Alba 
faptul că tarifele ce călătorie practicate rămân neschimbate faţă de cele aprobate prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 171/2017. 

Întrucât, prin  intrarea în vigoare a Legii nr. 34/2020 privind respingerea a O.U.G. nr. 
51/2019, s-a revenit la vechea reglementare a transportului rutier județean de persoane prin curse 
regulate de către Legea nr. 92/2007, este necesară aprobarea de către Consiliul Județean Alba a 
modificării tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public județean de persoane prin 
curse regulate, practicate de către operatorii de transport rutier solicitanţi, pornind de la cele 
stabilite/ modificate în cursul anilor 2017 și 2018, pe baza documentației justificative depusă în 
acest scop, de către operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, este necesară aprobarea de către Consiliul 
Județean Alba a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor de călătorie  
practicate de către operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate. 
 
 
DIRECTOR EXECUTIV,                                                          DIRECTOR EXECUTIV  
Liliana NEGRUŢ                                                                              Marian   AITAI 
 
 
Întocmit,  
Consilier superior Adam - Gheorghe LĂNCRĂNJAN 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

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

 
 
 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa „ordinară” în luna septembrie 2020; 
Luând în dezbatere: 
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării 

Organigramei și a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 
- solicitarea nr. 16099 din 9 septembrie 2020 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

înregistrată cu nr.  20187 din 9 septembrie 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; 

- Ordinul nr. 1706/2007 al ministrului sănătăţii privind conducerea şi organizarea 
unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările 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. 

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 art. 26 alin. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 
nr. 45 din 14 februarie 2020,  după cum urmează: 

„(2) Se aprobă un număr de 1498 posturi pe anul 2020 pentru Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Alba Iulia.” 

Art. 2. Se aprobă modificarea Organigramei Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 
conform anexei nr. 1- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 
Iulia, conform anexei nr. 2- parte integrantă a prezentei hotărâri. 



Art. 4. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 191 din 13 august 2020 şi anexa nr 2 a 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 162 din 30 iulie 2020 îşi încetează aplicabilitatea la 
data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 5. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi al Managerului Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 
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. 
 
                                                          Avizat pentru legalitate 
      PREŞEDINTE,                                    SECRETAR  GENERAL, 
              Ion DUMITREL                                           Vasile BUMBU  
                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 184 
Alba Iulia, 10 septembrie 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 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 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. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr.  20290/10 septembrie 2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării 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. 16099 din 9 septembrie 2020 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20187 din 9 septembrie 2020 a 
solicitat modificarea statului de funcţii în sensul transformării postului de psiholog ca urmare a 
promovării în grad profesional imediat superior şi al transformării unor posturi vacante, din 
cadrul structurilor medicale. Totodată s-a solicitat înființarea unor posturi în cadrul structurilor 
medicale pentru asigurarea de servicii conform standardelor medicale. 

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. 191 din 13 august 2020 a fost aprobat  
Statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, iar 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. 191 din 13 august 2020  privind aprobarea 

modificării Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi 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, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 
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; 

- Ordinul nr. 1706/2007 al ministrului sănătăţii privind conducerea şi organizarea 
unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările 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. 

 
 

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. 184 din 10 septembrie 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                                APROB, 
JUDEŢUL ALBA                                    PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN                       Ion DUMITREL 
SECRETAR  GENERAL                                                                                     
Nr.  20292/10 septembrie 2020 
 

 
 
 
 

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, cu modificările şi completările 
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 
specialitate,  
 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării 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  10 septembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„ordinară” care a avea loc în data de  17  septembrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 184/10 septembrie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

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

- solicitarea nr. 16099 din 9 septembrie 2020 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 
înregistrată cu nr.  20187 din 9 septembrie 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. 20295/10 septembrie 2020 
 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 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. 16099 din 9 septembrie 2020 Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a 
solicitat modificarea organigramei şi a statului de funcţii, prin transformarea/înființarea/ 
desfiinţarea unor posturi, după cu urmează: 

 
I. Transformarea unui post ca urmare a finalizării examenului de promovare în  

grad superior, la Secţia Oncologie medicală – Compartiment îngrijiri paleative – 
transformarea unui post de psiholog practicant în post de psiholog specialist. 

 
Art. 4 alin 2 din Anexa 3 la Normelor privind competenţele profesionale, educaţia, 

formarea şi atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică, aprobate prin 
Hotărârea Colegiului Psihologilor din România nr. 1 din 11 ianuarie 2019, cu modificările şi 
completările ulterioare, prevede modalitatea de obţinere a competenţelor profesionale, astfel: 
„(2) Standardele pentru atestarea profesională la nivel de psiholog specialist sunt următoarele: 
  a) deţinerea diplomei de master în psihologie, respectiv în domeniul de specializare sau 
deţinerea unei diplome asimilate în condiţiile legii; 
  b) încheierea supervizării obligatorii: minimum 150 de ore pentru specialitatea psihoterapie 
şi 100 de ore pentru celelalte specialităţi; 
  c) minimum 5 ani de experienţă demonstrabilă ca psiholog practicant; 
  d) formare continuă, 10 credite/an; 
  e) promovarea probei scrise de evaluare a cunoştinţelor şi a interviului bazat pe 
portofoliu; 
  f) pentru specialităţile psihoterapie şi consiliere psihologică se adaugă cerinţa parcurgerii 
unui număr minim total de 100, respectiv 50 de ore de dezvoltare personală/autocunoaştere/ 



experienţă terapeutică personală, după caz, recunoscute de către şcoala de 
psihoterapie/furnizorul de formare care derulează programul.”.   

Art. 41 din Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, 
prevede: „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”.  

De asemenea articolul 31 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, precizează faptul că: „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. Transformări/înființări/desființări de posturi vacante 
 
La Secţia ATI  - înfiinţarea unui post vacant de asistent medical PL 

  - înfiinţarea unui vacant de asistent medical debutant PL 
La Secţia boli infecţioase - înfiinţarea unui vacant de asistent medical debutant PL; 
La Secţia boli infecţioase – Compartiment TI - transformarea unui post vacant de 

asistent medical debutant PL în post de asistent medical principal PL; - transformarea unui post 
vacant de asistent medical debutant PL în post de asistent medical principal S; - transformarea 
unui post vacant de asistent medical debutant PL în post de asistent medical PL; 

La Unitatea de primiri urgenţe - transformarea unui post vacant de asistent medical 
debutant PL în post de asistent medical principal PL; - transformarea a patru posturi vacante de 
asistent medical debutant PL în patru posturi de asistent medical PL. 

