
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
VICEPREŞEDINTE 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Alba 
 în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse  

şi Asistenţă Educaţională Alba pentru anul şcolar 2020-2021 
 

 
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna septembrie 2020;  
Luând în dezbatere: 
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională Alba, pentru anul şcolar 2020-2021; 

  - adresa nr. 838/8 septembrie 2020 a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională Alba înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20374/ 11 septembrie 
2020; 

Luând în considerare prevederile: 
         -  art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f,  art. 173 alin. 5 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - art. 96 alin. 21 lit. b din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
  - art. 12 şi art. 13 din Regulamentul cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor 
judeţene/al Municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin Ordinul 
ministrului educaţiei naţionale nr. 5555/2011;  

 - Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţiei din unităţile 
de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4619/2015, 
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 desemnează doamna ŢIMONEA Camelia Mirela - consilier superior în cadrul 
Direcţiei juridică şi administraţie publică - Compartimentul unităţi medicale, asistenţă social şi 
învăţământ special, în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de 
Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, pentru anul şcolar 
2020-2021. 
  Art. 2. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197 din 26 septembrie 2019  își încetează 
aplicabilitatea la data adoptării 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, Centrului Judeţean de 
Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcției 
dezvoltare și 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  
VICEPREŞEDINTE,                                         SECRETAR GENERAL, 

                               Dumitru FULEA                                                    Vasile BUMBU 
 
 
Înregistrat cu nr. 186 
Alba Iulia,  15 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. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
VICEPREŞEDINTE 
Nr. 20596/15 septembrie 2020 
 
 
 

    REFERAT DE APROBARE 
al proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului  

Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean  
de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba pentru anul şcolar 2020-2021 

 
 

 
I. Expunere de motive  
Prin adresa nr. 838/9 septembrie 2020 a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20374/11 septembrie 
2020, se solicită desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Alba în cadrul Consiliului de 
administraţie conform legislaţiei în vigoare, pentru a asigura buna desfăşurare a activităţilor 
administrative ale acestei instituţii pentru anul în curs. 

Conform prevederilor art. 5 din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a 
consiliului de administraţiei din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul 
ministrului educaţiei naţionale nr. 4619/2014, cu modificările şi completările ulterioare, la 
începutul fiecărui an şcolar, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor, consiliul de administraţie 
în exerciţiu hotărăşte declanşarea procedurii de constituire a noului consiliu de administraţie. 

În ceea ce priveşte competenţa materială privind desemnarea membrilor consiliului de 
administraţie, conform prevederilor art. 7 alin. 1 lit. b din Metodologia-cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliului de administraţiei din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin 
Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4619/2014, cu modificările şi completările ulterioare 
„reprezentanţii consiliului judeţean sunt desemnaţi de acesta”.  
 

II. Descrierea situaţiei actuale 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197 din 26 septembrie 2019 privind 

desemnarea reprezentantului autorității în consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de 
Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, a fost desemnată în calitate de reprezentant al Consiliului 
Judeţean Alba, doamna Ţimonea Camelia Mirela - consilier superior în cadrul Compartimentului 
unităţi medicale, asistenţă socială şi învăţământ special din aparatul de specialitate, care și-a 
îndeplinit atribuțiile în ceea ce privește participarea la şedinţele consiliilor de administraţie a unităţii 
şi identificarea de măsuri pentru soluţionarea problemelor curente, monitorizarea activităţilor 
instituţiei precum şi a conducerii, conform contractului de management administrativ – financiar.        
 

III. Reglementări anterioare 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 271/25 octombrie 2018 privind desemnarea 

reprezentantului autorității în consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională Alba 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197 din 26 septembrie 2019 privind desemnarea 
reprezentantului autorității în consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională Alba. 
 

IV. Baza legală 
               -  art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f,  art. 173 alin. 5 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - art. 96 alin. 21 lit. b din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
  - art. 12 şi art. 13 din Regulamentul cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor 
judeţene/al Municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin Ordinul 
ministrului educaţiei naţionale nr. 5555/2011;  



 
 

 - Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţiei din unităţile 
de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4619/2015, 
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. 186 din 15 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. 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
Dumitru FULEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA                                APROB, 
JUDEŢUL ALBA                                    PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN                       Ion DUMITREL 
SECRETAR  GENERAL                                                                                     
Nr. 20597/15 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 desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Alba 
 în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse  

şi Asistenţă Educaţională Alba pentru anul şcolar 2020-2021 
 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 16 septembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a 
şedinţei „ordinară” care va avea loc în data de  17 septembrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 186/15 septembrie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională Alba, pentru anul şcolar 2020-2021; 

  - adresa nr. 838/8 septembrie 2020 a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională Alba înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20374/ 11 septembrie 
2020. 

Cu deosebită consideraţiune,  
 
 

 
SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA  
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
Compartimentul unități medicale, asistență socială şi învățământ special 
Nr. 20598/15 septembrie 2020 
 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
al proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Alba în 
Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba 
pentru anul şcolar 2020-2021 
 

 
 

      Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba este o unitate conexă a 
învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonat Ministerului Educaţiei 
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, care desfăşoară servicii de asistenţă psihopedagogică pentru 
părinţi, copii şi cadre didactice fiind specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de 
servicii educaţionale specifice. Coordonează, monitorizează şi evaluează, la nivel judeţean 
activitatea centrului judeţean de asistenţă psihopedagogică (CJAP) şi a cabinetelor de asistenţă 
psihopedagogică, a centrelor şi cabinetelor logopedice interşcolare, colaborează cu centrele 
şcolare pentru educaţie incluzivă în vederea asigurării serviciilor educaţionale specializate, 
coordonează, monitorizează şi evaluează servicii specializate de mediere şcolară. Fiind o 
instituţie de învăţământ special integrat este coordonată metodologic de către Inspectoratul şcolar 
judeţean, finanţarea cheltuielilor materiale de întreţinere fiind asigurată de la bugetul consiliului 
judeţean. Educaţia specială şi specială integrată trebuie să îi ajute pe copiii/elevii cu CES sau alte 
tipuri de cerinţe educaţionale să atingă nivelul posibil de dezvoltare individuală cât mai aproape 
de dezvoltarea normală, prin acumularea experienţei necesare învăţării şcolare şi sociale, 
formarea abilităţilor necesare învăţării în şcoală, însuşirea cunoştinţelor, formarea priceperilor şi 
a deprinderilor funcţionale utile integrării sociale, profesionale şi vieţii culturale în comunitate şi 
asigurarea şanselor şi a condiţiilor pentru continuarea pregătirii şcolare pe diferite trepte de 
învăţământ.Conform art. 96 alin.(1) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, unităţile de 
învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administraţie, de 
directori şi de directori adjuncţi, după caz, conlucrând cu consiliul profesoral, cu comitetul de 
părinţi şi cu autorităţile administraţiei publice locale. Consiliul de administraţie al Centrului 
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba are un număr impar de membri, ( 9 membri) 
din care fac parte: 
 a) directorul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională;  
b) un reprezentant al consiliului judeţean;  
c) coordonatorul centrului judeţean de asistenţă psihopedagogică;  
d) coordonatorul centrului logopedic interşcolar;  
e) un reprezentant al mediatorilor şcolari; 
f) un reprezentant al ISJ, desemnat prin decizie a inspectorului şcolar 
g) cadre didactice. 
     Preşedintele consiliului de administraþie este directorul Centrului Judeþean de Resurse şi 
Asistenţã Educaþionalã Alba. Acesta conduce şedinţele şi semneazã hotãrârile adoptate. 
    Consiliul de administraþie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea 
directorului sau a douã treimi dintre membri, poate emite hotãrâri în condiţiile în care sunt 
prezenþi minimum jumãtate plus unu din totalul membrilor, ºi are urmãtoarele atribuþii 
principale:  
a) adoptã proiectul de buget ºi avizeazã execuþia bugetarã la nivelul Centrului Judeþean de 
Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã Alba;  
b)aprobă planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul Centrului Judeţean de Resurse 
şi Asistenţă Educaţională Alba; 
c) aprobă curriculumul la decizia şcolii, la propunerea consiliului profesoral;  



 
 

d) stabileşte poziţia Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba în relaţiile cu 
terţi. 
 
        Prin adresa nr. 838/ 08.09.2020 înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 20374/ 
11.09.2020, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba solicită desemnarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean Alba în cadrul Consiliului de administraţie conform art. 5 
din Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-
cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţiei din unităţile de învăţământ 
preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare care prevede că la începutul fiecărui an 
şcolar, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor, consiliul de administraţie în exerciţiu 
hotărăşte declanşarea procedurii de constituire a noului consiliu de administraţie.  
        Pe parcursul anului şcolar în curs participarea la şedinţele Consiliului de administraţie ale 
Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba a fost asigurată de către doamna 
Camelia Mirela Țimonea, desemnată să reprezinte Consiliul judeţean prin HCJ nr. 197 din 26 
septembrie 2019. 
       În vederea asigurării continuităţii şi pentru buna desfăşurare a activităţilor administrative ale 
acestei instituţii este necesară iniţierea demersurilor de numire şi aprobare prin hotărâre de 
consiliu judeţean a reprezentantului consiliului judeţean pentru anul şcolar 2020-2021, conform 
prevederilor art. 7 alin. 1 lit. b din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului 
de administraţiei din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul ministrului 
educaţiei naţionale nr. 4619/2014, cu modificările şi completările ulterioare.              

        Propunem astfel, ca şi reprezentant al autorității în cadrul Consiliului de administraţie al 
Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, conform atribuţiilor din fişa 
postului, pe doamna Ţimonea Camelia Mirela, consilier superior în cadrul Compartimentului 
unităţi medicale, asistenţă socială şi învăţământ special, din aparatul de specialitate.  

          Având în vedere cele expuse, considerăm că proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de 
Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba pentru anul şcolar 2020-2021, astfel cum a fost redactat, 
întruneşte condiţiile de legalitate şi oportunitate necesare supunerii dezbaterii şi aprobării 
Consiliului Judeţean Alba. 

 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
Liliana NEGRUŢ 

 
 

 
 
 
 
 
Întocmit, consilier superior Luminiţa Sântimbrean 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba  

şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA–CTTA  S.A. Alba 
 
 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2020; 
 Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind includerea unui bun în 
Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestuia către 
Societatea APA–CTTA  S.A. Alba; 

- solicitările nr. 5724/11 septembrie 2020 şi nr. 3223/20 mai 2020 ale Societăţii 
Comerciale APA CTTA SA Alba, înregistrate la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 
20753/17.09.2020 şi nr. 11627/21.05.2020 privind  includerea în Inventarul proprietăţii private 
a Judeţului Alba a unor bunuri achiziţionate din fondul IID; 

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

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

canalizare nr. 1969-12770/2008. 
Având în vedere prevederile: 

 -  art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. d, alin. 4 lit. b, art. 191 alin1 lit. a, art. 354, art. 355 şi art. 
357 coroborate cu art. 362 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- art. 871 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

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

- Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobate prin 
H.G. nr. 1031/1999; 

- Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul nr. 2861/2009 al ministrului 
finanţelor publice; 

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

 
HOTĂRÂRE 

 
 

Art. 1. Se aprobă includerea în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba a unor 
bunuri achiziţionate de către Societatea APA–CTTA S.A. Alba din Fondul de Întreţinere, 
Înlocuire și Dezvoltare, cuprinse în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă concesionarea către Societatea APA-CTTA S.A. Alba a bunurilor 
menţionate la art. 1 din prezenta hotărâre, pe durata Contractului de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008. 

Art. 3. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008 prin act 
adițional. 



Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”, S.C. APA–CTTA S.A Alba,  Direcției 
juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și 
bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
            Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,     SECRETAR GENERAL                    
            Ion DUMITREL                VASILE BUMBU 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 192 
Alba Iulia, 22 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:  

Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate: 

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

gestionarea patrimoniului județului 



Anexa la Proiectul de hotărâre a   
Consiliului Județean Alba nr.  192 /22 septembrie 2020 

 
 
 
 

LISTA 
cu bunurile achiziționate de către Societatea Comercială APA–CTTA S.A. Alba 

din Fondul de Întreţinere, Înlocuire și Dezvoltare care vor fi cuprinse în 
Inventarul proprietății private a Județului Alba 

 
 

Nr. 
crt. I Denumirea mijlocului fix U.M. Cantitatea Preț unitar 

(lei) 

Valoare de 
inventar 

(lei) 
1. MAI COMPACTOR SRV 660-II Buc. 1 10.924,00 10.924,00 
2. AUTOTURISM DACIA DUSTER Buc. 2 50.800,00 101.600,00 

3. ECHIPAMENT DE TĂIERE ŞI 
SUDARE SUB APĂ Buc. 1 6.513,00 6.513,00 

 TOTAL    119.037,00 
      

 
 
 

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

 
 
 
 

 Preşedinte:   Secretar general,   Membri:  
Ion DUMITREL   Vasile BUMBU   Voichița Maria COMAN  

                   
         Marian Florin AITAI  

            
         Paul Silviu TODORAN  
           
         Liliana NEGRUȚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretari ai comisiei: Andreea Maria BABIN 
                                    Radu Octavian NEAG



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr.  21003/22 septembrie 2020 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a 
Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA–CTTA  S.A. Alba 

 
 
 

I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează includerea unor bunuri în Inventarul 

proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA–
CTTA  S.A. Alba.  

Consiliul Judeţean Alba a delegat gestiunea serviciilor de alimentare cu apă şi de 
canalizare către Societatea APA CTTA SA, prin contractul nr. 1969-12770/2008. Operatorul 
regional SC APA CTTA SA are în concesiune mai multe bunuri aparţinând domeniului public şi 
privat al Judeţului Alba. 

Conform Capitolului II- Bunurile Concesiunii al Contractului de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APA CTTA S.A. nr. 1969-
12770/2008 -„Dispoziţii generale”, bunurile înseamnă mijloacele fixe, dobândite sau construite 
de Operator cu scopul furnizării serviciilor menţionate. Mijloacele fixe achiziţionate, după natura 
lor, fac parte din categoria bunurilor care aparţin domeniului privat al Judeţului Alba, iar după 
uz, trebuie concesionate Operatorului regional de apă, S.C. APA-CTTA S.A. 
Societatea APA-CTTA S.A. a achiziţionat din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare mai 
multe bunuri din categoria mijloacelor fixe, printre care şi un Compactor MAI, 2 autoturisme 
Dacia Duster şi un Echipament de tăiere şi sudare sub apă, care vor fi incluse în Inventarul 
prorpietăţii private a Judeţului Alba şi concesionate operatorului. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Operatorul regional al Serviciului de alimentare cu apă potabilă a județului Alba, S.C. 

APA-CTTA S.A. Alba, are în concesiune, ca titular al Contractului de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 1969-12770/2008, bunuri aparținând 
domeniului privat al Județului Alba. 

Conform Capitolului II- Finanţarea Lucrărilor (investiţiilor) din Contractul de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008 – 
„Dispoziţii speciale- partea comună”, dividendele şi redevenţa plătite de Operator trebuie 
returnate acestuia pentru a alimenta Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (denumit fond 
IID). Pentru a scurta mecanismul de circulaţie al fondurilor şi pentru a asigura eficientizarea 
procesului de rambursare a împrumuturilor şi realizarea de investiţii din surse proprii, Consiliul 
Judeţean Alba în calitate de Autoritate Delegantă este de acord ca întregul profit de distribuit 
după deducerea sumelor alocate la rezerve conform prevederilor legale, să fie direct vărsate în 
fondul IID. 

 
III. Reglementări anterioare 
Nu este cazul 
 
III. Baza legală 

 -  art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. d, alin. 4 lit. b, art. 191 alin1 lit. a, art. 354, 355 şi 357  
coroborate cu art. 362 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- art. 871 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 



-  Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- H.G. nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în 

contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 
administrativ-teritoriale; 

- Ordinul nr. 2861/2009 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare către Societatea Comercială  APA–CTTA S.A. Alba; 

- Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare nr. 1969-12770/2008. 

 
 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 
 Nu este cazul 
 
 VI. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 
 
VII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Nu este cazul 
 
VIII. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
 
- solicitările nr. 5724/11.09.2020 şi nr. 3223/20.05.2020 ale Societăţii Comerciale APA 

CTTA SA Alba, înregistrate la registratura Consiliul Judeţean Alba sub nr. 20753/17.09.2020 şi 
nr. 11627/21.05.2020, privind  includerea în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba a 
unor bunuri achiziţionate din fondul IID; 

 
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. 192 din 22  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.  21005/22 septembrie 2020 
 

 
 

Către 
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 
 
 
 

 Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 
specialitate,  

 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
a proiectului de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a 
Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA–CTTA  S.A. Alba 

 
 
 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 30 septembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„ordinară” estimată a avea loc în data de 8 octombrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 192/22 septembrie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

  - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind includerea unor bunuri în 
Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către 
Societatea APA–CTTA  S.A. Alba; 

- solicitările nr. 5724/11.09.2020 şi nr. 3223/20.05.2020 ale Societăţii Comerciale APA 
CTTA SA Alba, înregistrate la registratura Consiliul Judeţean Alba sub nr. 20753/17.09.2020 şi 
nr. 11627/21.05.2020, privind  includerea în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba a 
unor bunuri achiziţionate din fondul IID. 

 Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
 SECRETAR  GENERAL  

VASILE BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
Nr. 21332/ 22 septembrie 2020 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a 
Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA–CTTA  S.A. Alba 

 
Conform prevederilor art. 173 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

consiliul judeţean asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes judeţean, privind inclusiv serviciile publice de alimentare 
cu apă şi de canalizare. Aceste atribuţii ale Consiliului Judeţean intră în sfera privind dezvoltarea 
economico-socială a judeţului. 

Consiliul Judeţean Alba a delegat gestiunea serviciilor de alimentare cu apă şi de 
canalizare către Societatea Comercială APA CTTA SA prin contractul nr. 1969-12770/2008. 
Operatorul regional SC APA CTTA SA are în concesiune mai multe bunuri aparţinând 
domeniului public si privat al Judeţului Alba, printre care mai multe obiecte de inventar si 
mijloace fixe, achiziţionate din fondul IID.  