 
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 
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

 
 
Director executiv,      Şef birou,  
  Negruţ Liliana      Suciu Horaţiu Zaharia 

 
 

                                                                        
    Întocmit, 
Bălţat Ramona   



Anexa nr.1  la Proiectul de Hotărârea
ORGANIGRAMA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA               al  Consiliului Judeţean Alba nr.    184    din 10 septembrie 2020
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CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre

al Consiliului Judeţean Alba 
nr. 184 din 10 septembrie 2020

 

DENUMIRE 
FUNCȚIE/GRAD NIVEL STUDII CATEGORIE SPECIALITATE

NR 
POSTURI

1 MANAGER GRADUL II S COMITET DIRECTOR 1
2 DIRECTOR MEDICAL S COMITET DIRECTOR 1

3
DIRECTOR FIN. CONTABIL 
GRADUL II S COMITET DIRECTOR ECONOMIST 1

4 DIRECTOR ÎNGRIJIRI S COMITET DIRECTOR ASISTENT MEDICAL 1

5 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI MEDICINĂ INTERNĂ 1
10 MEDIC PRIMAR S MEDICI MEDICINĂ INTERNĂ 5
12 MEDIC SPECIALIST S MEDICI MEDICINĂ INTERNĂ 2
13 MEDIC REZIDENT AN I S MEDICI MEDICINĂ INTERNĂ 1

14 ASISTENT MEDICAL ȘEF S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

18
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 4

28
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 10

29 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

30
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

31
REGISTRATOR MEDICAL 
DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

36 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 5

39 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 3
35

40 MEDIC PRIMAR S MEDICI REUMATOLOGIE 1
41 MEDIC SPECIALIST S MEDICI REUMATOLOGIE 1

42
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

3

43 MEDIC PRIMAR S MEDICI PNEUMOLOGIE 1
44 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PNEUMOLOGIE 1

47
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASIST MED 
GENERALIST 3

48 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1
6

50 MEDIC SPECIALIST S MEDICI ENDOCRINOLOGIE 2

51
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASIST MED 
GENERALIST 1

3

52 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI GASTROENTEROLOGIE  1
55 MEDIC PRIMAR S MEDICI GASTROENTEROLOGIE  3
57 MEDIC SPECIALIST S MEDICI GASTROENTEROLOGIE  2

Nr. total posturi

                                                         SECȚIA MEDICINĂ INTERNE - COMPARTIMENT REUMATOLOGIE          6 PATURI

       STAT DE FUNCȚII 

A. STRUCTURI MEDICALE

SECȚII ȘI COMPARTIMENTE CU PATURI

AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA

                                                                                        SEC ȚIA MEDICINĂ INTERNE                                                   32 

Nr. total posturi

                                                         SEC ȚIA MEDICINĂ INTERNĂ - COMPARTIMENT PNEUMOLOGIE            6 PATURI

Nr. total posturi
                                                       SEC ȚIA MEDICINĂ INTERNE - COMPARIMENT ENDOCRINOLOGIE         5 PATURI

                                                                                            SEC ȚIA GASTROENTEROLOGIE                                        25 
Nr. total posturi
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58 ASISTENT MEDICAL ȘEF S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

59
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

69
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 10

72 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 3

73 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU
REGISTRATOR 
MEDICAL 1

78 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 5

80 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 2
29

81 MEDIC COORDONATOR S MEDICI NEFROLOGIE 1
82 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEFROLOGIE 1
83 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEFROLOGIE 1

84 ASISTENT MED. PRINCIPAL SSD
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR
ASIST MED 
GENERALIST 1

87 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASIST MED 
GENERALIST 3

88 ASISTENT COORDONATOR PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASIST MED 
GENERALIST 1

91 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASIST MED 
GENERALIST 3

92
REGISTRATOR MED. 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

94 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERA 2

95 INFIRMIERĂ DEBUTANT M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERA 1

99 INGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INGRIJITOARE 4
19

100 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI CARDIOLOGIE  1
102 MEDIC PRIMAR S MEDICI CARDIOLOGIE  2
107 MEDIC SPECIALIST S MEDICI CARDIOLOGIE  5

108 PROFESOR CFM PRINCIPAL S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PROFESOR CFM 1

109 PROFESOR CFM PRINCIPAL S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PROFESOR CFM 1

110 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

123
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 13

125 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

126
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

127
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT APARATURĂ 
MEDICALĂ 1

128
STATISCIAN MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

129
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

134 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 5

135 INFIRMIERĂ DEBUTANT M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

139 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 4
40

Nr. total posturi
                                                                                   COMPARTIMENT NEFROLOGIE                                                13 PATURI   

Nr. total posturi
                                                                                                       SEC ȚIA CARDIOLOGIE                                               40 

Nr. total posturi
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140 MEDIC PRIMAR S MEDICI CARDIOLOGIE  1
142 MEDIC SPECIALIST S MEDICI CARDIOLOGIE  2

143
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

150
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 7

151 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

152
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

154 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 2

155 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1
16

156 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI ONCOLOGIE MEDICALĂ 1
159 MEDIC PRIMAR S MEDICI ONCOLOGIE MEDICALĂ 3
160 MEDIC SPECIALIST S MEDICI ONCOLOGIE MEDICALĂ 1

161 ASISTENT MEDICAL ȘEF S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

164
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASIST MEDICAL 
GENERALIST 3

175
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 11

180 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 5

182
STATISCIAN MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 2

184
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 2

191 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 7

195 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 4
40

196 MEDIC SPECIALIST S MEDICI

ONCOLOGIE MEDICALĂ 
CU COMPARTIMENT 
PALEAȚIE 1

197 PSIHOLOG SPECIALIST S SUPERIOR PSIHOLOG 1

198
ASISTENT SOCIAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR ASISTENT SOCIAL 1

201
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 3

206
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 5

211 INFIRMIERĂ M PERSONAL AUXILIAR INFIRMIERĂ 5
16

212 MEDIC COORDONATOR S MEDICI HEMATOLOGIE 1

215 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 3

216
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

217 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

218 INFIRMIERĂ DEBUTANT M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1
7

219 MEDIC COORDONATOR S MEDICI

DIABET ZAHARAT, 
NUTRIȚIE ȘI BOLI 
METABOLICE 1

Nr. total posturi
                                                                                   COMPARTIMENT HEMATOLOGIE                                       5 PATURI

Nr. total posturi
                                                COMPARTIMENT DIABET ZAHARAT, NUTRI ȚIE ȘI BOLI METABOLICE        17 PATURI

                              SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ - COMPARTIMENT ÎNGRIJIRI PALIATIVE          6 PATURI
Nr. total posturi

                                SECȚIA  CARDIOLOGIE - COMPARTIMENT TERAPIE INTENSIVĂ CORONARIENI    10 PATURI

Nr. total posturi
                                                                                               SEC ȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ                                 29 PATURI
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220 MEDIC PRIMAR S MEDICI