Prin adresa nr. 3223/20.05.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 
11627/21.05.2020, S.C. APA CTTA SA înaintează lista cu dotările independente achiziţionate 
din Fondul IID şi recepţionate de operatorul regional SC APA CTTA SA Alba, anume „MAI 
COMPACTOR SRV 660-II” cu o valoare de inventar de 10.924,00 lei. De asemenea, prin adresa 
nr. 5724/11.09.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 20753/17.09.2020, S.C. APA 
CTTA SA înaintează lista cu dotările independente achiziţionate din Fondul IID şi recepţionate 
de operatorul regional SC APA CTTA SA Alba, anume 2 „Autoturisme Dacia Duster „ cu o 
valoare de inventar de 50.800,00  lei fiecare şi 1 Echipament de tăiere şi sudare sub apă, cu o 
valoare de invenatr de 6.513,00 lei. 

Conform Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, licenţele de calculator sunt active fixe necorporale, fără substanţă fizică, care se 
utilizează pe o perioadă mai mare de un an şi se înregistrează la costul de achiziţie, (pentru cele 
achiziţionate cu titlu oneros), indiferent de valoarea de intrare. 

Conform Capitolului II- Finanţarea Lucrărilor (investiţiilor) din Contractul de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008 – 
„Dispoziţii speciale- partea comună”, dividendele şi redevenţa plătite de Operator trebuie 
returnate acestuia pentru a alimenta Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (denumit fond 
IID). Pentru a scurta mecanismul de circulaţie al fondurilor şi pentru a asigura eficientizarea 
procesului de rambursare a împrumuturilor şi realizarea de investiţii din surse proprii, Consiliul 
Judeţean Alba în calitate de Autoritate Delegantă este de acord ca întregul profit de distribuit 
după deducerea sumelor alocate la rezerve conform prevederilor legale, să fie direct vărsate în 
fondul IID. Concesionarea bunurilor menţionate, către Societatea Comercială APA-CTTA S.A. 
se va realiza prin Act adiţional, întocmit de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară APA 
ALBA, care modifică Anexa 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1968-12770/2008. 

Conform art. 361 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019  “Bunurile proprietate privată  a statului 
sau a unităţilor administrativ-teritoriale pot fi date în administrare, concesionate ori închiriate.”  

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c) si d), alin. 4 lit. b), 
art. 354 - art 357 şi art. 362 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului 
judeţului, va completa Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al Judeţului Alba cu 
mijloacele fixe achiziţionate din fondul I.I.D., iar concesionarea acestora către S.C. APA-CTTA 
S.A., va permite Operatorului regional, să realizeze o mai buna gestionare a serviciilor publice 
de alimentare cu apă şi de canalizare, la nivelul judeţului Alba. 

 
                              DIRECTOR EXECUTIV, 

               Ioan BODEA 
Întocmit, Andreea Maria Babin  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

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

asupra drumului judeţean DJ 750B: Vadu Moţilor (DN 75) - Burzeşti  - Poiana Vadului  
 
 

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

 Luând în dezbatere: 
 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor 
tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în 
favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al 
Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 750B: Vadu Moţilor (DN 75) - Burzeşti - Poiana 
Vadului; 
 - documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 750B: Vadu Moţilor (DN 75) - 
Burzeşti  - Poiana Vadului, respectiv Cad. 1; Cad. 1.1; Cad. 2; Cad. 2.1; Cad. 3; Cad. 4; Cad. 4.1; 
Cad. 5; Cad. 5.1; Cad. 6; Cad 6.1; Cad. 7; Cad. 7.1; Cad. 8, documentaţii realizate de S.C. 
Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20119 din 
8 septembrie 2020; 

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

287 lit. b şi art. 288 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

 - H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2; 

 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 - Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1. Se însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad 
S.R.L. Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba 
prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, asupra drumului judeţean 
DJ 750B: Vadu Moţilor (DN 75) - Burzeşti  - Poiana Vadului, având suprafaţa totală identificată 
de 90597 mp., din care 48581 mp., intravilan, după cum urmează: 

 



 Cad. 1 - Tronson DJ 750B, km 0+022 (0+000)=> km 0+628, cu suprafaţa de 4512 
mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 0+627 având suprafaţa 
construită de 6 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 750B: Vadu Moţilor (DN 75) - 
Burzeşti  - Poiana Vadului, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Vadu Moţilor, 
parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 79 în Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 1.1 - Tronson DJ 750B, km 0+628=>km 0+636. Construcția C1 - pod la km 
0+634, având suprafața construită de 46 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun 
aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 75 mp se află în proprietatea 
Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia Naţională Apele 
Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, 
aferent sectorului din drumul judeţean DJ 750B: Vadu Moţilor (DN 75) - Burzeşti  - Poiana 
Vadului, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Vadu Moţilor, în intravilan, parte 
din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 79 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 2 - Tronson DJ 750B, km 0+636=> km 2+162, cu suprafaţa de 11920 mp., din 
care 6175 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 0+637 având 
suprafaţa construită de 6 mp., şi se află în proprietatea UAT - Judeţul Alba domeniul public. 
Construcţia C2 reprezintă culeea podului de la km 2+162, având suprafaţa construită de 6 mp., şi 
se află în proprietatea UAT - Judeţul Alba domeniul public, aferente sectorului din drumul 
judeţean DJ 750B: Vadu Moţilor (DN 75) - Burzeşti  - Poiana Vadului, situat pe teritoriul 
administrativ al UAT - Comuna Vadu Moţilor, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 79 
în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 
974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 2.1 - Tronson DJ 750B, km 2+162=>km 2+168, Construcția C1 - pod la km 
2+165, având suprafața construită de 35 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun 
aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 64 mp se află în proprietatea 
Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia Naţională Apele 
Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, 
aferent sectorului din drumul judeţean DJ 750B: Vadu Moţilor (DN 75) - Burzeşti  - Poiana 
Vadului, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Vadu Moţilor, în intravilan, parte 
din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 79 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 3 - Tronson DJ 750B, km 2+168=> km 3+433, cu suprafaţa de 9228 mp., din care 
2215 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 3+432 având suprafaţa 
construită de 6 mp., şi se află în proprietatea UAT - Judeţul Alba domeniul public. aferentă 
sectorului din drumul judeţean DJ 750B: Vadu Moţilor (DN 75) - Burzeşti  - Poiana Vadului, 
situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Vadu Moţilor, parte din bunul imobil cuprins 
la poziţia cu nr. 79 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 4 - Tronson DJ 750B, km 3+433=> km 7+382, cu suprafaţa de 30763 mp., din 
care 12663 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 7+381 având 
suprafaţa construită de 6 mp., şi se află în proprietatea UAT - Judeţul Alba domeniul public. 
aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 750B: Vadu Moţilor (DN 75) - Burzeşti  - Poiana 
Vadului, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Vadu Moţilor, parte din bunul 
imobil cuprins la poziţia cu nr. 79 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 4.1 - Tronson DJ 750B, km 7+382=>km 7+392, Construcția C1 - pod la km 
7+387, având suprafața construită de 46 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun 
aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 6118 mp se află în 
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 750B: Vadu Moţilor (DN 75) - 
Burzeşti  - Poiana Vadului, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Poiana Vadului, 
în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 79 în Inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 5 - Tronson DJ 750B, km 7+392=> km 7+761, cu suprafaţa de 3756 mp., 
intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 7+393 având suprafaţa construită 



de 5 mp., şi se află în proprietatea UAT - Judeţul Alba domeniul public. Construcţia C2 
reprezintă culeea podului de la km 7+760, având suprafaţa construită de 7 mp., şi se află în 
proprietatea UAT - Judeţul Alba domeniul public, aferente sectorului din drumul judeţean DJ 
750B: Vadu Moţilor (DN 75) - Burzeşti  - Poiana Vadului, situat pe teritoriul administrativ al 
UAT - Comuna Poiana Vadului, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 79 în Inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - 
anexa nr. 1; 

 Cad. 5.1 - Tronson DJ 750B, km 7+761=>km 7+768, Construcția C1 - pod la km 
7+765, având suprafața construită de 45 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun 
aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 61 mp se află în proprietatea 
Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia Naţională Apele 
Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, 
aferent sectorului din drumul judeţean DJ 750B: Vadu Moţilor (DN 75) - Burzeşti  - Poiana 
Vadului, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Poiana Vadului, în intravilan, parte 
din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 79 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 6 - Tronson DJ 750B, km 7+768=> km 9+363, cu suprafaţa de 15702 mp., din 
care 8122 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 7+769 având 
suprafaţa construită de 6 mp., şi se află în proprietatea UAT - Judeţul Alba domeniul public. 
Construcţia C2 reprezintă culeea podului de la km 9+362, având suprafaţa construită de 5 mp., şi 
se află în proprietatea UAT - Judeţul Alba domeniul public, aferente sectorului din drumul 
judeţean DJ 750B: Vadu Moţilor (DN 75) - Burzeşti  - Poiana Vadului, situat pe teritoriul 
administrativ al UAT - Comuna Poiana Vadului, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 
79 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 
974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 6.1 - Tronson DJ 750B, km 9+363=>km 9+376, Construcția C1 - pod la km 
9+370, având suprafața construită de 65 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun 
aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 174 mp se află în 
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 750B: Vadu Moţilor (DN 75) - 
Burzeşti  - Poiana Vadului, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Poiana Vadului, 
în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 79 în Inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 7 - Tronson DJ 750B, km 9+376=> km 9+561, cu suprafaţa de 1403 mp., 
intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 9+377, având suprafaţa construită 
de 5 mp., şi se află în proprietatea UAT - Judeţul Alba domeniul public. Construcţia C2 
reprezintă culeea podului de la km 9+560, având suprafaţa construită de 11 mp., şi se află în 
proprietatea UAT - Judeţul Alba domeniul public, aferente sectorului din drumul judeţean DJ 
750B: Vadu Moţilor (DN 75) - Burzeşti  - Poiana Vadului, situat pe teritoriul administrativ al 
UAT - Comuna Poiana Vadului, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 79 în Inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - 
anexa nr. 1; 

 Cad. 7.1 - Tronson DJ 750B, km 9+561=>km 9+563, Construcția C1 - pod la km 
9+562, având suprafața construită de 12 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun 
aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 19 mp se află în proprietatea 
Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia Naţională Apele 
Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, 
aferent sectorului din drumul judeţean DJ 750B: Vadu Moţilor (DN 75) - Burzeşti  - Poiana 
Vadului, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Poiana Vadului, în intravilan, parte 
din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 79 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 8 - Tronson DJ 750B, km 9+563=> km 10+771, cu suprafaţa de 13064 mp., din 
care 9486 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 9+564, având 
suprafaţa construită de 11 mp., şi se află în proprietatea UAT - Judeţul Alba domeniul public, 
aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 750B: Vadu Moţilor (DN 75) - Burzeşti  - Poiana 
Vadului, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Poiana Vadului, parte din bunul 



imobil cuprins la poziţia cu nr. 79 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

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

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

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 
Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei 
amenajarea teritoriului şi urbanism şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
            
                                            Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,       SECRETAR  GENERAL, 
                         Ion DUMITREL                                    Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 193 
Alba Iulia, 23.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:  

Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea comisie de specialitate: 

Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 
gestionarea patrimoniului județului 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr.  21057/23 septembrie 2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre  privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - 

Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,  
asupra drumului judeţean DJ 750B: Vadu Moţilor (DN 75) - Burzeşti  - Poiana Vadului  

 
 
 

I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează însuşirea de către UAT - Județul Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba a documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea 
Funciară, ca primă înregistrare a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul 
Alba, asupra drumului judeţean DJ 750B: Vadu Moţilor (DN 75) - Burzeşti  - Poiana Vadului, ca 
bun aparţinând domeniului public al judeţului. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Drumul judeţean DJ 750B: Vadu Moţilor (DN 75) - Burzeşti  - Poiana Vadului, este 

cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin 
H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, la 
poziţia cu nr. 79. 

Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, 
economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al 
ţării, potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare. 

Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - 
Județul Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra DJ 750B, în urma 
identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii tehnice 
cadastrale de către S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş, documentații depuse și înregistrate la Consiliul 
Județean Alba cu nr. 20119/8 septembrie 2020. 

Pentru ca documentaţiile tehnice cadastrale să poată fi depuse la Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Alba, se impune însuşirea acestora de către Consiliul Judeţean Alba. 

  
III. Reglementări anterioare 
Nu există 
 

 IV. Baza legală 
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f,  art. 286 alin. 3 coroborat cu pnct. 1 din anexa nr. 3, art. 

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

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

ulterioare; 
 - H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 

publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1 cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 - Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

 



 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 
 Nu este cazul 
 
 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 
 
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 
Nu este cazul 
 
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Nu este cazul 
 
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Nu este cazul 
 
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
SC Topogecad S.R.L. Beiuş a întocmit documentaţii tehnice cadastrale, asupra DJ 750B, 

documentații depuse și înregistrate la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 20119/8 
septembrie 2020. 

În urma verificării documentaţiei depuse și a punctelor de coordonate, s-a constatat faptul 
că documentaţia tehnică topografică de identificare imobil, respectă limitele proprietăţilor, 
acestea nefiind afectate, drept urmare se recomandă înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de 
proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, 
asupra imobilelor identificate, care fac obiectul 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.  193 din 23 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.  21058/23 septembrie 2020 
 

 
 

Către 
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 
 
 

  
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

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

asupra drumului judeţean DJ 750B: Vadu Moţilor (DN 75) - Burzeşti  - Poiana Vadului  
 

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

până în data de  30 septembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„ordinară” estimată a avea loc în data de 8 octombrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 193/23 septembrie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor 
tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în 
favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al 
Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 750B: Vadu Moţilor (DN 75) - Burzeşti  - Poiana 
Vadului; 

- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 750B: Vadu Moţilor (DN 75) - 
Burzeşti  - Poiana Vadului, respectiv Cad. 1; Cad. 1.1; Cad. 2; Cad. 2.1; Cad. 3; Cad. 4; Cad. 4.1; 
Cad. 5; Cad. 5.1; Cad. 6; Cad 6.1; Cad. 7; Cad. 7.1; Cad. 8, documentaţii realizate de S.C. 
Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20119 din 
8 septembrie 2020. 

Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
Nr. 21086/23 septembrie 2020 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
a proiectului de hotărâre  privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - 

Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,  
asupra drumului judeţean DJ 750B: Vadu Moţilor (DN 75) - Burzeşti  - Poiana Vadului  

 
Art. 7 din O.G. nr. 43/1997, aprobată prin Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al 

drumurilor, stipulează că drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a 
judeţului, iar art. 22 din acelaşi act normativ precizează că administrarea drumurilor judeţene se 
asigură de către consiliile judeţene. 

Prin adoptarea H.G. nr. 540/2000, s-a aprobat încadrarea în categorii funcţionale a 
drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 la 
acest act normativ stabilind reţeaua de drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria 
funcţională de drum judeţean. 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor 
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, care a fost atestat prin H.G. nr. 974/2002 
privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa 
nr. 1; 

Drumul judeţean DJ 750B a fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 79. 

Conform prevederilor art. 27 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare, „imobilele ce aparţin domeniului public şi domeniului privat al statului sau, după caz, 
al unităţii administrativ-teritoriale se vor înscrie în cărţi funciare speciale ale unităţii 
administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excepţiile prevăzute de lege”. 

Procedura de înscriere în Cartea Funciară este reglementată prin Legea nr. 7/1996 a 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, precum şi prin Regulamentul de avizare, recepţie şi 
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al 
ANCPI nr. 700/2014. 

Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea 
domeniului public al judeţului Alba, asupra unor tronsoane aferente drumului judeţean DJ 107V, 
în urma identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii 
tehnice cadastrale, de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, după cum urmează: 

 
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 1.1 - Tronson DJ 750B, km 0+628=>km 0+636. 

Construcția C1 - pod la km 0+634, având suprafața construită de 46 mp se află în proprietatea 
UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața 
de 75 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor 
prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă 
MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 750B: Vadu 
Moţilor (DN 75) - Burzeşti  - Poiana Vadului, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna 
Vadu Moţilor, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 79 în Inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - 
anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 2 - Tronson DJ 750B, km 0+636=> km 2+162, cu 
suprafaţa de 11920 mp., din care 6175 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului 
de la km 0+637 având suprafaţa construită de 6 mp., şi se află în proprietatea UAT - Judeţul 
Alba domeniul public. Construcţia C2 reprezintă culeea podului de la km 2+162, având suprafaţa 
construită de 6 mp., şi se află în proprietatea UAT - Judeţul Alba domeniul public, aferente 
sectorului din drumul judeţean DJ 750B: Vadu Moţilor (DN 75) - Burzeşti  - Poiana Vadului, 
situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Vadu Moţilor, parte din bunul imobil cuprins 



la poziţia cu nr. 79 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 2.1 - Tronson DJ 750B, km 2+162=>km 2+168, 
Construcția C1 - pod la km 2+165, având suprafața construită de 35 mp se află în proprietatea 
UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața 
de 64 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor 
prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă 
MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 750B: Vadu 
Moţilor (DN 75) - Burzeşti  - Poiana Vadului, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna 
Vadu Moţilor, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 79 în Inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - 
anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 3 - Tronson DJ 750B, km 2+168=> km 3+433, cu 
suprafaţa de 9228 mp., din care 2215 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului 
de la km 3+432 având suprafaţa construită de 6 mp., şi se află în proprietatea UAT - Judeţul 
Alba domeniul public. aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 750B: Vadu Moţilor (DN 75) - 
Burzeşti  - Poiana Vadului, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Vadu Moţilor, 
parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 79 în Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 4 - Tronson DJ 750B, km 3+433=> km 7+382, cu 
suprafaţa de 30763 mp., din care 12663 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului 
de la km 7+381 având suprafaţa construită de 6 mp., şi se află în proprietatea UAT - Judeţul 
Alba domeniul public. aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 750B: Vadu Moţilor (DN 75) - 
Burzeşti  - Poiana Vadului, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Vadu Moţilor, 
parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 79 în Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 4.1 - Tronson DJ 750B, km 7+382=>km 7+392, 
Construcția C1 - pod la km 7+387, având suprafața construită de 46 mp se află în proprietatea 
UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața 
de 6118 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor 
prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă 
MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 750B: Vadu 
Moţilor (DN 75) - Burzeşti  - Poiana Vadului, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna 
Poiana Vadului, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 79 în Inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - 
anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 5 - Tronson DJ 750B, km 7+392=> km 7+761, cu 
suprafaţa de 3756 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 7+393 
având suprafaţa construită de 5 mp., şi se află în proprietatea UAT - Judeţul Alba domeniul 
public. Construcţia C2 reprezintă culeea podului de la km 7+760, având suprafaţa construită de 7 
mp., şi se află în proprietatea UAT - Judeţul Alba domeniul public, aferente sectorului din 
drumul judeţean DJ 750B: Vadu Moţilor (DN 75) - Burzeşti  - Poiana Vadului, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Poiana Vadului, parte din bunul imobil cuprins la 
poziţia cu nr. 79 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 5.1 - Tronson DJ 750B, km 7+761=>km 7+768, 
Construcția C1 - pod la km 7+765, având suprafața construită de 45 mp se află în proprietatea 
UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața 
de 61 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor 
prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă 
MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 750B: Vadu 
Moţilor (DN 75) - Burzeşti  - Poiana Vadului, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna 
Poiana Vadului, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 79 în Inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - 
anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 6 - Tronson DJ 750B, km 7+768=> km 9+363, cu 
suprafaţa de 15702 mp., din care 8122 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului 
de la km 7+769 având suprafaţa construită de 6 mp., şi se află în proprietatea UAT - Judeţul 



Alba domeniul public. Construcţia C2 reprezintă culeea podului de la km 9+362, având suprafaţa 
construită de 5 mp., şi se află în proprietatea UAT - Judeţul Alba domeniul public, aferente 
sectorului din drumul judeţean DJ 750B: Vadu Moţilor (DN 75) - Burzeşti  - Poiana Vadului, 
situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Poiana Vadului, parte din bunul imobil 
cuprins la poziţia cu nr. 79 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 
Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 
Se propune însuşirea de către Consiliul Judeţean Alba, a documentaţiilor tehnice 

cadastrale întocmite de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, urmând a se solicita Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Câmpeni, 
înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba ca bun 
aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra terenurilor mai sus menţionate, precum şi 
înscrierea categoriei de folosinţă de “drum judeţean”, asupra acestor imobile. 