DIABET ZAHARAT, 
NUTRIȚIE ȘI BOLI 
METABOLICE 1

221
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASIST MED 
GENERALIST 1

222 ASISTENT COORDONATOR PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

226
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 4

227
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

228
REGISTRATOR MEDICAL 
DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

231 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 3

233 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 2
15

234 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI CHIRURGIE GENERALĂ 1
241 MEDIC PRIMAR S MEDICI CHIRURGIE GENERALĂ 7

242 MEDIC SPECIALIST S MEDICI
CHIRURGIE 
PEDIATRICĂ 1

243 MEDIC REZIDENT ANUL IV S MEDICI CHIRURGIE TORACICĂ 1

244 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

247
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 3

262
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 15

263 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

264
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

265
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

272 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 7

273 BRANCARDIER G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR BRANCARDIER 1

277 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 4
44

279 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEUROCHIRURGIE 2
280 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEUROCHIRURGIE 1

282
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

283
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

284 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

287 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 3

288 BRANCARDIER G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR BRANCARDIER 1
11

289 MEDIC PRIMAR S MEDICI CHIRURGIE PLASTICĂ 1
290 MEDIC SPECIALIST S MEDICI CHIRURGIE PLASTICĂ 1

291
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

292 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

                                     SEC ȚIA CHIRURGIE GENERALĂ - COMPARTIMENT NEUROCHIRURGIE           8 PATURI

Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                                                                            SEC ȚIA CHIRURGIE GENERALĂ                                    40 PATURI
Nr. total posturi

                                                      SEC ȚIA CHIRURGIE GENERALĂ - COMPARTIMENT CHIRURGIE PLASTICĂ         

                                                                                     MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ                           7 PATURI
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4

293 MEDIC SPECIALIST S MEDICI
CHIRURGIE 
VASCULARĂ 1

294
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

295 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1
3

296 MEDIC COORDONATOR S MEDICI UROLOGIE 1
298 MEDIC PRIMAR S MEDICI UROLOGIE 2
299 MEDIC REZIDENT AN I S MEDICI UROLOGIE 1

300 ASISTENT COORDONATOR S PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

305
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 5

307 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

308 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU
REGISTRATOR 
MEDICAL 1

310 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 2

312 INFIRMIERĂ DEBUTANT M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 2

314 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 2
19

315 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI
OBSTETRICĂ 
GINECOLOGIE 1

321 MEDIC PRIMAR S MEDICI
OBSTETRICĂ 
GINECOLOGIE 6

323 MEDIC SPECIALIST S MEDICI
OBSTETRICĂ 
GINECOLOGIE 2

324 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU
OBSTETRICĂ 
GINECOLOGIE 1

326
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

OBSTETRICĂ 
GINECOLOGIE 2

327 ASISTENT MEDICAL S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

344
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

OBSTETRICĂ 
GINECOLOGIE 17

345
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

352 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 7

353
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

354
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

355 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU
REGISTRATOR 
MEDICAL 1

363 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 8

364 INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

372 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 8
58

373 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI NEONATOLOGIE 1
375 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEONATOLOGIE 2

378
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 3

                                                                                                     SEC ȚIA NEONATOLOGIE                                      15 PATURI

Nr. total posturi
SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ- COMPARTIMENT CHIRURGIE VASCULARĂ   5 PATURI

Nr. total posturi
                                                                                                  COMPARTIMENT UROLOGIE                               20 PATURI

Nr. total posturi
                                                                                 SEC ȚIA OBSTETRICĂ GINECOLOGIE                                    62 PATURI

Nr. total posturi
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380
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

381 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

382
STATISCIAN MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

384 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 2

385 INFIRMIERĂ DEBUTANT M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

386 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1
14

387 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEONATOLOGIE 1
388 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEONATOLOGIE 1
389 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 1

395
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 6

396
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

400 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 4
14

402 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEONATOLOGIE 2
403 MEDIC REZIDENT ANUL V S MEDICI NEONATOLOGIE 1
404 MEDIC REZIDENT ANUL III S MEDICI NEONATOLOGIE 1

408
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 4

409 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 1
9

410 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI PEDIATRIE 1
414 MEDIC PRIMAR S MEDICI PEDIATRIE 4
417 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PEDIATRIE 3

418 ASISTENT MEDICAL ȘEF S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PEDIATRIE 1

420
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR PEDIATRIE 2

429
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 9

431 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

432
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

433
INSTRUCTOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU INSTRUCTOR MEDICAL 1

434
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

441 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 7

443 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 2
34

444 MEDIC PRIMAR S MEDICI PEDIATRIE 1

448
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 4

449 INFIRMIERA M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERA 1
6

450 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI
ORTOPEDIE ȘI 
TRAUMATOLOGIE 1

                                                             SECȚIA NEONATOLOGIE - COMPARTIMENT PREMATURI            10 PATURI

Nr. total posturi
                                                                                                            SEC ȚIA PEDIATRIE                                            38 PATURI

Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                                             SEC ȚIA PEDIATRIE  - COMPARTIMENT TERAPIE ACUTĂ                   5 PATURI  

                                                                                      SEC ȚIA ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE                  35 PATURI

Nr. total posturi
                                                      SEC ȚIA NEONATOLOGIE - COMPARTIMENT TERAPIE INTENSIVĂ      5 PATURI

Nr. total posturi
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454 MEDIC PRIMAR S MEDICI
ORTOPEDIE ȘI 
TRAUMATOLOGIE 4

457 MEDIC SPECIALIST S MEDICI
ORTOPEDIE ȘI 
TRAUMATOLOGIE 3

458
KINETOTERAPEUT 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ORTOPEDIE ȘI 
TRAUMATOLOGIE 1

459 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

471
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 12

473 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

474
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

475 GIPSAR PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU GIPSAR 1
478 GIPSAR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU GIPSAR 3

482 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 4

483 INFIRMIERĂ DEBUTANT M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

485 BRANCARDIER G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR BRANCARDIER 2

489 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 4
40

490 MEDIC COORDONATOR S MEDICI OFTALMOLOGIE 1
492 MEDIC PRIMAR S MEDICI OFTALMOLOGIE 2

493 ASISTENT COORDONATOR PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

496
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 3

497 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

498
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

499
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

500 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

503 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 3
14

504 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI ORL 1
507 MEDIC PRIMAR S MEDICI ORL 3
508 MEDIC REZIDENT AN IV S MEDICI ORL 1

509 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

514
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 5

515 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

516
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

520 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 4

521 INFIRMIERĂ DEBUTANT M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

523 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 2
20

524 MEDIC PRIMAR S MEDICI
CHIRURGIE MAXILO-
FACIALĂ  1

Nr. total posturi
                                                                                                             SEC ȚIA  ORL                                                   20 PATURI