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. 289 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, în urma însușirii documentaţiilor tehnice cadastrale 
întocmite de S.C. Topogecad SRL Beiuş de către Consiliul Judeţean Alba va permite depunerea 
documentaţiilor tehnice cadastrale la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Câmpeni, în vederea înscrierii dreptului de proprietate a UAT - 
Județului Alba în Cartea Funciară, asupra drumului județean DJ 750B: Vadu Moţilor (DN 75) - 
Burzeşti  - Poiana Vadului. 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Ioan BODEA 

 
 
 

 
Şef serviciu, 

Paul Silviu TODORAN 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Întocmit, Florin GHILEA 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

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

asupra drumului judeţean DJ 762B: DJ 762 - Avram Iancu 
  
 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2020; 
 Luând în dezbatere: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice 
cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea 
UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, 
asupra drumului judeţean DJ 762B: DJ 762 – Avram Iancu; 
 - documentaţia tehnică cadastrală pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 762B: DJ 762 - Avram Iancu, 
respectiv Cad. 1, documentaţie realizată de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrată la 
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20119 din 8 septembrie 2020; 
 Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 230/2017 cu privire la aprobarea încadrării 
din categoria funcţională de drumuri comunale, în categoria funcţională de drumuri judeţene, a 
unui tronson din drumul comunal DC 91: DJ 762 - Avram Iancu - Târsa;  

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 191/2018 privind modificarea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, prin renumerotarea unor poziţii 
care au completat acest inventar; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020 privind modificarea, completarea şi 
actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba; 

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

287 lit. b şi art. 288 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

 - H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2;  

 - Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1. Se însuşeşte Documentaţia tehnică cadastrală realizată de S.C. Topogecad S.R.L. 
Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba prima 
înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, asupra drumului judeţean DJ 



762B: DJ 762 - Avram Iancu, având suprafaţa totală identificată de 21688 mp., intravilan, astfel: 
 

  Cad. 1 - Tronson DJ 762B, km 0+007 (0+000)=> km 2+009, cu suprafaţa de 21688 
mp., intravilan, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 762B: DJ 762 - Avram Iancu, situat 
pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Avram Iancu, parte din bunul imobil cuprins la 
poziţia cu nr. 218 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 
potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 230/2017, 191/2018 și nr. 135/2020 - anexa nr. 
1; 

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

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

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 
Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei 
amenajarea teritoriului şi urbanism şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
            
                                            Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,       SECRETAR  GENERAL, 
                         Ion DUMITREL                                    Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 194 
Alba Iulia, 23 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:  

Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea comisie de specialitate: 

Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 
gestionarea patrimoniului județului 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr.  21199/23 septembrie 2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre  privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale pentru 
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - 

Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,  
asupra drumului judeţean DJ 762B: DJ 762 – Avram Iancu 

 
 
 

I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează însuşirea de către UAT - Județul Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba a documentaţiei tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, 
ca primă înregistrare a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba, asupra 
drumului judeţean DJ 762B: DJ 762 – Avram Iancu, ca bun aparţinând domeniului public al 
judeţului. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 

Drumul judeţean DJ 762B: DJ 762 – Avram Iancu, este cuprins la poziţia cu nr. 218 în 
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, potrivit Hotărârilor 
Consiliului Judeţean Alba nr. 230/2017, 191/2018 și nr. 135/2020. 

Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, 
economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al 
ţării, potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare. 

Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - 
Județul Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra DJ 762B, în urma 
identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, a fost întocmită documentaţia tehnică 
cadastrală de către S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş, documentație depusă și înregistrată la Consiliul 
Județean Alba cu nr. 20119/8 septembrie 2020. 

Pentru ca documentaţiile tehnice cadastrale să poată fi depuse la Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Alba, se impune însuşirea acestora de către Consiliul Judeţean Alba. 

  
III. Reglementări anterioare 
Nu există 
 

 IV. Baza legală 
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f,  art. 286 alin. 3 coroborat cu pnct. 1 din anexa nr. 3, art. 

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

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

ulterioare; 
 - H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 

publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 
 - Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 230/2017, 191/2018 și nr. 135/2020 privind 

modificarea, completarea şi actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public 
al Judeţului Alba; 

 - Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 



 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 
 Nu este cazul 
 
 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 
 
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 
Nu este cazul 
 
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Nu este cazul 
 
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Nu este cazul 
 
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
SC Topogecad S.R.L. Beiuş a întocmit documentaţia tehnică cadastrală, asupra DJ 762B, 

documentație depusă și înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 20119/8 
septembrie 2020. 

În urma verificării documentaţiei depuse și a punctelor de coordonate, s-a constatat faptul 
că documentaţia tehnică topografică de identificare imobil, respectă limitele proprietăţilor, 
acestea nefiind afectate, drept urmare se recomandă înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de 
proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, 
asupra imobilului identificat, care face obiectul 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.  194 din 23septembrie 
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.  21200/23 septembrie 2020 
 

 
 

Către 
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 
 
 

  
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 
specialitate,  

 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

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

asupra drumului judeţean DJ 762B: DJ 762 – Avram Iancu 
 

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

până în data de  30 septembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„ordinară” estimată a avea loc în data de 8 octombrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 194/23 septembrie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor 
tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în 
favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al 
Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 762B: DJ 762 – Avram Iancu; 

- documentaţia tehnică cadastrală pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 762B: DJ 762 – Avram Iancu, 
respectiv Cad. 1, documentaţie realizată de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrată la 
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20119 din 8 septembrie 2020. 

Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
Nr. 21230/23 septembrie 2020 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
a proiectului de hotărâre  privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale pentru 
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - 

Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,  
asupra drumului judeţean DJ 762B: DJ 762 – Avram Iancu 

 
 

Art. 7 din O.G. nr. 43/1997, aprobată prin Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al 
drumurilor, stipulează că drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a 
judeţului, iar art. 22 din acelaşi act normativ precizează că administrarea drumurilor judeţene se 
asigură de către consiliile judeţene. 

Prin adoptarea H.G. nr. 540/2000, s-a aprobat încadrarea în categorii funcţionale a 
drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 la 
acest act normativ stabilind reţeaua de drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria 
funcţională de drum judeţean. 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor 
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, care a fost atestat prin H.G. nr. 974/2002 
privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa 
nr. 1; 

Drumul judeţean DJ 762B a fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 218. 

Conform prevederilor art. 27 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare, „imobilele ce aparţin domeniului public şi domeniului privat al statului sau, după caz, 
al unităţii administrativ-teritoriale se vor înscrie în cărţi funciare speciale ale unităţii 
administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excepţiile prevăzute de lege”. 

Procedura de înscriere în Cartea Funciară este reglementată prin Legea nr. 7/1996 a 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, precum şi prin Regulamentul de avizare, recepţie şi 
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al 
ANCPI nr. 700/2014. 

Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea 
domeniului public al judeţului Alba, asupra unui tronson aferent drumului judeţean DJ 762B, în 
urma identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, a fost întocmită documentaţia 
tehnică cadastrală, de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, după cum urmează: 

 
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 1 - Tronson DJ 762B, km 0+007 (0+000)=> km 2+009, 
cu suprafaţa de 21688 mp., intravilan, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 762B: DJ 762 
– Avram Iancu, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Avram Iancu, parte din bunul 
imobil cuprins la poziţia cu nr. 218 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Alba, potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 230/2017, 191/2018 și nr. 
135/2020 - anexa nr. 1. 

 
Se propune însuşirea de către Consiliul Judeţean Alba, a documentaţiei tehnice cadastrale 

întocmite de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, urmând a se solicita Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Alba/Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Câmpeni, înscrierea în 
Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba ca bun aparţinând 
domeniului public al Judeţului Alba, asupra terenului mai sus menţionat, precum şi înscrierea 
categoriei de folosinţă de “drum judeţean”, asupra acestui imobil. 

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. 289 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, în urma însușirii documentaţiei tehnice cadastrale 



întocmite de S.C. Topogecad SRL Beiuş de către Consiliul Judeţean Alba va permite depunerea 
documentaţiei tehnice cadastrale la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Câmpeni, în vederea înscrierii dreptului de proprietate a UAT - 
Județului Alba în Cartea Funciară, asupra drumului județean DJ 762B: DJ 762 – Avram Iancu. 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 
 
 
 

 
Şef serviciu, 

Paul Silviu TODORAN 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Întocmit, Florin GHILEA 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba,  
prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,  
asupra drumului judeţean DJ 142B: Limită Judeţul Sibiu - Cetatea de Baltă  

 
 

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

 Luând în dezbatere: 
 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice 
cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea 
UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, 
asupra drumului judeţean DJ 142B: Limită Judeţul Sibiu - Cetatea de Baltă; 
 - documentaţia tehnică cadastrală pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 142B: Limită Judeţul Sibiu - 
Cetatea de Baltă, respectiv Cad. 1, documentaţie realizată de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş şi 
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20119 din 8 septembrie 2020; 

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

287 lit. b şi art. 288 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

 - H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2; 

 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 - Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1. Se însuşeşte Documentaţia tehnică cadastrală realizată de S.C. Topogecad S.R.L. 
Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba prima 
înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, asupra drumului judeţean DJ 
142B: Limită Judeţul Sibiu - Cetatea de Baltă, având suprafaţa totală identificată de 58587 mp., 
din care 26201 mp., intravilan, după cum urmează: 

 Cad. 1 - Tronson DJ 142B, km 11+612 => km 15+548, cu suprafaţa de 58587 mp., din 
care 26201 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 142B: Limită Judeţul Sibiu 
- Cetatea de Baltă, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Cetatea de Baltă, parte din 



bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 62 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 
al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

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

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

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 
Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei 
amenajarea teritoriului şi urbanism şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
            
                                            Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,       SECRETAR  GENERAL, 
                         Ion DUMITREL                                    Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 195 
Alba Iulia, 24 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:  

Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea comisie de specialitate: 

Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 
gestionarea patrimoniului județului 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr.  21297/24 septembrie 2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale pentru 
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - 

Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,  
asupra drumului judeţean DJ 142B: Limită Judeşul Sibiu - Cetatea de Baltă  

 
 

I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează însuşirea de către UAT - Județul Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba a documentaţiei tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, 
ca primă înregistrare a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba, asupra 
drumului judeţean DJ 142B: Limită Judeţul Sibiu - Cetatea de Baltă, ca bun aparţinând 
domeniului public al judeţului. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Drumul judeţean DJ 142B: Limită Judeţul Sibiu - Cetatea de Baltă, este cuprins în 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 
974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, la poziţia cu 
nr. 62. 

Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, 
economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al 
ţării, potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare. 

Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - 
Județul Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra DJ 142B, în urma 
identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, a fost întocmită documentaţia tehnică 
cadastrală de către S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş, documentație depusă și înregistrată la Consiliul 
Județean Alba cu nr. 20119/8 septembrie 2020. 

Pentru ca documentaţia tehnică cadastrală să poată fi depusă la Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Alba, se impune însuşirea acesteia de către Consiliul Judeţean Alba. 

  
III. Reglementări anterioare 
Nu există 
 

 IV. Baza legală 
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f,  art. 286 alin. 3 coroborat cu pnct. 1 din anexa nr. 3, art. 

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

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

ulterioare; 
 - H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 

publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1 cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 - Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

 



 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 
 Nu este cazul 
 
 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 
 
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 
Nu este cazul 
 
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Nu este cazul 
 
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Nu este cazul 
 
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
SC Topogecad S.R.L. Beiuş a întocmit documentaţia tehnică cadastrală, asupra DJ 142B, 

documentație depusă și înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 20119/8 
septembrie 2020. 

În urma verificării documentaţiei depuse și a punctelor de coordonate, s-a constatat faptul 
că documentaţia tehnică topografică de identificare imobil, respectă limitele proprietăţilor, 
acestea nefiind afectate, drept urmare se recomandă înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de 
proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, 
asupra imobilului identificat, care face obiectul 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. 195 din 24 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.  21299/24 septembrie 2020 
 

 
 

Către 
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 
 
 

  
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 
specialitate,  

 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba,  
prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,  
asupra drumului judeţean DJ 142B: Limită Judeţul Sibiu - Cetatea de Baltă  

 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de  30 septembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„ordinară” estimată a avea loc în data de 8 octombrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 195/24 septembrie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice 
cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea 
UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, 
asupra drumului judeţean DJ 142B: Limită Judeţul Sibiu - Cetatea de Baltă; 

- documentaţia tehnică cadastrală pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 142B: Lim. jud. Sibiu - Cetatea 
de Baltă, respectiv Cad. 1, documentaţie realizată de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrată 
la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20119 din 8 septembrie 2020. 

Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
Nr. 21324/25 septembrie 2020 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale pentru 
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - 

Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,  
asupra drumului judeţean DJ 142B: Lim. jud. Sibiu - Cetatea de Baltă  

 
 

Art. 7 din O.G. nr. 43/1997, aprobată prin Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al 
drumurilor, stipulează că drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a 
judeţului, iar art. 22 din acelaşi act normativ precizează că administrarea drumurilor judeţene se 
asigură de către consiliile judeţene. 

Prin adoptarea H.G. nr. 540/2000, s-a aprobat încadrarea în categorii funcţionale a 
drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 la 
acest act normativ stabilind reţeaua de drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria 
funcţională de drum judeţean. 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor 
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, care a fost atestat prin H.G. nr. 974/2002 
privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa 
nr. 1; 

Drumul judeţean DJ 142B a fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 62. 

Conform prevederilor art. 27 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare, „imobilele ce aparţin domeniului public şi domeniului privat al statului sau, după caz, 
al unităţii administrativ-teritoriale se vor înscrie în cărţi funciare speciale ale unităţii 
administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excepţiile prevăzute de lege”. 

Procedura de înscriere în Cartea Funciară este reglementată prin Legea nr. 7/1996 a 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, precum şi prin Regulamentul de avizare, recepţie şi 
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al 
ANCPI nr. 700/2014. 

Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea 
domeniului public al judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 142B, în urma identificării din 
punct de vedere al publicităţii imobiliare, a fost întocmită documentaţia tehnică cadastrală, de 
către S.C. Topogecad SRL Beiuş, după cum urmează: 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 1 - Tronson DJ 142B, km 11+612 => km 15+548, 
cu suprafaţa de 58587 mp., din care 26201 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean 
DJ 142B: Lim. jud. Sibiu - Cetatea de Baltă, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna 
Cetatea de Baltă, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 62 în Inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1. 

 
Se propune însuşirea de către Consiliul Judeţean Alba, a documentaţiei tehnice cadastrale 

întocmită de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, urmând a se solicita Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Alba/Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Blaj, înscrierea în 
Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba ca bun aparţinând 
domeniului public al Judeţului Alba, asupra terenului mai sus menţionat, precum şi înscrierea 
categoriei de folosinţă de “drum judeţean”, asupra acestui imobil. 