                                                             SEC ȚIA ORL  - COMPARTIMENTCHIRURGIE MAXILO-FACIALĂ   5 PATURI
Nr. total posturi

Nr. total posturi
                                                                                COMPARTIMENT OFTALMOLOGIE                                    15 PATURI
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525
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

526 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1
3

527 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI ATI 1
535 MEDIC PRIMAR S MEDICI ATI 8
539 MEDIC SPECIALIST S MEDICI ATI 4
540 MEDIC REZIDENT AN I S MEDICI ATI 1

541 KINETOTERAPEUT S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR KINETOTERAPEUT 1

542 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

550
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 8

593
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 43

595 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

597
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

598
STATISCIAN MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL 1

607 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 9

613 INFIRMIERA DEBUTANT M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 6

617 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 4
91

618 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI NEUROLOGIE 1
624 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEUROLOGIE 6
625 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEUROLOGIE 1
626 MEDIC REZIDENT AN I S MEDICI NEUROLOGIE 1

627
KINETOTERAPEUT 
DEBUTANT S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR KINETOTERAPEUT 1

628 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

650
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 22

651 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

652
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

653 MASEUR PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU MASEUR 1

654 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU
REGISTRATOR 
MEDICAL 1

655
REGISTRATOR MEDICAL 
DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

671 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 16

674 BRANCARDIER G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR BRANCARDIER 3

681 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 7
64

682 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEUROLOGIE 1

683 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

684 INFIRMIERĂ DEBUTANT M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1
3

Nr. total posturi
                                                   SEC ȚIA NEUROLOGIE - COMPARTIMENT TERAPIE  ACUTĂ                    5 PATURI

Nr. total posturi

Nr. total posturi
                                                                                                             SEC ȚIA ATI                                                        28 PATURI

Nr. total posturi
                                                                                                      SEC ȚIA NEUROLOGIE                                      63 PATURI
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685 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEUROLOGIE 1

687
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

3

688 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI BOLI INFECȚIOASE 1
692 MEDIC PRIMAR S MEDICI BOLI INFECȚIOASE 4
695 MEDIC SPECIALIST S MEDICI BOLI INFECȚIOASE 3

696 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

699
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 3

711
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 12

713 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

714
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

716
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 2

717 SPĂLĂTOREASĂ G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR SPĂLĂTOREASĂ 1

724 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 7

730 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 6
43

731 MEDIC PRIMAR S MEDICI ATI 1
732 MEDIC SPECIALIST S MEDICI ATI 1

733
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

737
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 4

738 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

740 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 2
10

741 MEDIC COORDONATOR S MEDICI
DERMATO-
VENEROLOGICE 1

743 MEDIC PRIMAR S MEDICI
DERMATO-
VENEROLOGICE 2

744 ASISTENT COORDONATOR S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

748
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 4

749 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

750 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

751 INFIRMIERĂ DEBUTANT M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

752 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1
12

753 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI PSIHIATRIE 1
759 MEDIC PRIMAR S MEDICI PSIHIATRIE 6
760 MEDIC REZIDENT AN I S MEDICI PSIHIATRIE 1

762 PSIHOLOG SPECIALIST S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG 2

Nr. total posturi
                                                                                                     SEC ȚIA  PSIHIATRIE ACUȚI                             50 PATURI

Nr. total posturi
                                                                                            SEC ȚIA   BOLI INFECȚIOASE                                    42 PATURI

Nr. total posturi

                                                                   COMPARTIMENT DERMATO-VENEROLOGICE                            8 PATURI

                                                       SEC ȚIA BOLI  INFECȚIOASE - COMPARTIMENT TI                     4 PATURI

Nr. total posturi

                                                                   SEC ȚIA NEUROLOGIE - COMPARTIMENT CRONICI                  5 PATURI
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763 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

767
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 4

781
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 14

782
STATISCIAN MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

783
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

784 INSTRUCTOR ERGOTERAP M PERSONAL SANITAR MEDIU
INSTRUCTOR 
ERGOTERAP 1

797 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 13

799 BRANCARDIER G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR BRANCARDIER 2

803 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 4
51

804 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI

RECUPERARE 
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI 
BALNEO 1

806 MEDIC PRIMAR S MEDICI

RECUPERARE 
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI 
BALNEO 2

807 PROFESOR CFM PRINCIPAL S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PROFESOR CFM 1

808 ASISTENT MEDICAL ȘEF S PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

810
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

816
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 6

817 MASEUR PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU MASEUR 1

818
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

821 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 3

823 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 2
20

824 MEDIC SPECIALIST S MEDICI

RECUPERARE 
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI 
BALNEO 1

825
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

2

826 MEDIC COORDONATOR S MEDICI

RECUPERARE 
MEDICINA FIZICĂ ȘI 
BALNEO 1

827 MEDIC PRIMAR S MEDICI

RECUPERARE 
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI 
BALNEO 1

828
KINETOTERAPEUT 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR KINETOTERAPEUT 1

829 PROFESOR CFM S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PROFESOR CFM 1

831
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                                                         SEC ȚIA  RECUPERARE MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEO       25 PATURI

                                                   SEC ȚIA RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI  BALNEOLOGIE                                                      
- COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICALA ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE                                          7 PATURI

Nr. total posturi
                                                                    COMPARTIMENT  RECUPERARE NEUROLOGICĂ                  15 PATURI
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832 ASISTENT COORDONATOR PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

838
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 6

839 MASEUR PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU MASEUR 1
840 MASEUR M PERSONAL SANITAR MEDIU MASEUR 1

844 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 4

846 INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 2

849 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 3
24

850 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PSIHIATRIE 0,5
850 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PSIHIATRIE 0,5
851 MEDIC REZIDENT AN III S MEDICI PSIHIATRIE 1

857
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 6

858 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

863 INFIRMIERĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 5

864 INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

865 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1

866 BRANCARDIER G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR BRANCARDIER 1
867 MUNCITOR CALIFICAT III G MUNCITORI BUCĂTAR 1

18

868 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEFROLOGIE 1

869
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

872
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 3

873 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

874
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

875 INFIRMIERĂ G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1

877 INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ M
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 2

879 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 2
12

880 MEDIC ȘEF SECȚIE S MEDICI
MEDICINĂ DE 
URGENȚĂ 1

889 MEDIC PRIMAR S MEDICI
MEDICINĂ DE 
URGENȚĂ 9

891 MEDIC PRIMAR S MEDICI PEDIATRIE 2

892 MEDIC PRIMAR S MEDICI

MEDICINĂ DE FAMILIE 
CU COMPETEN țĂ ÎN 
UPU 1

904 MEDIC SPECIALIST S MEDICI URGENȚĂ 11,5
904 MEDIC SPECIALIST S MEDICI MEDICINĂ DE FAMILIE 0,5
907 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PEDIATRIE 3

913 MEDIC SPECIALIST S MEDICI

RADIOLOGIE ȘI 
IMAGISTICĂ MEDICALĂ 
CU COMPETENŢĂ ÎN 
TOMOGRAFIE 
COMPUTERIZATĂ 6

                                                      COMPARTIMENT PSIHIATRIE CRONICI (BAIA DE ARIE Ș)                   22 PATURI

                                                                                                      STA ȚIE HEMODIALIZĂ                                     4 APARATE

Nr. total posturi
                                                                                UNITATEA DE PRIMIRE URGEN ȚE                                        5 PATURI

Nr. total posturi

Nr. total posturi
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914 MEDIC S MEDICI
MEDICINĂ DE 
URGENȚĂ 1

915 MEDIC S MEDICI
GENERALIST CU 
COMPETENȚĂ ÎN UPU 1

916 ASISTENT MEDICAL ȘEF S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

921
ASISTENT SOCIAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR ASISTENT SOCIAL 5

929
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 8

936

TEHNICIAN DE 
RADIOLOGIE ŞI 
IMAGISTICĂ LICENŢIAT S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

TEHNICIAN DE 
RADIOLOGIE ŞI 
IMAGISTICĂ LICENŢIAT 7

966
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 30

980 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 14

984
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 4

985
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL IA S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR ANALIST PROGRAM 0,5

985
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL IA S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR INGINER DE SISTEM 0,5

986
SECRETAR DACTILOGRAF I 
A M PERSONAL SANITAR MEDIU

SECRETAR 
DACTILOGRAF 1

992
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 6

1007 BRANCARDIER G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR BRANCARDIER 15

1020 INFIRMIERĂ G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 13

1022 INFIRMIERĂ DEBUTANT G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 2

1032 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 10
153

1036 MEDIC DENTIST S MEDICI STOMATOLOG 4

1037
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

5

1039
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 2

2

1040
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1042
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

1043
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1044
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1045
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1046
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

                                                                                  CABINET MEDICINĂ INTERNĂ

 CABINET CARDIOLOGIE

                                                                                       CABINET GASTROENTEROLOGIE

                                                                                                   CABINET  REUMATOLOGIE

                                                                                                         CABINET  NEFROLOGIE

                                                                                                   CABINET   ENDOCRINOLOGIE

                                                                                                        CABINET    PEDIATRIE

Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                                                                                       SPITALIZARE DE ZI                                           25 PATURI

AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI 

Nr. total posturi
                                  UNITATEA DE PRIMIRE URGEN ȚE - CABINET MEDICAL DENTARĂ DE URGENȚĂ   

Pagina 12



1047
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 1

1048
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1049
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1050 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1051
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1052
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1053
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1054
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1055
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1057
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

1058 GIPSAR MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU GIPSAR 1

1059
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1060
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1061
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL SSD

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1062
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1063 ASISTENT COORDONATOR S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1064
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1065
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1066
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1067
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1068 PROFESOR PRINCIPAL CFM PL PERSONAL SANITAR MEDIU PROFESOR CFM 1

1069 MEDIC SPECIALIST   S MEDICI MEDICINĂ SPORTIVĂ 1

1070
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1071 MEDIC PRIMAR S MEDICI
GERIATRIE ȘI 
GERONTOLOGIE 1

                                                                                                            CABINET PSIHIATRIE

                                                                                                          CABINET   UROLOGIE

                                                                                                       CABINET  OFTALMOLOGIE

                                                                                                              CABINET  ORL

                                                                                     CABINET   ORTOPEDIE - TRAUMATOLOGIE

                                                                                           CABINET CHIRURGIE MACILO-FACIALĂ

                                            CABINET CHIRURGIE PLASTICĂ ȘI MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ

                                                                                                 CABINET   NEUROCHIRURGIE

                                                                                                        CABINET NEUROLOGIE

                                                                                        CABINET   DERMATO - VENEROLOGICE

                                                                                    CABINET GERIATRIE ȘI GERONTOLOGIE

                                                                                       CABINET    OBSTETRICĂ GINECOLOGIE

                                                                                                      CABINET PSIHIATRIE

                                                                                                  CABINET NEUROPSIHIATRIE

                                                                   CABINET RECUPERARE MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE

                                                                                                       SALA DE GIMNASTICĂ

                                                                                                CABINET MEDICINĂ SPORTIVĂ

                                                                                                    CABINET  CHIRURGIE GENERALĂ
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1072
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST

1

1073 MEDIC PRIMAR S MEDICI
ALERGOLOGIE ȘI 
IMUNITATE CLINICĂ 1

1074
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1075
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1076
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1077 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1078 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1079
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

1080 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU
REGISTRATOR 
MEDICAL 1

1081
STATISTICIAN MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

1085 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 4

1086
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASIST MED 
GENERALIST 1

47

1087 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1094
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 7

1096
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

OBSTETRICĂ 
GINECOLOGIE 2

1097
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1098

TEHNICIAN SUPERIOR DE 
IMAGISTICĂ, RADIOLOGIE, 
RADIOTERAPIE ŞI 
RADIODIAGNOSTIC 
PRINCIPAL SSD

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

TEHNICIAN SUPERIOR 
DE IMAGISTICĂ, 
RADIOLOGIE, 
RADIOTERAPIE ŞI 
RADIODIAGNOSTIC 1

1112
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 14

1116
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

OBSTETICĂ 
GINECOLOGIE 4

1119 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 3

1122
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 3

1134 INFIRMIERĂ G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 12

1138 INFIRMIERĂ DEBUTANT G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 4

1139 BRANCARDIER G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR BRANCARDIER 1

1147 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 8
61

                                                                                                          BLOC OPERATOR

                                                                                                     CABINET CHIRURGIE VASCUILARĂ

Nr. total posturi

                                                                                                         CABINET PNEUMOLOGIE

                                                                                                     CABINET HEMATOLOGIE

                                                                                             FIȘIER DISPENSAR POLICLINICĂ

                                                                                                       PUNCT DE RECOLTARE

                                                                                                     ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE

Nr. total posturi
                     ALTE STRUCTURI FUNC ȚIONALE

                                                                        CABINET DE ALERGOLOGIE ȘI IMUNITATE CLINICĂ
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1148 MEDIC PRIMAR S MEDICI MEDIC 1
1

1149 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT APARATURĂ 
MEDICALĂ 1

1158
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT APARATURĂ 
MEDICALĂ 9

1159
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT APARATURĂ 
MEDICALĂ 1