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. 289 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, în urma însușirii documentaţiei tehnice cadastrale 
întocmite de S.C. Topogecad SRL Beiuş de către Consiliul Judeţean Alba va permite depunerea 
documentaţiei tehnice cadastrale la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de 



Cadastru şi Publicitate Imobiliară Blaj, în vederea înscrierii dreptului de proprietate a UAT - 
Județului Alba în Cartea Funciară, asupra drumului județean DJ 142B: Lim. jud. Sibiu - Cetatea 
de Baltă. 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Ioan BODEA 

 
 
 

 
Şef serviciu, 

Paul Silviu TODORAN 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Întocmit, Florin GHILEA 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

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

asupra drumului judeţean DJ 705E: DN 7 - Tărtăria - Săliştea - Săliştea Deal  
 
 

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

 Luând în dezbatere: 
 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor 
tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în 
favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al 
Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 705E: DN 7 - Tărtăria - Săliştea - Săliştea Deal;
 - documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 705E: DN 7 - Tărtăria - Săliştea 
- Săliştea Deal, respectiv Cad. 1; Cad. 2, documentaţii realizate de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş 
şi înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20119 din 8 septembrie 2020; 

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

287 lit. b şi art. 288 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

 - H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2; 

 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 - Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1. Se însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad 
S.R.L. Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba 
prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, asupra drumului judeţean 
DJ 705E: DN 7 - Tărtăria - Săliştea - Săliştea Deal, având suprafaţa totală identificată de 55987 
mp., din care 29898 mp., intravilan, după cum urmează: 

 Cad. 1 - Tronson DJ 705E, km 0+030 (0+000)=> km 0+272, cu suprafaţa de 3446 mp., 
intravilan, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 705E: DN 7 - Tărtăria - Săliştea - Săliştea 
Deal, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Săliştea, parte din bunul imobil cuprins 



la poziţia cu nr. 72 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 2 - Tronson DJ 705E, km 0+903 (0+272)=> km 4+848, cu suprafaţa de 52541 
mp., din care 29898 mp., intravilan, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 705E: DN 7 - 
Tărtăria - Săliştea - Săliştea Deal, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Săliştea, 
parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 72 în Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

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

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

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 
Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei 
amenajarea teritoriului şi urbanism şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
            
                                            Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,       SECRETAR  GENERAL, 
                         Ion DUMITREL                                    Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 196 
Alba Iulia, 25 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:  

Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea comisie de specialitate: 

Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 
gestionarea patrimoniului județului 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr.  21378/25 septembrie 2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre  privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - 

Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,  
asupra drumului judeţean DJ 705E: DN 7 - Tărtăria - Săliştea - Săliştea Deal 

 
 

I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează însuşirea de către UAT - Județul Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba a documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea 
Funciară, ca primă înregistrare a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul 
Alba, asupra drumului judeţean DJ 705E: DN 7 - Tărtăria - Săliştea - Săliştea Deal, ca bun 
aparţinând domeniului public al judeţului. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Drumul judeţean DJ 705E: DN 7 - Tărtăria - Săliştea - Săliştea Deal, este cuprins în 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 
974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, la poziţia cu 
nr. 72. 

Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, 
economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al 
ţării, potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare. 

Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - 
Județul Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra DJ 705E, în urma 
identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii tehnice 
cadastrale de către S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş, documentații depuse și înregistrate la Consiliul 
Județean Alba cu nr. 20119/8 septembrie 2020. 

Pentru ca documentaţiile tehnice cadastrale să poată fi depuse la Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Alba, se impune însuşirea acestora de către Consiliul Judeţean Alba. 

  
III. Reglementări anterioare 
Nu există 
 

 IV. Baza legală 
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f,  art. 286 alin. 3 coroborat cu pnct. 1 din anexa nr. 3, art. 

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

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

ulterioare; 
 - H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 

publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1 cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 - Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

 



 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 
 Nu este cazul 
 
 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 
 
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 
Nu este cazul 
 
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Nu este cazul 
 
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Nu este cazul 
 
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
SC Topogecad S.R.L. Beiuş a întocmit documentaţii tehnice cadastrale, asupra DJ 705E, 

documentații depuse și înregistrate la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 20119/8 
septembrie 2020. 

În urma verificării documentaţiei depuse și a punctelor de coordonate, s-a constatat faptul 
că documentaţia tehnică topografică de identificare imobil, respectă limitele proprietăţilor, 
acestea nefiind afectate, drept urmare se recomandă înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de 
proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, 
asupra imobilelor identificate, care fac obiectul 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.  196 din 25 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.  21382/25 septembrie 2020 
 

 
 

Către 
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 
 
 

  
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 
specialitate,  

 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

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

asupra drumului judeţean DJ 705E: DN 7 - Tărtăria - Săliştea - Săliştea Deal 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 30 septembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„ordinară” estimată a avea loc în data de 8 octombrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 196/25 septembrie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor 
tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în 
favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al 
Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 705E: DN 7 - Tărtăria - Săliştea - Săliştea Deal; 

- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 705E: DN 7 - Tărtăria - Săliştea 
- Săliştea Deal, respectiv Cad. 1; Cad. 2, documentaţii realizate de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş 
şi înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20119 din 8 septembrie 2020. 

Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
Nr. 21411/25 septembrie 2020 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - 

Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,  
asupra drumului judeţean DJ 705E: DN 7 - Tărtăria - Săliştea - Săliştea Deal 

 
Art. 7 din O.G. nr. 43/1997, aprobată prin Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al 

drumurilor, stipulează că drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a 
judeţului, iar art. 22 din acelaşi act normativ precizează că administrarea drumurilor judeţene se 
asigură de către consiliile judeţene. 

Prin adoptarea H.G. nr. 540/2000, s-a aprobat încadrarea în categorii funcţionale a 
drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 la 
acest act normativ stabilind reţeaua de drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria 
funcţională de drum judeţean. 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor 
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, care a fost atestat prin H.G. nr. 974/2002 
privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa 
nr. 1; 

Drumul judeţean DJ 705E a fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 72. 

Conform prevederilor art. 27 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare, „imobilele ce aparţin domeniului public şi domeniului privat al statului sau, după caz, 
al unităţii administrativ-teritoriale se vor înscrie în cărţi funciare speciale ale unităţii 
administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excepţiile prevăzute de lege”. 

Procedura de înscriere în Cartea Funciară este reglementată prin Legea nr. 7/1996 a 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, precum şi prin Regulamentul de avizare, recepţie şi 
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al 
ANCPI nr. 700/2014. 

Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea 
domeniului public al judeţului Alba, asupra unor tronsoane aferente drumului judeţean DJ 705E, 
în urma identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii 
tehnice cadastrale, de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, după cum urmează: 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 1 - Tronson DJ 705E, km 0+030 (0+000)=> km 
0+272, cu suprafaţa de 3446 mp., intravilan, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 705E: 
DN 7 - Tărtăria - Săliştea - Săliştea Deal, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna 
Săliştea, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 72 în Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 2 - Tronson DJ 705E, km 0+903 (0+272)=> km 
4+848, cu suprafaţa de 52541 mp., din care 29898 mp., intravilan, aferentă sectorului din drumul 
judeţean DJ 705E: DN 7 - Tărtăria - Săliştea - Săliştea Deal, situat pe teritoriul administrativ al 
UAT - Comuna Săliştea, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 72 în Inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - 
anexa nr. 1; 

 
Se propune însuşirea de către Consiliul Judeţean Alba, a documentaţiilor tehnice 

cadastrale întocmite de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, urmând a se solicita Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, 
înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba ca bun 
aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra terenurilor mai sus menţionate, precum şi 
înscrierea categoriei de folosinţă de “drum judeţean”, asupra acestor imobile. 



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. 289 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, în urma însușirii documentaţiilor tehnice cadastrale 
întocmite de S.C. Topogecad SRL Beiuş de către Consiliul Judeţean Alba va permite depunerea 
documentaţiilor tehnice cadastrale la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, în vederea înscrierii dreptului de proprietate a UAT 
- Județului Alba în Cartea Funciară, asupra drumului județean DJ 705E: DN 7 - Tărtăria - 
Săliştea - Săliştea Deal. 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Ioan BODEA 

 
 
 

 
Şef serviciu, 

Paul Silviu TODORAN 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Întocmit, Florin GHILEA 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
cu privire la aprobarea finanțării nerambursabile a  

programului sportiv „Susţinerea performanţei la nivel înalt pentru sportivii olimpici şi 
neolimpici de la CS Unirea Ala Iulia în anul 2020” al Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia, 

aferent anului competiţional 2020  
  
 Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2020; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea 
finanțării nerambursabile a programului sportiv „Susţinerea performanţei la nivel înalt pentru 
sportivii olimpici şi neolimpici de la CS Unirea Alba Iulia în anul 2020” al Clubului Sportiv 
Unirea Alba Iulia, aferent anului competiţional 2020; 

Analizând: 
- cererea de finanțare nr. 404/23 septembrie 2020 depusă de către Clubul Sportiv Unirea 

Alba Iulia înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 21206/23 septembrie 2020; 
Luând în considerare prevederile:  
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 265/24 august 2017 pentru aprobarea 

Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive și 
a Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 117/26 aprilie 2018 pentru modificarea şi 
completarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a 
programelor sportive și a Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării;  

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 208/17 septembrie 2020 pentru  modificarea 
şi completarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de  finanțare a 
programelor sportive, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 265/24 august 2017, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 45/14 februarie 2020 privind aprobarea 
bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor 
externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii pe anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ținând cont de raportul nr. 21278/24 septembrie 2020 întocmit de către Comisia de 
verificare a documentaţiei de finanţare depusă de către Clubul Sportiv unirea Alba Iulia, privind 
eligibilitatea, completitudinea şi încadrarea cheltuielilor aferente cererii de finanţare în legislaţia 
naţionala în vigoare şi în Regulamentul privind condiţiile, criteriile şi procedura de finanţare a 
programelor sportive, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 117/2018, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile: 
- O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
 - Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 -  Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

- Legii nr. 115/2020 privind aprobarea O.U.G. nr. 50/2020 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2020; 

- H.G. nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a 
dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; 
 - H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, 
cu modificările și completările ulterioare;  

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



H O T Ă R Â R E 
 

 
Art. 1. (1) Se aprobă finanțarea Programului sportiv „Susţinerea performanţei la nivel 

înalt pentru sportivii olimpici şi neolimpici de la CS Unirea Ala Iulia în anul 2020” al 
Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia, aferent anului competiţional 2020, în sumă de 126.230 
lei, pe categorii de cheltuieli, conform anexei nr. 1  - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

   (2) Suma va fi decontată până la data de 01.12.2020. 
Art. 2. Transferul sumelor către beneficiarul finanțării se va efectua conform creditelor 

bugetare aprobate în bugetul local al Judeţului Alba cu această destinație și în strictă corelare cu 
gradul de încasare a veniturilor proprii la  bugetul local al Judeţului Alba şi în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 

Art. 3. Curtea de Conturi exercită controlul financiar asupra derulării activităţilor 
finanţate din fonduri publice aferente programului sportiv menţionat. 
 Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică 
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Clubului Sportiv 
Unirea Alba Iulia, Direcției juridică și administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului 
şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
        
CONSILIERI JUDEŢENI:                                                                  AVIZAT, 
                                                                                              
     FULEA Ioan                                    SECRETAR GENERAL, 
                                                                                       
     CHERECHEŞ Dan Ioan                Vasile BUMBU 
                                   
     SANDEA Dorin Gheorghe     
 
     RADU Călin           
 
     CETERAŞ Marius         
 
 
Înregistrat cu nr. 197 
Alba Iulia, 25 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 dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Alba  

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 şi completările ulterioare, către 
următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii 
Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport  



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a  
Consiliului Județean Alba nr. 197 din 25 septembrie 2020  

 
Categoriile de cheltuieli și cuantumul acestora, pentru programul sportiv 

„Susţinerea performanţei la nivel înalt pentru sportivii olimpici şi neolimpici de la CS Unirea Ala Iulia în anul 2020”  
al Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia, aferent anului competiţional 2020 

 

Activități Participanți Categoriile de cheltuieli* 
Valoarea 

totală 
- LEI - 

Obiectiv/obiective 

1.Subprogramul ATLETISM: 
- pregătire sportivă şi recompense 
sportivi şi antrenori pentru rezultatele 
obţinute la competiţiile sportive 
- participarea la activitatea de pregătire 
CAMPIONATELE NAŢIONALE 
- plata contractelor de activitate sportivă 
- achiziţionarea de vitamine, susţinătoare 
de efort, medicamente, materiale 
sanitare, produse de refacere şi 
recuperare  

Sportivi și antrenori 
 
 
  

- Indemnizaţii şi premii sportivi 
legitimaţi şi antrenori 
 

20.000,00 - 2 medalii de Aur la 
Campionatele Naţionale de 
seniori 
- Convocare la Loturile naţionale 
şi calificări la întrecerile 
naţionale viitoare 

- plata contractelor de activitate 
sportivă încheiate 
 

12.000,00

- cheltuieli transport, cazare, masă 2.000,00

Total Subprogram ATLETISM 34.000,00 

2. Subprogramul BOX: 
- pregătire sportivă şi recompense 
sportivi şi antrenori pentru rezultatele 
obţinute la competiţiile sportive 
- plata contractelor de activitate sportivă 

 Sportivi  și antrenori - Indemnizaţii şi premii sportivi 
legitimaţi şi antrenori 

3.230,00 - obţinerea de medalii la 
Campionatele Naţionale de 
seniori şi juniori 
- Convocare la Loturile naţionale 
şi calificări la întrecerile 
naţionale viitoare 

- plata contractelor de activitate 
sportivă încheiate 

10.000,00

Total Subprogram BOX 13.230,00 

3. Subprogramul HALTERE: 
- pregătire sportivă şi recompense 
sportivi şi antrenori pentru rezultatele 
obţinute la competiţiile sportive 
 

Sportivi și  antrenori - Indemnizaţii şi premii sportivi 
legitimaţi şi antrenori 
 

7.500,00 - obţinerea de medalii la 
Campionatele Naţionale de 
juniori 
- Convocare la Loturile naţionale 
şi calificări la întrecerile 
naţionale viitoare 

Total Subprogram HALTERE 7.500,00 



4. Subprogramul JUDO: 
- pregătire sportivă şi recompense 
sportivi şi antrenori pentru rezultatele 
obţinute la competiţiile sportive 
 

 Sportivi și antrenori - Indemnizaţii şi premii sportivi 
legitimaţi şi antrenori 
 

7.500,00 - obţinerea de medalii la 
Campionatele Naţionale de 
juniori 
- Convocare la Loturile naţionale 
şi calificări la întrecerile 
naţionale viitoare 

Total Subprogram JUDO 7.500,00 
5. Subprogramul ORIENTARE: 
- pregătire sportivă şi recompense 
sportivi şi antrenori pentru rezultatele 
obţinute la competiţiile sportive 
 

 Sportivi și  antrenori - Indemnizaţii şi premii sportivi 
legitimaţi şi antrenori 

25.000,00 - obţinerea a 5 medalii din care 3  
de Aur la Campionatele 
Naţionale de seniori 
- Convocare la Loturile naţionale 
şi calificări la întrecerile 
naţionale viitoare 

Total Subprogram ORIENTARE 25.000,00 
6. Subprogramul POWERLIFTING: 
- pregătire sportivă şi recompense 
sportivi şi antrenori pentru rezultatele 
obţinute la competiţiile sportive 
- plata contractelor de activitate sportivă 
- achiziţionarea de vitamine, susţinătoare 
de efort, medicamente, materiale 
sanitare, produse de refacere şi 
recuperare şi pentru controlul antidoping 

 Sportivi și  antrenori 
 
 

- Indemnizaţii şi premii sportivi 
legitimaţi şi antrenori 
 

27.000,00 - obţinerea unui număr de 18 
medalii (6 Aur, 8 Argint şi 4 
Bronz) la Campionatele 
Naţionale de juniori şi seniori 
- Convocarea a cât mai multor 
sportivi la Loturile naţionale şi 
calificări la întrecerile naţionale 
viitoare 

- plata contractelor de activitate 
sportivă încheiate 
 

8.000,00

- cheltuieli medicale (achiziţionarea 
de vitamine, susţinătoare de efort, 
medicamente, materiale sanitare, 
produse de refacere şi recuperare) şi 
pentru controlul antidoping 

4.000,00

Total subprogram POWERLIFTING 39.000,00 
TOTAL  126.320,00  

 
CONSILIERI JUDEŢENI:            COMISIA 
                                                                                                                                                           

          FULEA Ioan              Preşedinte:    Sorina OPREAN         
                                                                                       
             CHERECHEŞ Dan Ioan       Membri: Camelia Ileana LAZAR 
          
                                      SANDEA Dorin Gheorghe          Angela RUSU 
 

RADU Călin          Cornelia Elena STANCIU 
 

     CETERAŞ Marius  
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 21387/25 septembrie 2020 
 

REFERAT DE APROBARE  
a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea finanțării nerambursabile a  

programului sportiv „Susţinerea performanţei la nivel înalt pentru sportivii olimpici şi 
neolimpici de la CS Unirea Ala Iulia în anul 2020” al Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia, 

aferent anului competiţional 2020  
 

 Proiectul de act administrativ inițiat vizează stabilirea condițiilor, criteriilor și procedurii 
de finanțare a programului sportiv „Susţinerea performanţei la nivel înalt pentru sportivii 
olimpici şi neolimpici de la CS Unirea Ala Iulia în anul 2020” al Clubului Sportiv Unirea Alba 
Iulia, aferent anului competiţional 2020. 

Strategia Națională pentru Sport 2016-2032 aprobată de către Ministerul Tineretului și 
Sportului prevede că „o politică coerentă de organizare și susținere a sportului de masă și 
performanță în România trebuie să reprezinte o prioritate la nivelul tuturor autorităților...”. 

Potrivit prevederilor Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi 
completările ulterioare, prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale 
se pot aloca sume din bugetul local pentru finanțarea programelor sportive ale cluburilor de drept 
public și privat înființate pe raza unităţii administrativ-teritoriale. 

De asemenea, prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se 
pot aloca sume din bugetul local pentru finanțarea programelor sportive desfășurate în raza 
județului Alba, de către asociațiile județene pe ramură de sport, federațiile sportive naționale, 
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Alba și Inspectoratul Școlar Județean Alba.  