1160 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1
12

1161 FARMACIST ȘEF SECȚIE S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIE 1

1163 FARMACIST PRIMAR S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIE 2

1164 FARMACIST SPECIALIST S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIE 1

1165 FARMACIST S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIE 1

1176
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE 11

1178
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE 2

1179 REFERENT IA M PERSONAL SANITAR MEDIU REFERENT 1

1180 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1
20

1181 MEDIC ȘEF LABORATOR S MEDICI LABORATOR 1

1182 CHIMIST PRINCIPAL S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1
1183 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 1

1185
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 2

1186 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

6

1188 MEDIC PRIMAR S MEDICI LABORATOR 2

1189 BIOLOG PRINCIPAL S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1194
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 5

1195
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

9

1196 BIOLOG PRINCIPAL S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1197 CHIMIST PRINCIPAL S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1198
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1199 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1
4

1200 BIOLOG PRINCIPAL S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1203 CHIMIST PRINCIPAL S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 3

                            LABORATOR ANALIZE MEDICALE - IMUNOSEROLOGIE, CONTAGIOASE ȘI PLANIFICARE 
Nr. total posturi

                                                                              LABORATOR ANALIZE MEDICALE - BIOCHIMIE
Nr. total posturi

                                                                                         LABORATOR ANALIZE MEDICALE

                                                                 LABORATOR ANALIZE MEDICALE - BACTERIOLOGIE

Nr. total posturi

Nr. total posturi
                                                                                                              FARMACIE SPITAL

Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                                                                                                      UTS

                                                                                                                 STERILIZARE

Pagina 15



1204
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT APARATURĂ 
MEDICALĂ 1

1206
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 2

7

1207 MEDIC PRIMAR S MEDICI LABORATOR 1

1208 CHIMIST S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1211
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 3

1212
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1213
STATISCIAN MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

1214 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1
8

1215 MEDIC ȘEF LABORATOR S MEDICI
RADIOLOGIE ȘI 
IMAGISTICĂ MEDICALĂ 1

1217 MEDIC PRIMAR S MEDICI
RADIOLOGIE ȘI 
IMAGISTICĂ MEDICALĂ 2

1219 MEDIC SPECIALIST S MEDICI
RADIOLOGIE ȘI 
IMAGISTICĂ MEDICALĂ 2

1220 ASISTENT MEDICAL ȘEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU
RADIOLOGIE ȘI 
IMAGISTICĂ MEDICALĂ 1

1226
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

RADIOLOGIE ȘI 
IMAGISTICĂ MEDICALĂ 6

1228 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

1229
STATISTICIAN MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL 1

1230
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

1231 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1
17

1233 MEDIC PRIMAR S MEDICI
RADIOLOGIE ȘI 
IMAGISTICĂ MEDICALĂ 2

1234 MEDIC REZIDENT ANUL IV S MEDICI
RADIOLOGIE ȘI 
IMAGISTICĂ MEDICALĂ 1

1239
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

RADIOLOGIE ȘI 
IMAGISTICĂ MEDICALĂ 5

1240 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
RADIOLOGIE ȘI 
IMAGISTICĂ MEDICALĂ 1

1241
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

10

1242
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

RADIOLOGIE ȘI 
IMAGISTICĂ MEDICALĂ 0,5

Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                                              LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ 

                                                                          LABORATOR ANALIZE MEDICALE - HEMATOLOGIE

Nr. total posturi

Nr. total posturi

LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ  - COMPUTER TOMOGRAF - SPITAL ȘI AMBULATORIUL DE 
SPECIALITATE

    LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ - RMN SPITAL  ȘI AMBULATORIUL DE SPECIALITATE
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1242 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
RADIOLOGIE ȘI 
IMAGISTICĂ MEDICALĂ 0,5

1

1243 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1

1245
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

1246 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1247 INFIRMIERĂ DEBUTANT G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INFIRMIERĂ 1
4

1248 MEDIC PRIMAR S MEDICI PNEUMOFIZIOLOGIE 1

1249
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1250 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

3

1251 MEDIC PRIMAR S MEDICI LABORATOR 1
1252 MEDIC SPECIALIST S MEDICI LABORATOR 1

1254 BIOLOG PRINCIPAL S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 2

1255 BIOLOG S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1256 BIOCHIMIST PRINCIPAL S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1258
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 2

1259 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU
REGISTRATOR 
MEDICAL 1

1260 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1
10

1261
MEDIC ȘEF SERVICIU 
MEDICINA LEGALĂ S MEDICI  MEDICINA LEGALĂ 1

1263 MEDIC PRIMAR S MEDICI  MEDICINA LEGALĂ 2
1264 MEDIC SPECIALIST S MEDICI  MEDICINA LEGALĂ 1

1265
FARMACIST PRIMAR 
MEDICINA LEGALĂ S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

FARMACIST  MEDICINA 
LEGALĂ 1

1266
CHIMIST PRNCIPAL 
MEDICINA LEGALĂ S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

CHIMIST  MEDICINA 
LEGALĂ 1

1270

ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL  MEDICINA 
LEGALĂ PL PERSONAL SANITAR MEDIU  MEDICINA LEGALĂ 4

1271
ASISTENT MEDICAL  
MEDICINA LEGALĂ PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1272 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU  MEDICINA LEGALĂ 1

1273 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1

1274 BRANCARDIER G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR BRANCARDIER 1
14

1275
BIOLOG PRINCIPAL 
ANATOMIE PATOLOGICĂ S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR BIOLOG 1

1276

ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL ANATOMIE 
PATOLOGICĂ PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

                                                                                       LABORATOR ENDOSCOPIE BRONŞICĂ
Nr. total posturi

Nr. total posturi

Nr. total posturi
                                                                                        LABORATOR EXPLORĂRI FUNC ȚIONALE

                                                     LABORATOR ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ DIAGNOSTICĂ ȘI TERAPEUTICĂ

Nr. total posturi

                                                                          SERVICIUL JUDE ȚEAN DE MEDICINA LEGALĂ

Nr. total posturi
                                                                                       LABORATOR DIAGNOSTIC MOLECULAR

Nr. total posturi

                                             SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ - COMPARTIMENT CITOLOGIE
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1277 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1
3

1278 ASISTENT COORDONATOR PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ANATOMIE 
PATOLOGICĂ 1

1279

ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL ANATOMIE 
PATOLOGICĂ PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ANATOMIE 
PATOLOGICAĂ 1

1280

ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL ANATOMIE 
PATOLOGICĂ PL PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE 1

1281 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR INGRIJITOARE 1
4

1282
MEDIC ȘEF SERVICIU 
ANATOMIE PATOLOGICĂ S MEDICI

ANATOMIE 
PATOLOGICĂ 1

1284
MEDIC PRIMAR ANATOMIE 
PATOLOGICĂ S MEDICI

ANATOMIE 
PATOLOGICĂ 2

1285

ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL ANATOMIE 
PATOLOGICĂ PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ANATOMIE 
PATOLOGICĂ 1