În mod similar, tot prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice 
locale se stabilesc condiţiile, criteriile şi procedura, precum şi cuantumul pe fiecare categorie de 
cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanţi la activităţile sportive.  
 Ca  urmare a prevederilor invocate mai sus, a fost aprobat Regulamentul privind 
condiţiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive și a contractului - cadru 
încheiat cu beneficiarii finanțării, sens in care a fost depusă cererea de finanţare pentru 
programul sportiv „Susţinerea performanţei la nivel înalt pentru sportivii olimpici şi neolimpici 
de la CS Unirea Ala Iulia în anul 2020” al Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia, aferent anului 
competiţional 2020, înregistrată la registratura Consiliului Judetean Alba cu nr. 21206/2020. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art.182 alin. 2 din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de 
hotărâri pot fi propuse de consilierii județeni, de președintele consiliului județean, de 
vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni, în condițiile legii, a fost inițiat proiectul de 
hotărâre înregistrat cu nr. 197/25 septembrie 2020. 
 Ținând cont de prevederile legale mai sus menționate, propun analizarea Proiectului de 
hotărâre cu privire la aprobarea finanțării nerambursabile a programului sportiv 
„Susţinerea performanţei la nivel înalt pentru sportivii olimpici şi neolimpici de la CS Unirea 
Ala Iulia în anul 2020” al Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia, aferent anului competiţional 
2020, în vederea supunerii lui spre dezbatere și aprobare în ședința ordinară a  Consiliului 
Județean Alba din luna octombrie 2020. 
 La redactarea prezentului referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

CONSILIERI JUDEŢENI, 
 
      CHERECHEŞ Dan Ioan        CETERAŞ Marius Nicolae  
 

FULEA Ioan              RADU Călin   
 

      SANDEA Dorin Gheorghe 



ROMÂNIA             APROB 
JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL 
Nr. 21388/25 septembrie 2020 
 

 
 
 

Către 
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE   

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 
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 

cu privire la aprobarea finanțării nerambursabile a  
programului sportiv „Susţinerea performanţei la nivel înalt pentru sportivii olimpici şi 

neolimpici de la CS Unirea Ala Iulia în anul 2020” al Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia, 
aferent anului competiţional 2020  

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

până în data de 30 septembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„ordinară” care va avea loc în data de 8 octombrie  2020. 
 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 197/25 septembrie 2020 şi are ataşat 
referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea finanțării 
nerambursabile a programului sportiv „Susţinerea performanţei la nivel înalt pentru 
sportivii olimpici şi neolimpici de la CS Unirea Alba Iulia în anul 2020” al Clubului Sportiv 
Unirea Alba Iulia, aferent anului competiţional 2020. 
 Cu deosebită consideraţiune, 

 
 

SECRETAR GENERAL 
Vasile BUMBU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcția Gestionarea Patrimoniului  
Direcția Dezvoltare și Bugete 
Direcţia Juridică şi Administraţie Publică 
Nr. 18186/11 august 2020 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea finanțării nerambursabile a  

programului sportiv „Susţinerea performanţei la nivel înalt pentru sportivii olimpici şi 
neolimpici de la CS Unirea Ala Iulia în anul 2020” al Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia, 

aferent anului competiţional 2020  
 
 

  Potrivit prevederilor art. 3 alin. 1 din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu 
modificările si completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice sprijină sportul pentru 
toţi şi sportul de performanță şi asigură condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a 
educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale.  
 De asemenea, art. 69 din același act normativ prevede la alin. 1 că ”Structurile sportive 
fără scop patrimonial în condiţiile prezentei legi, pot beneficia de sume de la bugetul de stat şi 
de la bugetele locale pentru finanţarea de programe sportive. Aceste sume se asigură pe bază de 
contracte încheiate între structurile sportive respective şi organele administraţiei publice 
centrale sau locale, după caz”. 
 Conform prevederilor Legii nr. 115/2020 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, valoarea totală a 
finanţărilor acordate activităţii sportive a structurilor sportive de drept public aflate în subordinea 
autorităţilor sau instituţiilor publice, precum şi a asociaţiilor judeţene care îşi au sediul pe raza 
lor administrativ-teritorială, pentru întregul an bugetar 2020 nu poate depăşi 3% din suma 
reprezentând cotele defalcate din impozitul pe venit ce revin bugetului local al unităţii 
administrativ-teritoriale respective. Suma aprobată în bugetul local al judeţului Alba aferentă 
anului 2020 este de 1716,00 mii lei, din care, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
185/2020, a fost aprobată finanţarea Programului sportiv „Dezvoltarea și promovarea fotbalului 
în Județul Alba” al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba, aferent anului competiţional 2020-2021, 
şi a Programului sportiv „Echipa de volei feminin CSM VOLEI ALBA BLAJ – continuă să scrie 
istorie în voleiul feminin românesc în anul 2020 - CAMPIOANA ROMÂNIEI”, aferent anului 
competiţional 2020 – 2021. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 117/2018 a fost aprobată modificarea şi 
completarea Regulamentului privind condiţiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor 
sportive și contractul - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării, denumit în continuare 
Regulamentul, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 265/2017. Totodată, prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 208/2020 a fost aprobată modificarea şi completarea 
Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de  finanțare a programelor sportive, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 265/24 august 2017, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 Astfel a fost depusă cererea de finanţare pentru programul sportiv „Susţinerea 
performanţei la nivel înalt pentru sportivii olimpici şi neolimpici de la CS Unirea Ala Iulia în 
anul 2020” al Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia, aferent anului competiţional 2020, 
înregistrat la registratura Consiliului Judetean Alba cu nr. 21206/2020. 

Cererea de finanţare nerambursabilă, verificată de către Comisia constituită prin 
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 286/2020, a îndeplinit criteriile privind 
eligibilitatea, completitudinea și încadrarea cheltuielilor în legislația națională în vigoare și în 
Regulamentul privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive 
aprobat prin hotărârea mai sus menţionată, propunându-se finanţarea din bugetul local al 
Judeţului Alba a Programului sportiv „Susţinerea performanţei la nivel înalt pentru sportivii 



olimpici şi neolimpici de la CS Unirea Ala Iulia în anul 2020” al Clubului Sportiv Unirea 
Alba Iulia, aferent anului competiţional 2020, în sumă de 126.230 lei. 

În acest sens, activităţile, categoriile de cheltuieli și cuantumul acestora sunt prevazute în 
anexa proiectului de hotarare. Alocarea fondurilor se va realiza în funcție de încasarea veniturilor 
bugetului local și de creditele bugetare alocate cu această destinație, cu repectarea prevederilor 
legale în vigoare.  

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), art. 182 alin.(1), 
alin. (4) şi art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin proiectul de hotărâre inițiat de 
grupul de consilieri judeţeni ai Consiliului Județean Alba va fi aprobată finanțarea 
nerambursabilă a programului sportiv „Susţinerea performanţei la nivel înalt pentru 
sportivii olimpici şi neolimpici de la CS Unirea Ala Iulia în anul 2020” al Clubului Sportiv 
Unirea Alba Iulia, aferent anului competiţional 2020. 

 
  
 
        Director executiv,    Director executiv,    Director executiv, 
           Ioan BODEA                       Marian Florin AITAI                       Liliana NEGRUŢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactat: Sorina OPREAN- consilier superior 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

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

asupra drumului judeţean DJ 142P: Crăciunelu de Jos (DN 14B) - Bucerdea Grânoasă 
  
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2020; 
 Luând în dezbatere: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor 
tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în 
favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al 
Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 142P: Crăciunelu de Jos (DN 14B) - Bucerdea 
Grânoasă; 
 - documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 142P: Crăciunelu de Jos (DN 
14B) - Bucerdea Grânoasă, respectiv Cad. 1; Cad. 2; Cad. 3, documentaţii realizate de S.C. 
Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20119 din 
8 septembrie 2020; 
 Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 35/2014 privind aprobarea încadrării din 
categoria funcţională de drum comunal şi stradă,, în categoria funcţională de drum judeţean, a 
unor drumuri de interes local din judeţul Alba;  

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

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020 privind modificarea, completarea şi 
actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba; 

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

287 lit. b şi art. 288 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

 - H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2;  

 - Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. Se însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad 
S.R.L. Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba 
prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, asupra drumului judeţean 
DJ 142P: Crăciunelu de Jos (DN 14B) - Bucerdea Grânoasă, având suprafaţa totală identificată 
de 57361 mp., din care 53462 mp., intravilan, astfel: 
  Cad. 1 - Tronson DJ 142P, km 0+007 (0+000)=> km 0+378, cu suprafaţa de 2251 mp., 
intravilan, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 142P: Crăciunelu de Jos (DN 14B) - 



Bucerdea Grânoasă, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Crăciunelu de Jos, parte 
din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 203 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al Judeţului Alba, potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 35/2014, 109/2014 și 
nr. 135/2020 - anexa nr. 1; 
  Cad. 2 - Tronson DJ 142P, km 0+508 (0+378)=> km 1+294, cu suprafaţa de 10836 
mp., din care 6937 mp., intravilan, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 142P: Crăciunelu 
de Jos (DN 14B) - Bucerdea Grânoasă, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna 
Crăciunelu de Jos, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 203 în Inventarul bunurilor 
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba 
nr. 35/2014, 109/2014 și nr. 135/2020 - anexa nr. 1; 
  Cad. 3 - Tronson DJ 142P, km 1+294=> km 4+256, cu suprafaţa de 44274 mp., 
intravilan, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 142P: Crăciunelu de Jos (DN 14B) - 
Bucerdea Grânoasă, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Bucerdea Grânoasă, 
parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 203 în Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al Judeţului Alba, potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 35/2014, 
109/2014 și nr. 135/2020 - anexa nr. 1; 

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

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

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 
Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei 
amenajarea teritoriului şi urbanism şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba.            
                                            Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,       SECRETAR  GENERAL, 
                         Ion DUMITREL                                    Vasile BUMBU 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 198 
Alba Iulia, 25 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:  

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 
următoarea comisie de specialitate: 

Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 
gestionarea patrimoniului județului 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr.  21415/25 septembrie 2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - 

Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,  
asupra drumului judeţean DJ 142P: Crăciunelu de Jos (DN 14B) - Bucerdea Grânoasă 

 
 
 

I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează însuşirea de către UAT - Județul Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba a documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea 
Funciară, ca primă înregistrare a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul 
Alba, asupra drumului judeţean DJ 142P: Crăciunelu de Jos (DN 14B) - Bucerdea Grânoasă, ca 
bun aparţinând domeniului public al judeţului. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 

Drumul judeţean DJ 142P: Crăciunelu de Jos (DN 14B) - Bucerdea Grânoasă, este cuprins la 
poziţia cu nr. 203 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 
potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 35/2014, 109/2014 și nr. 135/2020. 

Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, 
economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al 
ţării, potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare. 

Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - 
Județul Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra DJ 142P, în urma 
identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, a fost întocmită documentaţiile tehnice 
cadastrale de către S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş, documentații depusă și înregistrate la Consiliul 
Județean Alba cu nr. 20119/8 septembrie 2020. 

Pentru ca documentaţiile tehnice cadastrale să poată fi depuse la Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Alba, se impune însuşirea acestora de către Consiliul Judeţean Alba. 

  
III. Reglementări anterioare 
Nu există 
 

 IV. Baza legală 
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f,  art. 286 alin. 3 coroborat cu pnct. 1 din anexa nr. 3, art. 

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

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

ulterioare; 
 - H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 

publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 
 - Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 35/2014, 109/2014 și nr. 135/2020 privind 

modificarea, completarea şi actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public 
al Judeţului Alba; 

 - Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 



 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 
 Nu este cazul 
 
 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 
 
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 
Nu este cazul 
 
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Nu este cazul 
 
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Nu este cazul 
 
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
SC Topogecad S.R.L. Beiuş a întocmit documentaţiile tehnice cadastrale, asupra DJ 

142P, documentații depuse și înregistrate la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 20119/8 
septembrie 2020. 

În urma verificării documentaţiilor depuse și a punctelor de coordonate, s-a constatat 
faptul că documentaţiile tehnice topografice de identificare imobil, respectă limitele 
proprietăţilor, acestea nefiind afectate, drept urmare se recomandă înscrierea în Cartea Funciară a 
dreptului de proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public al 
judeţului, asupra imobilului identificat, care face obiectul 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.  198 din 25 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.  21417/25 septembrie 2020 
 

 
 

Către 
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 
 
 

  
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 
specialitate,  

 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

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

asupra drumului judeţean DJ 142P: Crăciunelu de Jos (DN 14B) - Bucerdea Grânoasă 
 

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

până în data de  30 septembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„ordinară” estimată a avea loc în data de 8 octombrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 198/25 septembrie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor 
tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în 
favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al 
Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 142P: Crăciunelu de Jos (DN 14B) - Bucerdea 
Grânoasă; 

- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 142P: Crăciunelu de Jos (DN 
14B) - Bucerdea Grânoasă, respectiv Cad. 1; Cad. 2; Cad. 3, documentaţii realizate de S.C. 
Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20119 din 
8 septembrie 2020. 

Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
Nr. 21417/25 septembrie 2020 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - 

Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,  
asupra drumului judeţean DJ 142P: Crăciunelu de Jos (DN 14B) - Bucerdea Grânoasă 

 
 

Art. 7 din O.G. nr. 43/1997, aprobată prin Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al 
drumurilor, stipulează că drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a 
judeţului, iar art. 22 din acelaşi act normativ precizează că administrarea drumurilor judeţene se 
asigură de către consiliile judeţene. 

Prin adoptarea H.G. nr. 540/2000, s-a aprobat încadrarea în categorii funcţionale a 
drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 la 
acest act normativ stabilind reţeaua de drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria 
funcţională de drum judeţean. Urmare a Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 35/2014, 
109/2014 și nr. 135/2020 privind modificarea, completarea şi actualizarea Inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, drumul judeţean DJ 142P a fost 
cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia cu 
nr. crt. 203. 

Conform prevederilor art. 27 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare, „imobilele ce aparţin domeniului public şi domeniului privat al statului sau, după caz, 
al unităţii administrativ-teritoriale se vor înscrie în cărţi funciare speciale ale unităţii 
administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excepţiile prevăzute de lege”. 

Procedura de înscriere în Cartea Funciară este reglementată prin Legea nr. 7/1996 a 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, precum şi prin Regulamentul de avizare, recepţie şi 
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al 
ANCPI nr. 700/2014. 

Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea 
domeniului public al judeţului Alba, asupra unor tronsoane aferente drumului judeţean DJ 142P, 
în urma identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii 
tehnice cadastrale, de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, după cum urmează: 

 
 - Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 1 - Tronson DJ 142P, km 0+007 (0+000)=> km 
0+378, cu suprafaţa de 2251 mp., intravilan, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 142P: 
Crăciunelu de Jos (DN 14B) - Bucerdea Grânoasă, situat pe teritoriul administrativ al UAT - 
Comuna Crăciunelu de Jos, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 203 în Inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, potrivit Hotărârilor Consiliului 
Judeţean Alba nr. 35/2014, 109/2014 și nr. 135/2020 - anexa nr. 1; 
 - Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 2 - Tronson DJ 142P, km 0+508 (0+378)=> km 
1+294, cu suprafaţa de 10836 mp., din care 6937 mp., intravilan, aferentă sectorului din drumul 
judeţean DJ 142P: Crăciunelu de Jos (DN 14B) - Bucerdea Grânoasă, situat pe teritoriul 
administrativ al UAT - Comuna Crăciunelu de Jos, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu 
nr. 203 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, potrivit 
Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 35/2014, 109/2014 și nr. 135/2020 - anexa nr. 1; 
 - Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 3 - Tronson DJ 142P, km 1+294=> km 4+256, cu 
suprafaţa de 44274 mp., intravilan, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 142P: Crăciunelu 
de Jos (DN 14B) - Bucerdea Grânoasă, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna 
Bucerdea Grânoasă, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 203 în Inventarul bunurilor 
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba 
nr. 35/2014, 109/2014 și nr. 135/2020 - anexa nr. 1; 
 



Se propune însuşirea de către Consiliul Judeţean Alba, a documentaţiei tehnice cadastrale 
întocmite de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, urmând a se solicita Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Alba/Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Blaj, înscrierea în 
Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba ca bun aparţinând 
domeniului public al Judeţului Alba, asupra terenului mai sus menţionat, precum şi înscrierea 
categoriei de folosinţă de “drum judeţean”, asupra acestui imobil. 

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. 289 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, în urma însușirii documentaţiei tehnice cadastrale 
întocmite de S.C. Topogecad SRL Beiuş de către Consiliul Judeţean Alba va permite depunerea 
documentaţiei tehnice cadastrale la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Blaj, în vederea înscrierii dreptului de proprietate a UAT - 
Județului Alba în Cartea Funciară, asupra drumului județean DJ 142P: Crăciunelu de Jos (DN 
14B) - Bucerdea Grânoasă. 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 
 
 
 

 
Şef serviciu, 

Paul Silviu TODORAN 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Întocmit, Florin GHILEA 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea rezultatelor evaluării finale a managementului  

Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, pentru perioada 2017-2020 
 
 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2020; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rezultatelor evaluării finale a managementului Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, 
pentru perioada 2017-2020; 

Luând în considerare raportul de evaluare nr. 20845 din 21 septembrie 2020 al Comisiei 
de evaluare finală a managementului Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f, art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu midificările şi completările ulterioare;  
- art. 36, art. 37 alin. 1 și art. 42 alin. 4 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul 

instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare; 
- anexei nr. 2 a Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a 
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-
cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a 
modelului-cadru al contractului de management. 

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 rezultatul evaluării finale a managementului asumat prin Contractul de 
management nr. 23168 din 28 decembrie 2016 încheiat cu doamna Ioana Silvia BOGĂȚAN - 
manager al Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, cuprins în anexa - parte integrantă a 
prezentei hotărâri.  

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

Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba în condițiile și termenele 
stabilite de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrative, cu modificările și completările 
ulterioare.  

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, doamnei Ioana 
Silvia BOGĂŢAN, Administratorului public al Judeţului Alba, Direcţiei juridică şi administrație 
publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială 
și managementul unităților de cultură 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. 199 
Alba Iulia, 29 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:  

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

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 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  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 21504/29 septembrie 2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării finale a  

managementului la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, pentru perioada 2017-2020 
 
 
 
 

Potrivit prevederilor art. 36 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor 
publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, evaluarea managementului se face 
anual, pe baza Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului aprobat 
prin anexa nr. 2 la Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015. În acest sens se verifică modul 
în care au fost realizate obligaţiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele 
financiare alocate. 

Conform art. 37 alin. 1 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor 
publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, termenele şi modul de evaluare a 
managementului au fost stabilite în cuprinsul art. 10 din Contractul de management nr. 
23.168/28 decembrie 2016 al doamnei Ioana Silvia BOGĂȚAN. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 179/13 august 2020, au fost constituite 
comisiile de evaluare și secretariatele acestora, în conformitate cu prevederile art. 5 şi art. 10 
din anexa nr. 2 a Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a 
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-
cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a 
modelului - cadru al contractului de management.  