1286
REGISTRATOR MEDICAL 
DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU

ANATOMIE 
PATOLOGICAĂ 1

1287 AUTOPSIER DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU
ANATOMIE 
PATOLOGICA 1

6

1288 MEDIC ȘEF SERVICIU S MEDICI EPIDEMIOLOGIE 1
1289 MEDIC SPECIALIST S MEDICI BOLI INFECȚIOASE 1

1290
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU IGIENĂ 1

1292 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

1293 AGENT D.D.D. G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR AGENT D.D.D. 1

1296 AGENT D.D.D. DEBUTANT G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR AGENT D.D.D. 3

1299 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 3

1300 MUNCITOR NECALIFICAT I G MUNCITORI
MUNCITOR 
NECALIFICAT 1

13

1301 MEDIC SPECIALIST S MEDICI

MEDICINĂ DE FAMILIE 
COMPETENŢĂ 
PLANIFICARE 
MEDICALĂ 1

1302
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU OCROTIRE 1

1303
REGISTRATOR MEDICAL 
DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

3

1305 MEDIC PRIMAR S MEDICI MEDICINA MUNCII 2

1306 PSIHOLOG PRACTICANT S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG 1

1308
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

5

1310
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

                                         SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENŢEI MEDICALE

Nr. total posturi

Nr. total posturi

Nr. total posturi

Nr. total posturi

Nr. total posturi
                                                                        SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ - PROSECTURA

                                         SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ - COMPARTIMENT HISTOPATOLOGIE

Nr. total posturi
                                                                                             CABINET ONCOLOGIE MEDICALĂ

                                                                                                 CABINET MEDICINA MUNCII

                                                                                         CABINET PLANIFICARE FAMILIALĂ
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1311
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 0,5

1311
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 0,5

1312 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL 1
4

1313
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1

1314
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1

1315
STATISCIAN MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

1

1316
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

1

1317 MEDIC COORDONATOR S MEDICI PSIHIATRIE 1
1318 MEDIC PRIMAR S MEDICI PSIHIATRIE 1
1319 MEDIC REZIDENT AN III S MEDICI PSIHIATRIE 1

1320 PSIHOLOG S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG 1

1321 ASISTENT SOCIAL S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASISTENT SOCIAL 1

1322 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1323
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

1324 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1
8

1325 MEDIC ȘEF CSM S MEDICI
PSIHIATRIE 
PEDIATRICA 1

1327 MEDIC PRIMAR S MEDICI
PSIHIATRIE 
PEDIATRICA 2

1328 MEDIC SPECIALIST S MEDICI
NEUROLOGIE 
PEDIATRICĂ 1

1329 MEDIC REZIDENT AN IV S MEDICI
PSIHIATRIE 
PEDIATRICA 1

1330 PSIHOLOG PRINCIPAL S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG 1

1331 PSIHOLOG SPECIALIST S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG 1

1332
ASISTENT SOCIAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR ASISTENT SOCIAL 1

1334
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 2

1335 ASISTENT MEDICAL  PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1336
ASISTENT MEDICAL  
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1337
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

1338
REGISTRATOR MEDICAL 
DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

1339 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1
15Nr. total posturi

                                                    CENTRU SĂNĂTATE MINTALĂ ADUL ȚI CU STAȚIONARE DE ZI -  35 LOCURI
Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                                                  CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRI ȚIE ȘI BOLI METABOLICE

                                         CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRI ȚIE ȘI BOLI METABOLICE (EDUCAȚIE SPECIFICĂ)

                                               CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRI ȚIE ȘI BOLI METABOLICE (PICIOR DIABETIC)

Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                                              CENTRU SĂNĂTATE MINTALĂ COPII

Nr. total posturi

                                                                                                CABINET BOLI INFEC ȚIOASE 
Nr. total posturi
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1340
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1

1341
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1

1342
MEDIC ȘEF DISPENSAR 
TBC S MEDICI PNEUMOFIZIOLOGIE 1

1343 MEDIC PRIMAR S MEDICI PNEUMOFIZIOLOGIE 1
1345 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PNEUMOFIZIOLOGIE 2
1346 MEDIC REZIDENT AN I S MEDICI PNEUMOLOGIE 1

1347 BIOLOG PRINCIPAL S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR BIOLOG 1

1348 ASISTENT COORDONATOR S
ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1354
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 6

1355
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT APARATURĂ 
MEDICALĂ 1

1356
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1357
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

1358 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1
17

1359 MEDIC SPECIALIST S MEDICI MEDICINĂ INTERNĂ 1
1360 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PEDIATRIE 1

1361 MEDIC SPECIALIST S MEDICI
OBSTETRICA 
GINECOLOGIE 1

1362 ASISTENT COORDONATOR S PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1363
REGISTRATOR MEDICAL 
DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 1

1364 ÎNGRIJITOARE G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR ÎNGRIJITOARE 1

1365
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASIST MED 
GENERALIST 1

1366
ASISTENT MEDICAL 
DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASIST MED 
GENERALIST 1

1367 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU
ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

9

1368 ȘEF SERVICIU S
ALT PERSONAL CU STUDII 

SUPERIOARE
JURIST/ECONOMIST/IN
GINER/SOCIOLOG 1

1369 MEDIC S MEDICI MEDICINĂ GENERALĂ 1

1370
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 0,5

1370
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 0,5

1371
CONSILIER JURIDIC 
GRADUL I S

ALT PERSONAL CU STUDII 
SUPERIOARE CONSILIER JURIDIC 1

                                                                                               COMPARTIMENT ERGOTERAPIE

Nr. total posturi

                                                                                             CABINET OBSTETRICĂ GINECOLOGIE

                                                                                                              DISPENSAR   TBC

                                                                      CENTRU DE SĂNĂTATE MULTIFUNCŢIONAL OCNA MUREŞ
Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                   COMPARTIMENT RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE (BAZA DE TRATAMENT)
Nr. total posturi

                                                                                                        CABINET PEDIATRIE

                                                                                                 CABINET MEDICINĂ INTERNĂ

                                                                                                       CABINETE MEDICALE

                                                                                                         SPITALIZARE DE ZI                              20 PATURI

                                                     SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂ ȚII SERVICIILOR MEDICALE

                                                             MANAGEMENTUL CALITĂ ȚII SERVICIILOR MEDICALE
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1372
CONSILIER JURIDIC 
GRADUL II S

ALT PERSONAL CU STUDII 
SUPERIOARE CONSILIER JURIDIC 1

1373
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL IA S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ŞTIINŢE 
ECONOMICE/JURIDICE/ 
SOCIALE 1

1374
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL IA S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR ECONOMIST 1

1375
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL I S

ALT PERSONAL SANITAR 
SUPERIOR

ŞTIINŢE 
ECONOMICE/JURIDICE/ 
SOCIALE 1

1376 REFERENT  I A M PERSONAL MEDIU REFERENT 1
9

1378
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 2

1379 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU
REGISTRATOR 
MEDICAL 1