În baza Raportului comisiei de evaluare a managementului nr. 20845 din 21 
septembrie 2020 exercitat la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia propun validarea 
rezultatelor finale ale evaluării finale pentru perioada 2017-2020, pentru instituţia de cultură 
menţionată. 

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.  199 din 29 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. 21505/29 septembrie 2020 

 
 
 
 

Către 
SERVICIUL INVESTIȚII, DEZVOLTARE, PROMOVARE PATRIMONIALĂ ȘI 

MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE CULTURĂ  
Doamnei Cornelia FĂGĂDAR - şef serviciu 

 
 
 

 Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi 
art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările şi 
completpările ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii 
raportului de specialitate,  

 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea rezultatelor evaluării finale a managementului  

la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, pentru perioada 2017-2020 
 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 30 septembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„ordinară” estimată a avea loc în data de 8 octombrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 199/29 septembrie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării 
finale a managementului la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, pentru perioada 2017-
2020; 

- raportul de evaluare nr. 20845 din 21 septembrie 2020 al Comisiei de evaluare finală a 
managementului Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia. 

 Cu deosebită consideraţiune, 
  
 

SECRETAR GENERAL, 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de 
cultură 
Nr. ……./…..09.2020 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării finale a  

managementului la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, pentru perioada 2017-2020 
 
 

Potrivit art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 
județean are “atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al 
consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor 
comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean” şi “aprobă regulamentul de organizare şi 
funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi 
funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de 
interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean”. 

În conformitate cu art. 25 alin. 1 din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 
189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările 
ulterioare, „pe durata contractului de management, autoritatea verifică modul în care sunt 
respectate clauzele acestuia de către manager, în cadrul evaluărilor anuale ale 
managementului”. 

Potrivit prevederilor art. 36 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor 
publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, evaluarea managementului se face 
anual, pe baza Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului aprobat 
prin anexa nr. 2 la Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015. În acest sens se verifică modul 
în care au fost realizate obligaţiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele 
financiare alocate. 

Conform art. 37 alin. 1 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor 
publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, termenele şi modul de evaluare a 
managementului au fost stabilite în cuprinsul art. 10 din Contractul de management nr. 
23.168/28 decembrie 2016 al doamnei Ioana Silvia BOGĂȚAN. 

Art. 42 alin 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind 
managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, prevede 
faptul că: „Rezultatul final al evaluării se aprobă prin ordin sau dispoziţie a autorităţii, după 
caz.” 

Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 
raport de specialitate, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea 
rezultatelor evaluării finale a managementului Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, 
înregistrat cu       nr. …../08 octombrie 2020. 
 

Administrator public,         Șef serviciu,        Întocmit, 
           Dan Mihai POPESCU  Cornelia FĂGĂDAR   Anca POJAR 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

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

asupra drumului judeţean DJ 141D: DJ 106I  
(Draşov) - Boz - Doştat - Limită Judeţul Sibiu  

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

 Luând în dezbatere: 
 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor 
tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în 
favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al 
Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 141D: DJ 106I (Draşov) - Boz - Doştat - Limită 
Judeţul Sibiu; 
 - documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 141D: DJ 106I (Draşov) - Boz - 
Doştat - Limită Judeţul Sibiu, respectiv Cad. 1; Cad. 1.1; Cad. 2, documentaţii realizate de S.C. 
Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20119 din 
8 septembrie 2020; 

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

287 lit. b şi art. 288 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

 - H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2; 

 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 - Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 
HOTĂRÂRE 

 
Art. 1. Se însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad 

S.R.L. Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba 
prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, asupra drumului judeţean 
DJ 141D: DJ 106I (Draşov) - Boz - Doştat - Limită Judeţul Sibiu, având suprafaţa totală 
identificată de 138243 mp., din care 38916 mp., intravilan, după cum urmează: 

 
 Cad. 1 - Tronson DJ 141D, km 2+485 (0+000)=> km 9+752, cu suprafaţa de 102701 

mp., din care 28647 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 9+751 
având suprafaţa construită de 6 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 141D: DJ 106I 
(Draşov) - Boz - Doştat - Limită Judeţul, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna 
Doştat, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 61 în Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 



 Cad. 1.1 - Tronson DJ 141D, km 9+752=>km 9+758. Construcția C1 - pod la km 
9+755, având suprafața construită de 33 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun 
aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 91 mp se află în proprietatea 
Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia Naţională Apele 
Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, 
aferent sectorului din drumul judeţean DJ 141D: DJ 106I (Draşov) - Boz - Doştat - Limită 
Judeţul Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Doştat, în intravilan, parte din 
bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 61 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 2 - Tronson DJ 141D, km 9+758=> km 12+364, cu suprafaţa de 35509 mp., din 
care 10236 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 9+759 având 
suprafaţa construită de 6 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 141D: DJ 106I 
(Draşov) - Boz - Doştat - Limită Judeţul Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al UAT - 
Comuna Doştat, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 61 în Inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

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

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

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 
Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei 
amenajarea teritoriului şi urbanism şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
            
                                            Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,       SECRETAR  GENERAL, 
                         Ion DUMITREL                                    Vasile BUMBU 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 200 
Alba Iulia, 29 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 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 şi completările ulterioare către 
următoarea comisie de specialitate: 

Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 
gestionarea patrimoniului județului 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 21528/29 septembrie 2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - 

Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,  
asupra drumului judeţean DJ 141D: DJ 106I (Draşov) - Boz - Doştat - Limită Judeţul Sibiu  

 
 
 

I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează însuşirea de către UAT - Județul Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba a documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea 
Funciară, ca primă înregistrare a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul 
Alba, asupra drumului judeţean DJ 141D: DJ 106I (Draşov) - Boz - Doştat - Limită Judeţul 
Sibiu, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Drumul judeţean DJ 141D: DJ 106I (Draşov) - Boz - Doştat - Limită Judeţul Sibiu, este 

cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin 
H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, la 
poziţia cu nr. 61. 

Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, 
economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al 
ţării, potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare. 

Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - 
Județul Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra DJ 141D, în urma 
identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii tehnice 
cadastrale de către S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş, documentații depuse și înregistrate la Consiliul 
Județean Alba cu nr. 20119/8 septembrie 2020. 

Pentru ca documentaţiile tehnice cadastrale să poată fi depuse la Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Alba, se impune însuşirea acestora de către Consiliul Judeţean Alba. 

  
III. Reglementări anterioare 
Nu există 
 

 IV. Baza legală 
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f,  art. 286 alin. 3 coroborat cu pnct. 1 din anexa nr. 3, art. 

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

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

ulterioare; 
 - H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 

publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1 cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 - Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

 



 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 
 Nu este cazul 
 
 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 
 
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 
Nu este cazul 
 
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Nu este cazul 
 
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Nu este cazul 
 
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
SC Topogecad S.R.L. Beiuş a întocmit documentaţii tehnice cadastrale, asupra DJ 141D, 

documentații depuse și înregistrate la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 20119/8 
septembrie 2020. 

În urma verificării documentaţiei depuse și a punctelor de coordonate, s-a constatat faptul 
că documentaţia tehnică topografică de identificare imobil, respectă limitele proprietăţilor, 
acestea nefiind afectate, drept urmare se recomandă înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de 
proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, 
asupra imobilelor identificate, care fac obiectul 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.  200 din 29 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. 21529/29 septembrie 2020 
 

 
 

Către 
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 
 
 

  
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 
specialitate,  

 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

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

asupra drumului judeţean DJ 141D: DJ 106I  
(Draşov) - Boz - Doştat - Limită Judeţul Sibiu  

 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de  30 septembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„ordinară” estimată a avea loc în data de 8 octombrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 200/29 septembrie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor 
tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în 
favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al 
Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 141D: DJ 106I (Draşov) - Boz - Doştat - Limită 
Judeţul Sibiu ; 

- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 141D: DJ 106I (Draşov) - Boz - 
Doştat - Limită Judeţul Sibiu, respectiv Cad. 1; Cad. 1.1; Cad. 2, documentaţii realizate de S.C. 
Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20119 din 
8 septembrie 2020. 

Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - 

Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,  
asupra drumului judeţean DJ 141D: DJ 106I (Draşov) - Boz - Doştat - Lim.  jud. Sibiu  

 
 

Art. 7 din O.G. nr. 43/1997, aprobată prin Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al 
drumurilor, stipulează că drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a 
judeţului, iar art. 22 din acelaşi act normativ precizează că administrarea drumurilor judeţene se 
asigură de către consiliile judeţene. 

Prin adoptarea H.G. nr. 540/2000, s-a aprobat încadrarea în categorii funcţionale a 
drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 la 
acest act normativ stabilind reţeaua de drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria 
funcţională de drum judeţean. 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor 
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, care a fost atestat prin H.G. nr. 974/2002 
privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa 
nr. 1; 

Drumul judeţean DJ 141D a fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 61. 

Conform prevederilor art. 27 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare, „imobilele ce aparţin domeniului public şi domeniului privat al statului sau, după caz, 
al unităţii administrativ-teritoriale se vor înscrie în cărţi funciare speciale ale unităţii 
administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excepţiile prevăzute de lege”. 

Procedura de înscriere în Cartea Funciară este reglementată prin Legea nr. 7/1996 a 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, precum şi prin Regulamentul de avizare, recepţie şi 
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al 
ANCPI nr. 700/2014. 

Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea 
domeniului public al judeţului Alba, asupra unor tronsoane aferente drumului judeţean DJ 141D, 
în urma identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii 
tehnice cadastrale, de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, după cum urmează: 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 1 - Tronson DJ 141D, km 2+485 (0+000)=> km 
9+752, cu suprafaţa de 102701 mp., din care 28647 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă 
culeea podului de la km 9+751 având suprafaţa construită de 6 mp., aferentă sectorului din 
drumul judeţean DJ 141D: DJ 106I (Draşov) - Boz - Doştat - Lim.  jud. Sibiu, situat pe teritoriul 
administrativ al UAT - Comuna Doştat, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 61 în 
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 
974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 1.1 - Tronson DJ 141D, km 9+752=>km 9+758. 
Construcția C1 - pod la km 9+755, având suprafața construită de 33 mp se află în proprietatea 
UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața 
de 91 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor 
prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă 
MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 141D: DJ 106I 
(Draşov) - Boz - Doştat - Lim.  jud. Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna 
Doştat, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 61 în Inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - 
anexa nr. 1; 



- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 2 - Tronson DJ 141D, km 9+758=> km 12+364, 
cu suprafaţa de 35509 mp., din care 10236 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea 
podului de la km 9+759 având suprafaţa construită de 6 mp., aferentă sectorului din drumul 
judeţean DJ 141D: DJ 106I (Draşov) - Boz - Doştat - Lim.  jud. Sibiu, situat pe teritoriul 
administrativ al UAT - Comuna Doştat, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 61 în 
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 
974/2002 - anexa nr. 1; 

 
Se propune însuşirea de către Consiliul Judeţean Alba, a documentaţiilor tehnice 

cadastrale întocmite de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, urmând a se solicita Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sebeş, 
înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba ca bun 
aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra terenurilor mai sus menţionate, precum şi 
înscrierea categoriei de folosinţă de “drum judeţean”, asupra acestor imobile. 

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. 289 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, în urma însușirii documentaţiilor tehnice cadastrale 
întocmite de S.C. Topogecad SRL Beiuş de către Consiliul Judeţean Alba va permite depunerea 
documentaţiilor tehnice cadastrale la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sebeş, în vederea înscrierii dreptului de proprietate a UAT - 
Județului Alba în Cartea Funciară, asupra drumului județean DJ 141D: DJ 106I (Draşov) - Boz - 
Doştat - Lim.  jud. Sibiu. 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Ioan BODEA 

 
 
 

 
Şef serviciu, 

Paul Silviu TODORAN 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Întocmit, Florin GHILEA 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

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

asupra drumului judeţean DJ 704: DN 7 (Şibot) - Vinerea - Cugir  
 
 

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

 Luând în dezbatere: 
 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice 
cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea 
UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, 
asupra drumului judeţean DJ 704: DN 7 (Şibot) - Vinerea - Cugir; 
 - documentaţia tehnică cadastrală pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 704: DN 7 (Şibot) - Vinerea - 
Cugir, respectiv Cad. 1, documentaţie realizată de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrată la 
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20119 din 8 septembrie 2020; 

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

287 lit. b şi art. 288 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

 - H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2; 

 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 - Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1. Se însuşeşte Documentaţia tehnică cadastrală realizată de S.C. Topogecad S.R.L. 
Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba prima 
înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, asupra drumului judeţean DJ 704: 
DN 7 (Şibot) - Vinerea - Cugir, având suprafaţa totală identificată de 14352 mp., extravilan, 
după cum urmează: 

 Cad. 1 - Tronson DJ 704, km 0+170 (0+000) => km 1+198, cu suprafaţa de 14352 
mp., extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 704: DN 7 (Şibot) - Vinerea - Cugir, 
situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Şibot, parte din bunul imobil cuprins la 



poziţia cu nr. 66  în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

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

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

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 
Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei 
amenajarea teritoriului şi urbanism şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
            
                                            Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,       SECRETAR  GENERAL, 
                         Ion DUMITREL                                    Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 201 
Alba Iulia, 30 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:  

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 
următoarea comisie de specialitate: 

Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 
gestionarea patrimoniului județului 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr.  21572/30 septembrie 2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale pentru 
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - 

Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,  
asupra drumului judeţean DJ 704: DN 7 (Şibot) - Vinerea - Cugir  

 
 
 

I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează însuşirea de către UAT - Județul Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba a documentaţiei tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, 
ca primă înregistrare a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba, asupra 
drumului judeţean DJ 704: DN 7 (Şibot) - Vinerea - Cugir, ca bun aparţinând domeniului public 
al judeţului. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Drumul judeţean DJ 704: DN 7 (Şibot) - Vinerea - Cugir, este cuprins în Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - 
anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, la poziţia cu nr. 66. 

Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, 
economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al 
ţării, potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare. 

Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - 
Județul Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra DJ 704, în urma 
identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, a fost întocmită documentaţia tehnică 
cadastrală de către S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş, documentație depusă și înregistrată la Consiliul 
Județean Alba cu nr. 20119/8 septembrie 2020. 

Pentru ca documentaţia tehnică cadastrală să poată fi depusă la Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Alba, se impune însuşirea acesteia de către Consiliul Judeţean Alba. 

  
III. Reglementări anterioare 
Nu există 
 

 IV. Baza legală 
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f,  art. 286 alin. 3 coroborat cu pnct. 1 din anexa nr. 3, art. 

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

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

ulterioare; 
 - H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 

publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1 cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 - Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

 



 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 
 Nu este cazul 
 
 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 
 
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 
Nu este cazul 
 
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Nu este cazul 
 
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Nu este cazul 
 
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
SC Topogecad S.R.L. Beiuş a întocmit documentaţia tehnică cadastrală, asupra DJ 704, 

documentație depusă și înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 20119/8 
septembrie 2020. 

În urma verificării documentaţiei depuse și a punctelor de coordonate, s-a constatat faptul 
că documentaţia tehnică topografică de identificare imobil, respectă limitele proprietăţilor, 
acestea nefiind afectate, drept urmare se recomandă înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de 
proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, 
asupra imobilului identificat, care face obiectul 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. 201 din 30 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.  21573/30 septembrie 2020 
 

 
 

Către 
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 
 
 

  
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 
specialitate,  

 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

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

asupra drumului judeţean DJ 704: DN 7 (Şibot) - Vinerea - Cugir  
 

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

până în data de  30 septembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„ordinară” estimată a avea loc în data de 8 octombrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 201/30 septembrie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice 
cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea 
UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, 
asupra drumului judeţean DJ 704: DN 7 (Şibot) - Vinerea - Cugir; 

- documentaţia tehnică cadastrală pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 704: DN 7 (Şibot) - Vinerea - 
Cugir, respectiv Cad. 1, documentaţie realizată de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrată la 
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20119 din 8 septembrie 2020. 

Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
Nr. ...../.. septembrie 2020 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale pentru 
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - 

Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,  
asupra drumului judeţean DJ 704: DN 7 (Şibot) - Vinerea - Cugir  

 
 
 

Art. 7 din O.G. nr. 43/1997, aprobată prin Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al 
drumurilor, stipulează că drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a 
judeţului, iar art. 22 din acelaşi act normativ precizează că administrarea drumurilor judeţene se 
asigură de către consiliile judeţene. 

Prin adoptarea H.G. nr. 540/2000, s-a aprobat încadrarea în categorii funcţionale a 
drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 la 
acest act normativ stabilind reţeaua de drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria 
funcţională de drum judeţean. 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor 
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, care a fost atestat prin H.G. nr. 974/2002 
privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa 
nr. 1; 

Drumul judeţean DJ 142B a fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 66. 

Conform prevederilor art. 27 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare, „imobilele ce aparţin domeniului public şi domeniului privat al statului sau, după caz, 
al unităţii administrativ-teritoriale se vor înscrie în cărţi funciare speciale ale unităţii 
administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excepţiile prevăzute de lege”. 

Procedura de înscriere în Cartea Funciară este reglementată prin Legea nr. 7/1996 a 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, precum şi prin Regulamentul de avizare, recepţie şi 
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al 
ANCPI nr. 700/2014. 

Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea 
domeniului public al judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 704, în urma identificării din 
punct de vedere al publicităţii imobiliare, a fost întocmită documentaţia tehnică cadastrală, de 
către S.C. Topogecad SRL Beiuş, după cum urmează: 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 1 - Tronson DJ 704, km 0+170 (0+000) => km 
1+198, cu suprafaţa de 14352 mp., extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 704: 
DN 7 (Şibot) - Vinerea - Cugir, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Şibot, parte 
din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 66  în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1. 

Se propune însuşirea de către Consiliul Judeţean Alba, a documentaţiei tehnice cadastrale 
întocmită de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, urmând a se solicita Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Alba/Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea 
în Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba ca bun aparţinând 
domeniului public al Judeţului Alba, asupra terenului mai sus menţionat, precum şi înscrierea 
categoriei de folosinţă de “drum judeţean”, asupra acestui imobil. 

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. 289 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, în urma însușirii documentaţiei tehnice cadastrale 
întocmite de S.C. Topogecad SRL Beiuş de către Consiliul Judeţean Alba va permite depunerea 
documentaţiei tehnice cadastrale la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de 



Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, în vederea înscrierii dreptului de proprietate a UAT 
- Județului Alba în Cartea Funciară, asupra drumului județean DJ 704: DN 7 (Şibot) - Vinerea - 
Cugir. 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 
 
 
 

 
Şef serviciu, 

Paul Silviu TODORAN 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Întocmit, Florin GHILEA 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

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

asupra drumului judeţean DJ 750F: DN 75 - Poşaga de Jos  
 

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

 Luând în dezbatere: 
 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor 
tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în 
favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al 
Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 750F: DN 75 - Poşaga de Jos;  

- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 750F: DN 75 - Poşaga de Jos, 
respectiv Cad. 1; Cad. 1.1; Cad 2, documentaţii realizate de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş şi 
înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20119 din 8 septembrie 2020; 

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

287 lit. b şi art. 288 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

 - H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2; 

 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 - Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1. Se însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad 
S.R.L. Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba 
prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, asupra drumului judeţean 
DJ 750F: DN 75 - Poşaga de Jos, având suprafaţa totală identificată de 55987 mp., din care 
27246 mp., din care 25559 mp., intravilan, după cum urmează: 

 Cad. 1 - Tronson DJ 750F, km 0+011 (0+000)=> km 1+461, cu suprafaţa de 12323 
mp., din care 10636 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 1+459 
având suprafaţa construită de 23 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 750F: DN 75 - 
Poşaga de Jos, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Poşaga, parte din bunul imobil 
cuprins la poziţia cu nr. 83 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 
Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 



 Cad. 1.1 - Tronson DJ 750F, km 1+461=>km 1+477. Construcția C1 - pod la km 
4+169, având suprafața construită de 96 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun 
aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 231 mp se află în 
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 750F: DN 75 - Poşaga de Jos, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Poşaga, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la 
poziţia cu nr. crt. 83 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 2 - Tronson DJ 750F, km 1+477=> km 2+959, cu suprafaţa de 14829 mp., 
intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 1+478 având suprafaţa construită 
de 15 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 750F: DN 75 - Poşaga de Jos, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Poşaga, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 
83 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 
974/2002 - anexa nr. 1; 

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

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

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 
Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei 
amenajarea teritoriului şi urbanism şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba.            
                                            Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,       SECRETAR  GENERAL, 
                         Ion DUMITREL                                    Vasile BUMBU 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 202 
Alba Iulia, 30 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:  

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 
următoarea comisie de specialitate: 

Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 
gestionarea patrimoniului județului 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr.  21575/30 septembrie 2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - 

Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,  
asupra drumului judeţean DJ 750F: DN 75 - Poşaga de Jos  

 
 

I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează însuşirea de către UAT - Județul Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba a documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea 
Funciară, ca primă înregistrare a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul 
Alba, asupra drumului judeţean DJ DJ 750F: DN 75 - Poşaga de Jos, ca bun aparţinând 
domeniului public al judeţului. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Drumul judeţean DJ 750F: DN 75 - Poşaga de Jos, este cuprins în Inventarul bunurilor 

care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, 
modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, la poziţia cu nr. 83. 

Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, 
economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al 
ţării, potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare. 

Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - 
Județul Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra DJ 750F, în urma 
identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii tehnice 
cadastrale de către S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş, documentații depuse și înregistrate la Consiliul 
Județean Alba cu nr. 20119/8 septembrie 2020. 

Pentru ca documentaţiile tehnice cadastrale să poată fi depuse la Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Alba, se impune însuşirea acestora de către Consiliul Judeţean Alba. 

  
III. Reglementări anterioare 
Nu există 
 

 IV. Baza legală 
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f,  art. 286 alin. 3 coroborat cu pnct. 1 din anexa nr. 3, art. 

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

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

ulterioare; 
 - H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 

publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1 cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 - Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

 



 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 
 Nu este cazul 
 
 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 
 
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 
Nu este cazul 
 
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Nu este cazul 
 
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Nu este cazul 
 
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
SC Topogecad S.R.L. Beiuş a întocmit documentaţii tehnice cadastrale, asupra DJ 750F, 

documentații depuse și înregistrate la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 20119/8 
septembrie 2020. 

În urma verificării documentaţiei depuse și a punctelor de coordonate, s-a constatat faptul 
că documentaţia tehnică topografică de identificare imobil, respectă limitele proprietăţilor, 
acestea nefiind afectate, drept urmare se recomandă înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de 
proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, 
asupra imobilelor identificate, care fac obiectul 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.  202 din 30 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.  21577/30 septembrie 2020 
 

 
 

Către 
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 
 
 

  
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 
specialitate,  

 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

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

asupra drumului judeţean DJ 750F: DN 75 - Poşaga de Jos  
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 30 septembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„ordinară” estimată a avea loc în data de 8 octombrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 202/30 septembrie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor 
tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în 
favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al 
Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 750F: DN 75 - Poşaga de Jos; 

- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 750F: DN 75 - Poşaga de Jos, 
respectiv Cad. 1; Cad 1.1; Cad. 2, documentaţii realizate de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş şi 
înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20119 din 8 septembrie 2020. 

Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
Nr. 21595/30 septembrie 2020 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - 

Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,  
asupra drumului judeţean DJ 750F: DN 75 - Poşaga de Jos  

 
 

Art. 7 din O.G. nr. 43/1997, aprobată prin Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al 
drumurilor, stipulează că drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a 
judeţului, iar art. 22 din acelaşi act normativ precizează că administrarea drumurilor judeţene se 
asigură de către consiliile judeţene. 

Prin adoptarea H.G. nr. 540/2000, s-a aprobat încadrarea în categorii funcţionale a 
drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 la 
acest act normativ stabilind reţeaua de drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria 
funcţională de drum judeţean. 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor 
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, care a fost atestat prin H.G. nr. 974/2002 
privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa 
nr. 1; 

Drumul judeţean DJ 750F a fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 83. 

Conform prevederilor art. 27 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare, „imobilele ce aparţin domeniului public şi domeniului privat al statului sau, după caz, 
al unităţii administrativ-teritoriale se vor înscrie în cărţi funciare speciale ale unităţii 
administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excepţiile prevăzute de lege”. 

Procedura de înscriere în Cartea Funciară este reglementată prin Legea nr. 7/1996 a 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, precum şi prin Regulamentul de avizare, recepţie şi 
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al 
ANCPI nr. 700/2014. 

Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea 
domeniului public al judeţului Alba, asupra unor tronsoane aferente drumului judeţean DJ 750F, 
în urma identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii 
tehnice cadastrale, de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, după cum urmează: 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 1 - Tronson DJ 750F, km 0+011 (0+000)=> km 
1+461, cu suprafaţa de 12323 mp., din care 10636 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă 
culeea podului de la km 1+459 având suprafaţa construită de 23 mp., aferentă sectorului din 
drumul judeţean DJ 750F: DN 75 - Poşaga de Jos, situat pe teritoriul administrativ al UAT - 
Comuna Poşaga, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 83 în Inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 1.1 - Tronson DJ 750F, km 1+461=>km 1+477. 
Construcția C1 - pod la km 4+169, având suprafața construită de 96 mp se află în proprietatea 
UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața 
de 231 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor 
prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă 
MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 750F: DN 75 - 
Poşaga de Jos, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Poşaga, în intravilan, parte din 
bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 83 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 2 - Tronson DJ 750F, km 1+477=> km 2+959, cu 
suprafaţa de 14829 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 1+478 



având suprafaţa construită de 15 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 750F: DN 75 - 
Poşaga de Jos, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Poşaga, parte din bunul imobil 
cuprins la poziţia cu nr. 83 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 
Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 
Se propune însuşirea de către Consiliul Judeţean Alba, a documentaţiilor tehnice 

cadastrale întocmite de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, urmând a se solicita Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, 
înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba ca bun 
aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra terenurilor mai sus menţionate, precum şi 
înscrierea categoriei de folosinţă de “drum judeţean”, asupra acestor imobile. 

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. 289 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, în urma însușirii documentaţiilor tehnice cadastrale 
întocmite de S.C. Topogecad SRL Beiuş de către Consiliul Judeţean Alba va permite depunerea 
documentaţiilor tehnice cadastrale la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Câmpeni, în vederea înscrierii dreptului de proprietate a UAT - 
Județului Alba în Cartea Funciară, asupra drumului județean DJ 750F: DN 75 - Poşaga de Jos. 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 
 
 
 

 
Şef serviciu, 

Paul Silviu TODORAN 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Întocmit, Florin GHILEA 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

 
PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului-teren  
-  monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia,  

str. Take Ionescu, nr. 1A, judeţul Alba, înscris în CF nr. 102633 Alba Iulia 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2020; 
 Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 
preemţiune asupra imobilului - teren –  monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba 
Iulia, str. Take Ionescu, nr. 1A, judeţul Alba, înscris în CF nr. 102633  Alba Iulia;  

- adresa nr. 1198/24 septembrie 2020 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba însoțită de 
raportul de oportunitate, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 21266/24 
septembrie 2020. 

Analizând raportul nr. 21519/29 septembrie  2020 al Comisiei de stabilire a oportunităţii 
achiziţionării imobilelor monumente istorice. 

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

modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- art. 1730 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinului nr. 2314/2004 al ministrului culturii şi cultelor privind aprobarea Listei 

monumentelor istorice şi Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

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

 
HOTĂRÂRE 

 
Art. 1. Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune de către UAT - Judeţul Alba 

asupra imobilului-teren - situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Take Ionescu, nr. 1A, 
judeţul Alba, proprietar Drăgan Virgil, în cotă de 1/1 părţi, înscris în CF nr. 102633 Alba Iulia, 
în suprafaţă totală de 955 mp., monument istoric înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015, nr. 
crt. 3, cod AB-I-m-A-00001.02, conform documentaţiei transmise de către Direcţia Judeţeană 
pentru Cultură Alba, care constituie anexă la prezenta hotărâre. 

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

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, 
Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției 
gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba.      

                                                  Avizat pentru legalitate 
          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 
 
 
Înregistrat cu nr. 203 
Alba Iulia, 30 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 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 şi 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. 21625/30 septembrie 2020 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra 

imobilului-teren –  monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 
Take Ionescu, nr. 1A, judeţul Alba, înscris în CF nr. 102633 Alba Iulia 

 
 

I. Expunere de motive 
 Proiectul de act administrativ inițiat vizează neexercitarea dreptului de preemţiune asupra 
imobilului – teren -  monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Take 
Ionescu, nr. 1A, judeţul Alba, înscris în CF nr. 102633 Alba Iulia, în suprafaţă totală de 955 mp., 
înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015, nr. crt. 3, cod AB-I-m-A-00001.02, „În preajma 
castrului roman”- sec. II - IV p. Chr. Epoca romană. 
 
 II. Descrierea situaţiei actuale 
 Prin adresa nr. 1198/24 septembrie 2020, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean 
Alba cu nr. 21266/24 septembrie 2020,  Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba ne comunică 
solicitarea făcută de domnul Drăgan Virgil, privind exercitarea/neexercitarea dreptului de 
preemţiune asupra imobilului, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Take Ionescu, nr. 
1A, judeţul Alba, înscris în CF nr. 102633 Alba Iulia. 
 Domnul Drăgan Virgil, are calitatea de proprietar în cotă 1/1 părţi asupra imobilului – 
teren - monument istoric de interes local, conform Listei Monumentelor Istorice 2015, nr. crt. 3, 
cod AB-I-m-A-00001.02, aceasta exprimându-şi intenţia de a vinde imobilul respectiv. 

Conform prevederilor art. 4 alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea 
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „monumentele istorice aflate 
în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condiţiile 
exercitării dreptului de preemţiune ale statului român, prin Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, pentru monumentele istorice clasate în grupa Aˮ. Alin. 7 al aceluiași articol prevede că 
„termenul de exercitare a dreptului de preemţiune al statului este de maximum 25 de zile de la 
data înregistrării înştiinţării, documentaţiei şi a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional sau, după caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii 
şi Patrimoniului Naţional; titularii dreptului de preemţiune vor prevedea în bugetul propriu 
sumele necesare destinate exercitării dreptului de preemţiune; valoarea de achiziţionare se 
negociază cu vânzătorulˮ. 
 În situaţia în care, conform art. 4 alin. 8 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional nu îşi exercită dreptul de preemţiune în termenul prevăzut la alin. 7, acest 
drept se transferă autorităţilor publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zileˮ. 
 Prin raportul de oportunitate atașat adresei nr. 1198/24 septembrie 2020, Direcţia 
Judeţeană pentru Cultură Alba, comunică neexercitarea dreptul de preemțiune asupra imobilul 
identificat mai sus și transferă dreptul de preemţiune pentru achiziţionarea imobilului în cauză, 
către autorităţile administraţiei publice locale, respectiv Consiliului Judeţean Alba. 
 Comisia de stabilire a oportunităţii achiziţionării imobilelor monument istoric, constituită 
prin Dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Alba, cu privire la imobilul la care s-a făcut 
trimitere anterior, a recomandat neexercitarea dreptului de preemțiune, prin Raportul nr. 
21519/29 septembrie 2020. 
  

III. Reglementări anterioare 
Nu este cazul. 

 
 IV. Baza legală 

- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 



- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- art. 1730 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 2314/2004 al ministrului culturii şi cultelor privind aprobarea Listei 
monumentelor istorice şi Listei monumentelor istorice dispărute, 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 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba nu exercită dreptul de preemțiune asupra imobilul 
identificat mai sus și transferă dreptul de preemţiune pentru achiziţionarea imobilului în cauză, 
către autorităţile administraţiei publice locale, respectiv Consiliului Judeţean Alba, fapt 
comunicat prin raportul de oportunitate atașat adresei nr. 1198/24 septembrie 2020. 

De asemenea Comisia de stabilire a oportunității achiziționării imobilelor monument 
istoric a comunicat faptul că nu se recomandă achiziționarea imobilului menționat mai sus, fapt 
comunicat prin raportul nr. 21519/29 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 
 
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. 

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, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 203  din 30  septembrie 2020. 

 
 

PREŞEDINTE,     
ION DUMITREL                                 

 
 
 



ROMÂNIA             APROB, 
JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL 
Nr. 21626/30 septembrie 2020 
 

 
 

Către 
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 
 

 
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 
specialitate,  

 
PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului - teren –  monument 
istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Take Ionescu, nr. 1A, judeţul 

Alba, înscris în CF nr. 102633 Alba Iulia 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 30 septembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a 
şedinţei „ordinare” care va avea loc în data de 8 octombrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 203/30 septembrie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

-   referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 
preemţiune asupra imobilului - teren –  monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba 
Iulia, str. Take Ionescu, nr. 1A, judeţul Alba, înscris în CF nr. 102633 Alba Iulia;  

- adresa nr. 1198/24 septembrie 2020 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, 
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 21266/24 septembrie 2020. 

- raportul nr. 21519/29 septembrie 2019 al Comisiei de stabilire a oportunităţii 
achiziţionării imobilelor monumente istorice  

 Cu deosebită consideraţiune, 
 
 

 
SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
Nr. 21643/30  septembrie 2020 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra 

imobilului - teren –  monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 
Take Ionescu, nr. 1A, judeţul Alba, înscris în CF nr. 102633 Alba Iulia 

 
 Proiectul de act administrativ inițiat vizează neexercitarea dreptului de preemțiune asupra 
imobilului – teren - monument istoric, proprietar Drăgan Virgil situat administrativ în municipiul 
Alba Iulia, str. Take Ionescu, nr. 1A, judeţul Alba, înscris în CF nr. 102633 Alba Iulia, în 
suprafaţă totală de 955 mp., înscris în Lista Monumentelor  Istorice 2015, nr. crt. 3, cod AB-I-m-
A-00001.02,  " În preajma castrului roman"- sec. II - IV p. Chr. Epoca romană. 
 Conform prevederilor art. 4 alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea 
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „monumentele istorice aflate 
în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condiţiile 
exercitării dreptului de preemţiune ale statului român, prin Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, pentru monumentele istorice clasate în grupa Aˮ. Alin. 7 al aceluiași articol prevede că 
„termenul de exercitare a dreptului de preemţiune al statului este de maximum 25 de zile de la 
data înregistrării înştiinţării, documentaţiei şi a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional sau, după caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii 
şi Patrimoniului Naţional; titularii dreptului de preemţiune vor prevedea în bugetul propriu 
sumele necesare destinate exercitării dreptului de preemţiune; valoarea de achiziţionare se 
negociază cu vânzătorulˮ. 

 În situaţia în care, conform art. 4 alin. 8 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional nu îşi exercită dreptul de preemţiune în termenul prevăzut la alin. 7, acest 
drept se transferă autorităţilor publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zileˮ.  

Prin raportul de oportunitate atașat adresei nr. 1198/24 septembrie 2020, Direcţia 
Judeţeană pentru Cultură Alba, comunică neexercitarea dreptul de preemțiune asupra imobilul 
identificat mai sus și transferă dreptul de preemţiune pentru achiziţionarea imobilului în cauză, 
către autorităţile administraţiei publice locale, respectiv Consiliului Judeţean Alba. 

Faţă de cele menționate mai sus, Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba trebuie să se 
pronunţe dacă îşi exercită sau nu dreptul de preemţiune asupra imobilului mai sus menţionat. 

În urma întrunirii Comisiei de stabilire a oportunităţii achiziţionării imobilului monument 
istoric, s-a recomandat, prin Raportul nr. 21519/29 septembrie 2020, anexat prezentului proiect 
de hotărâre, că nu este oportună achiziţia imobilului – teren - monument istoric, situat 
administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Take Ionescu, nr. 1A, judeţul Alba, înscris în  CF nr. 
102633 Alba Iulia.  