3

1380
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1381
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL COORDONATOR PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

2

1382 PREOT I S
ALT PERSONAL CU STUDII 

SUPERIOARE PREOT 1
1

1385 GARDEROBIER G PERSONAL AUXILIAR GARDEROBIER 3

3

1386
SPĂLĂTOREASĂ CU 
GESTIUNE M

PERSONAL AUXILIAR 
SANITAR SPĂLĂTOREASĂ 1

1396 SPĂLĂTOREASĂ G
PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR SPĂLĂTOREASĂ 10
11

1397 ȘEF SERVICIU S TESA ECONOMIST 1

1403
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL IA S TESA ECONOMIST 6

1404 REFERENT IA M TESA CONTABIL 1
1405 REFERENT CASIER IA M TESA CASIER 1

9

1406 ȘEF SERVICIU S TESA
ANALIST 
PROGRAMATOR 1

1407
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL IA S TESA INGINER DE SISTEM 1

1408
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL II S TESA ANALIST 1

1409
ASISTENT MEDICAL 
PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL 
GENERALIST 1

1411
REGISTRATOR MEDICAL 
PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR 
MEDICAL 2

6

1412 ȘEF SERVICIU S TESA INGINER/ECONOMIST 1

1417
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL IA S TESA ECONOMIST 5

1419
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL IA S TESA

ECONOMIST/INGINER/J
URIST 2

Nr. total posturi

Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                                               SERVICIUL INFORMATICĂ ȘI STATISTICĂ MEDICALĂ

                                                                                         SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE 

B. STRUCTURI FUNCȚIONALE - APARAT FUNCȚIONAL

                                                                               COMPARTIMENT DE INTERNĂRI - INFORMA ȚII
Nr. total posturi

                                                                                                                 SPĂLĂTORIE

Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                                                                                             GARDEROBĂ

Nr. total posturi

                                                                                                      COMPARTIMENT RELIGIOS

Nr. total posturi

                                                                                                                     DIETETICA

                                                      SERVICIUL ACHIZI ȚII PUBLICE  APROVIZIONARE ȘI TRANSPORT
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8

1420 ȘEF DEPOZIT I M TESA ȘEF DEPOZIT I 1
1421 MAGAZIONER M TESA MAGAZIONER 1
1423 MANIPULANT BUNURI M MUNCITORI MANIPULANT BUNURI 2

4

1425 MUNCITOR CALIFICAT I MUNCITORI CONDUCATORI AUTO 2
1428 MUNCITOR CALIFICAT II MUNCITORI CONDUCATORI AUTO 3
1429 MUNCITOR CALIFICAT III MUNCITORI CONDUCATORI AUTO 1

6

1430 ȘEF SERVICIU S TESA ECONOMIST 1

1435
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL IA S TESA ECONOMIST 5

1437
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL IA S TESA ECONOMIST 2

1438
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL II S TESA ECONOMIST/SOCIOLOG 1

1439 SOCIOLOG S TESA SOCIOLOG 1
10

1440 ȘEF SERVICIU S TESA
JURIST/ECONOMIST/IN
GINER 1

1441
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL IA S TESA INGINER 1

1442
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL IA S TESA ECONOMIST 1

1443
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE GRADUL I S TESA INGINER 1

1444 ARHIVAR IA M TESA ARHIVAR 1
1445 ARHIVAR DEBUTANT M TESA ARHIVAR 1

1446 MUNCITOR CALIFICAT I M MUNCITORI INSTALATOR 1
1452 MUNCITOR CALIFICAT I G MUNCITORI ELECTRICIAN 6
1455 MUNCITOR CALIFICAT I G MUNCITORI INSTALATOR 3
1457 MUNCITOR CALIFICAT I G MUNCITORI MECANIC 2
1464 MUNCITOR CALIFICAT I G MUNCITORI FOCHIST 7
1465 MUNCITOR CALIFICAT IV G MUNCITORI FOCHIST 1
1466 MUNCITOR CALIFICAT I G MUNCITORI ZUGRAV 1
1467 MUNCITOR CALIFICAT I G MUNCITORI TÂMPLAR 1

1468 MUNCITOR CALIFICAT III G MUNCITORI TELEFONISTĂ 1

1470 MUNCITOR NECALIFICAT I G MUNCITORI 2

1475 MUNCITOR CALIFICAT II G MUNCITORI LIFTIERA 5
36

1476 MUNCITOR CALIFICAT II G MUNCITORI CROITOR 1
1477 MUNCITOR CALIFICAT III G MUNCITORI CROITOR 1

2

1479
CONSILIER JURIDIC 
GRADUL IA S TESA JURIST 2

2

1481 AUDITOR GRADUL IA S TESA AUDITOR 2
2

Nr. total posturi

                                                                                                                       MAGAZIE

Nr. total posturi

                                                                                        RELA ȚII  CU PUBLICUL ȘI CONSILIERE

                                                                                                             RESURSE UMANE

                                                                   SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI RELATII CU PUBLICUL
Nr. total posturi

                                                                                                       CONDUCĂTORI AUTO

Nr. total posturi

                                                                   ACTIVITATE DE ÎNTRE ȚINERE REVIZIE TEHNICĂ ASCENSOARE

                                                                                                     BLOCUL ALIMENTAR

                                                                                                    MUNCITOR SPA ȚII VERZI

Nr. total posturi

Nr. total posturi

Nr. total posturi

                                                                                                           COMPARTIMENT AUDIT

                                                                                                     COMPARTIMENT JURIDIC

                              COMPARTIMENT CONFEC ȚIONARE, REPARARE ŞI ÎNTREŢINERE INVENTAR MOALE

                                                                                                       CENTRALA TELEFONICĂ

                                                                                          MUNCITORI INDIRECT PRODUCTIVI                     

Nr. total posturi

                                                                                             TEHNIC ADMINISTRATIV ȘI PSM

                                                                                 SERVICIUL TEHNIC ADMINISTRATIV ȘI PSM
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1490 MUNCITOR CALIFICAT I G MUNCITORI BUCĂTAR 9
1491 MUNCITOR CALIFICAT II G MUNCITORI BUCĂTAR 1
1496 MUNCITOR CALIFICAT III G MUNCITORI BUCĂTAR 5

1497 MUNCITOR CALIFICAT IV G MUNCITORI BUCĂTAR 1

1498 MUNCITOR NECALIFICAT I G MUNCITORI NECALIFICAT 1
17

1498

Avizat pentru legalitate,
 PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL 

ION DUMITREL VASILE BUMBU

         

                                                         

TOTAL  POSTURI UNITATE
Nr. total posturi
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