Considerăm că nu se justifică necesitatea şi oportunitatea achiziţiei imobilului mai sus 
prezentat, prin urmare propunem adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat în considerarea 
aspectelor mai sus menţionate, precum şi a dispoziţiilor 173 alin. 1 lit. f  din Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte 
şi alte atribuţii prevăzute de lege şi a Legii nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor 
istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 
Șef serviciu, 

Paul Silviu TODORAN 
 
 
Întocmit, Radu Octavian NEAG 
 



 
 
 
 



 
 



 
 



 



 



 



 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

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

asupra drumului judeţean DJ 106M: Cut (DN 1) - Câlnic 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2020; 
 Luând în dezbatere: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor 
tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în 
favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al 
Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 106M: Cut (DN 1) - Câlnic;  
 - documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 106M: Cut (DN 1) - Câlnic, 
respectiv Cad. 1; Cad. 2, Cad. 2.1; Cad. 3, documentaţii realizate de S.C. Topogecad S.R.L. 
Beiuş şi înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20119 din 8 septembrie 
2020; 

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

287 lit. b şi art. 288 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

 - H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2; 

 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 - Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 
HOTĂRÂRE 

 
Art. 1. Se însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad 

S.R.L. Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba 
prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, asupra drumului judeţean 
DJ 106M: Cut (DN 1) - Câlnic, având suprafaţa totală identificată de 39870 mp., din care 26877 
mp., intravilan, după cum urmează: 

 Cad. 1 - Tronson DJ 106M, km 0+500 (0+000)=> km 0+676, cu suprafaţa de 2788 mp., 
extravilan, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 106M: Cut (DN 1) - Câlnic, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Câlnic, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 
161 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. 
nr. 974/2002 - anexa nr. 1, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Cad. 2 - Tronson DJ 106M, km 0+700 (0+676)=> km 1+071, cu suprafaţa de 24941mp., 
extravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 1+070 având suprafaţa construită 
de 9 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 106M: Cut (DN 1) - Câlnic, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Cut, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr.  



161 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. 
nr. 974/2002 - anexa nr. 1, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Cad. 2.1 - Tronson DJ 106M, km 1+071=>km 1+113. Construcția C1 - pod la km 
4+154, având suprafața construită de 394 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca 
bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 693 mp se află în 
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 106M: Cut (DN 1) - Câlnic, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Cut, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la 
poziţia cu nr. crt. 161 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Cad. 3 - Tronson DJ 106M, km 1+113 => km 3+377, cu suprafaţa de 31747 mp., din 
care 26877 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 1+114 având 
suprafaţa construită de 9 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 106M: Cut (DN 1) - 
Câlnic, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Cut, parte din bunul imobil cuprins la 
poziţia cu nr.  161 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 
Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei 
amenajarea teritoriului şi urbanism şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba.            
                                             Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,       SECRETAR  GENERAL, 
                         Ion DUMITREL                                      Vasile BUMBU 
 
 
Înregistrat cu nr. 204 
Alba Iulia, 30 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:  

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 
următoarea comisie de specialitate: 

Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 
gestionarea patrimoniului județului 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr.  21638/30 septembrie 2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - 

Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,  
asupra drumului judeţean DJ 106M: Cut (DN 1) - Câlnic 

 
 

I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează însuşirea de către UAT - Județul Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba a documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea 
Funciară, ca primă înregistrare a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul 
Alba, asupra drumului judeţean DJ 106M: Cut (DN 1) - Câlnic, ca bun aparţinând domeniului 
public al judeţului. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Drumul judeţean DJ 106M: Cut (DN 1) - Câlnic, este cuprins în Inventarul bunurilor 

care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, 
modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, la poziţia cu nr. 161. 

Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, 
economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al 
ţării, potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare. 

Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - 
Județul Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra DJ 106M, în urma 
identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii tehnice 
cadastrale de către S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş, documentații depuse și înregistrate la Consiliul 
Județean Alba cu nr. 20119/8 septembrie 2020. 

Pentru ca documentaţiile tehnice cadastrale să poată fi depuse la Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Alba, se impune însuşirea acestora de către Consiliul Judeţean Alba. 

  
III. Reglementări anterioare 
Nu există 
 

 IV. Baza legală 
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f,  art. 286 alin. 3 coroborat cu pnct. 1 din anexa nr. 3, art. 

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

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

ulterioare; 
 - H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 

publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1 cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 - Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 



 Nu este cazul 
 
 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 
 
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 
Nu este cazul 
 
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Nu este cazul 
 
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Nu este cazul 
 
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
SC Topogecad S.R.L. Beiuş a întocmit documentaţii tehnice cadastrale, asupra DJ 106M, 

documentații depuse și înregistrate la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 20119/8 
septembrie 2020. 

În urma verificării documentaţiei depuse și a punctelor de coordonate, s-a constatat faptul 
că documentaţia tehnică topografică de identificare imobil, respectă limitele proprietăţilor, 
acestea nefiind afectate, drept urmare se recomandă înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de 
proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, 
asupra imobilelor identificate, care fac obiectul 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.  204 din 30 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.  21640/30 septembrie 2020 
 

 
 

Către 
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 
 
 

  
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 
specialitate,  

 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

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

asupra drumului judeţean DJ 106M: Cut (DN 1) - Câlnic 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 30 septembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„ordinară” estimată a avea loc în data de 8 octombrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 204/30 septembrie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor 
tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în 
favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al 
Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 106M: Cut (DN 1) - Câlnic; 

- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 106M: Cut (DN 1) - Câlnic, 
respectiv Cad. 1; Cad. 2; Cad. 2.1; Cad.3, documentaţii realizate de S.C. Topogecad S.R.L. 
Beiuş şi înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20119 din 8 septembrie 
2020. 

Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
Nr. 21649/30 septembrie 2020 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - 

Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,  
asupra drumului judeţean DJ 106M: Cut (DN 1) - Câlnic 

 
 

Art. 7 din O.G. nr. 43/1997, aprobată prin Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al 
drumurilor, stipulează că drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a 
judeţului, iar art. 22 din acelaşi act normativ precizează că administrarea drumurilor judeţene se 
asigură de către consiliile judeţene. 

Prin adoptarea H.G. nr. 540/2000, s-a aprobat încadrarea în categorii funcţionale a 
drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 la 
acest act normativ stabilind reţeaua de drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria 
funcţională de drum judeţean. 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor 
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, care a fost atestat prin H.G. nr. 974/2002 
privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa 
nr. 1; 

Drumul judeţean DJ 106M a fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 161. 

Conform prevederilor art. 27 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare, „imobilele ce aparţin domeniului public şi domeniului privat al statului sau, după caz, 
al unităţii administrativ-teritoriale se vor înscrie în cărţi funciare speciale ale unităţii 
administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excepţiile prevăzute de lege”. 

Procedura de înscriere în Cartea Funciară este reglementată prin Legea nr. 7/1996 a 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, precum şi prin Regulamentul de avizare, recepţie şi 
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al 
ANCPI nr. 700/2014. 

Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea 
domeniului public al judeţului Alba, asupra unor tronsoane aferente drumului judeţean DJ 106M, 
în urma identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii 
tehnice cadastrale, de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, după cum urmează: 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 1 - Tronson DJ 106M, km 0+500 (0+000)=> km 
0+676, cu suprafaţa de 2788 mp., extravilan, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 106M: 
Cut (DN 1) - Câlnic, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Câlnic, parte din bunul 
imobil cuprins la poziţia cu nr. 161 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 2 - Tronson DJ 106M, km 0+700 (0+676)=> km 
1+071, cu suprafaţa de 24941mp., extravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 
1+070 având suprafaţa construită de 9 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 106M: 
Cut (DN 1) - Câlnic, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Cut, parte din bunul 
imobil cuprins la poziţia cu nr.  161 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 2.1 - Tronson DJ 106M, km 1+071=>km 1+113. 
Construcția C1 - pod la km 4+154, având suprafața construită de 394 mp se află în proprietatea 
UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața 
de 693 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor 



prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă 
MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 106M: Cut 
(DN 1) - Câlnic, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Cut, în extravilan, parte din 
bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 161 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 3 - Tronson DJ 106M, km 1+113 => km 3+377, cu 
suprafaţa de 31747 mp., din care 26877 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului 
de la km 1+114 având suprafaţa construită de 9 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 
106M: Cut (DN 1) - Câlnic, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Cut, parte din 
bunul imobil cuprins la poziţia cu nr.  161 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
Se propune însuşirea de către Consiliul Judeţean Alba, a documentaţiilor tehnice 

cadastrale întocmite de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, urmând a se solicita Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sebeş, 
înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba ca bun 
aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra terenurilor mai sus menţionate, precum şi 
înscrierea categoriei de folosinţă de “drum judeţean”, asupra acestor imobile. 

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. 289 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, în urma însușirii documentaţiilor tehnice cadastrale 
întocmite de S.C. Topogecad SRL Beiuş de către Consiliul Judeţean Alba va permite depunerea 
documentaţiilor tehnice cadastrale la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, în vederea înscrierii dreptului de proprietate a UAT 
- Județului Alba în Cartea Funciară, asupra drumului județean DJ 106M: Cut (DN 1) - Câlnic. 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Ioan BODEA 

 
 
 

 
Şef serviciu, 

Paul Silviu TODORAN 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Întocmit, Florin GHILEA 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba,  
prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,  
asupra drumului judeţean DJ 107U: DJ 107A - Băcăinţi - Ceru Băcăinţi -  

Dumbrăviţa - Cucuta - Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc 
 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2020; 
 Luând în dezbatere: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor 
tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în 
favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al 
Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 107U: DJ 107A - Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - 
Dumbrăviţa - Cucuta - Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc;  
 - documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 107U: DJ 107A - Băcăinţi - 
Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa - Cucuta - Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc, respectiv Cad. 1; 
Cad. 2, Cad. 2.1; Cad. 3; Cad. 3.1; Cad. 4, documentaţii realizate de S.C. Topogecad S.R.L. 
Beiuş şi înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20119 din 8 septembrie 
2020; 

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

287 lit. b şi art. 288 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

 - H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2; 

 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 - Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1. Se însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad 
S.R.L. Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba 
prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, asupra drumului judeţean 
DJ 107U: DJ 107A - Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa - Cucuta - Bolovăneşti - Valea Mare 
- Bulbuc, având suprafaţa totală identificată de 106227 mp., din care 46771 mp., intravilan, după 
cum urmează: 



 Cad. 1 - Tronson DJ 107U, km 0+011 (0+000)=> km 3+504, cu suprafaţa de 49282 mp., 
din care 27728 mp., intravilan, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 107U: DJ 107A - 
Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa - Cucuta - Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Şibot, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 
57  în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. 
nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 2 - Tronson DJ 107U, km 3+504 => km 4+682, cu suprafaţa de 15856 mp., din 
care 8682 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 4+681 având 
suprafaţa construită de 6 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 107U: DJ 107A - 
Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa - Cucuta - Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Ceru Băcăinţi, parte din bunul imobil cuprins la poziţia 
cu nr.  57 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin 
H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 2.1 - Tronson DJ 107U, km 4+682=>km 4+693. Construcția C1 - pod la km 
4+688, având suprafața construită de 64 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun 
aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 150 mp se află în 
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107U: DJ 107A - Băcăinţi - Ceru 
Băcăinţi - Dumbrăviţa - Cucuta - Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc, situat pe teritoriul 
administrativ al UAT - Comuna Ceru Băcăinţi, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la 
poziţia cu nr. crt. 57 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 3 - Tronson DJ 107U, km 4+693 => km 4+800, cu suprafaţa de 1428 mp.,  
intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 4+694 având suprafaţa construită 
de 6 mp., Construcţia C2 reprezintă culeea podului de la de la km 4+799, având suprafaţa 
construită de 11 mp., aferente sectorului din drumul judeţean DJ 107U: DJ 107A - Băcăinţi - 
Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa - Cucuta - Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc, situat pe teritoriul 
administrativ al UAT - Comuna Ceru Băcăinţi, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr.  
57 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 
974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 3.1 - Tronson DJ 107U, km 4+800=>km 4+815. Construcția C1 - pod la km 
4+807, având suprafața construită de 151 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca 
bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 217 mp se află în 
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107U: DJ 107A - Băcăinţi - Ceru 
Băcăinţi - Dumbrăviţa - Cucuta - Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc, situat pe teritoriul 
administrativ al UAT - Comuna Ceru Băcăinţi, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la 
poziţia cu nr. crt. 57 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 4 - Tronson DJ 107U, km 4+815 => km 7+727, cu suprafaţa de 39446 mp.,  din 
care 8718 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 4+816 având 
suprafaţa construită de 10 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 107U: DJ 107A - 
Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa - Cucuta - Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Ceru Băcăinţi, parte din bunul imobil cuprins la poziţia 
cu nr.  57 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin 
H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

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

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

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 



Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 
Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei 
amenajarea teritoriului şi urbanism şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
            
                                            Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,       SECRETAR  GENERAL, 
                         Ion DUMITREL                                    Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 205 
Alba Iulia, 30 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:  

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 
următoarea comisie de specialitate: 

Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 
gestionarea patrimoniului județului 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr.  21644/30 septembrie 2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - 

Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,  
asupra drumului judeţean DJ 107U: DJ 107A - Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa - 

Cucuta - Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc 
 
 

I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează însuşirea de către UAT - Județul Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba a documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea 
Funciară, ca primă înregistrare a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul 
Alba, asupra drumului judeţean DJ 107U: DJ 107A - Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa - 
Cucuta - Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Drumul judeţean DJ 107U: DJ 107A - Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa - Cucuta - 

Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc, este cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin 
H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, la poziţia cu nr. 57. 

Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, 
economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al 
ţării, potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare. 

Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - 
Județul Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra DJ 107U, în urma 
identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii tehnice 
cadastrale de către S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş, documentații depuse și înregistrate la Consiliul 
Județean Alba cu nr. 20119/8 septembrie 2020. 

Pentru ca documentaţiile tehnice cadastrale să poată fi depuse la Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Alba, se impune însuşirea acestora de către Consiliul Judeţean Alba. 

  
III. Reglementări anterioare 
Nu există 
 

 IV. Baza legală 
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f,  art. 286 alin. 3 coroborat cu pnct. 1 din anexa nr. 3, art. 

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

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

ulterioare; 
 - H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 

publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1 cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 - Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

 



 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 
 Nu este cazul 
 
 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 
 
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 
Nu este cazul 
 
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Nu este cazul 
 
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Nu este cazul 
 
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
SC Topogecad S.R.L. Beiuş a întocmit documentaţii tehnice cadastrale, asupra DJ 107U, 

documentații depuse și înregistrate la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 20119/8 
septembrie 2020. 

În urma verificării documentaţiei depuse și a punctelor de coordonate, s-a constatat faptul 
că documentaţia tehnică topografică de identificare imobil, respectă limitele proprietăţilor, 
acestea nefiind afectate, drept urmare se recomandă înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de 
proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, 
asupra imobilelor identificate, care fac obiectul 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.  205 din 30 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.  21645/30 septembrie 2020 
 

 
 

Către 
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 
 
 

  
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 
specialitate,  

 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

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

asupra drumului judeţean DJ 107U: DJ 107A - Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa - 
Cucuta - Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc 

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

până în data de 30 septembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„ordinară” estimată a avea loc în data de 8 octombrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 205/30 septembrie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor 
tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în 
favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al 
Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 107U: DJ 107A - Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - 
Dumbrăviţa - Cucuta - Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc; 

- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 106M: Cut (DN 1) - Câlnic, 
respectiv Cad. 1; Cad. 2; Cad. 2.1; Cad.3, Cad. 3.1; Cad. 4, documentaţii realizate de S.C. 
Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20119 din 
8 septembrie 2020. 

Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
Nr. 21651/30 septembrie 2020 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - 

Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,  
asupra drumului judeţean DJ 107U: DJ 107A - Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa - 

Cucuta - Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc 
 

Art. 7 din O.G. nr. 43/1997, aprobată prin Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al 
drumurilor, stipulează că drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a 
judeţului, iar art. 22 din acelaşi act normativ precizează că administrarea drumurilor judeţene se 
asigură de către consiliile judeţene. 

Prin adoptarea H.G. nr. 540/2000, s-a aprobat încadrarea în categorii funcţionale a 
drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 la 
acest act normativ stabilind reţeaua de drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria 
funcţională de drum judeţean. 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor 
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, care a fost atestat prin H.G. nr. 974/2002 
privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa 
nr. 1; 

Drumul judeţean DJ 106M a fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 161. 

Conform prevederilor art. 27 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare, „imobilele ce aparţin domeniului public şi domeniului privat al statului sau, după caz, 
al unităţii administrativ-teritoriale se vor înscrie în cărţi funciare speciale ale unităţii 
administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excepţiile prevăzute de lege”. 

Procedura de înscriere în Cartea Funciară este reglementată prin Legea nr. 7/1996 a 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, precum şi prin Regulamentul de avizare, recepţie şi 
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al 
ANCPI nr. 700/2014. 

Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea 
domeniului public al judeţului Alba, asupra unor tronsoane aferente drumului judeţean DJ 107U, 
în urma identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii 
tehnice cadastrale, de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, după cum urmează: 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 1 - Tronson DJ 107U, km 0+011 (0+000)=> km 
3+504, cu suprafaţa de 49282 mp., din care 27728 mp., intravilan, aferentă sectorului din drumul 
judeţean DJ 107U: DJ 107A - Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa - Cucuta - Bolovăneşti - 
Valea Mare - Bulbuc, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Şibot, parte din bunul 
imobil cuprins la poziţia cu nr. 57  în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 2 - Tronson DJ 107U, km 3+504 => km 4+682, cu 
suprafaţa de 15856 mp., din care 8682 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului 
de la km 4+681 având suprafaţa construită de 6 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 
107U: DJ 107A - Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa - Cucuta - Bolovăneşti - Valea Mare - 
Bulbuc, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Ceru Băcăinţi, parte din bunul imobil 
cuprins la poziţia cu nr.  57 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 
Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 2.1 - Tronson DJ 107U, km 4+682=>km 4+693. 
Construcția C1 - pod la km 4+688, având suprafața construită de 64 mp se află în proprietatea 
UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața 
de 150 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor 
prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă 



MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107U: DJ 
107A - Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa - Cucuta - Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc, 
situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Ceru Băcăinţi, în intravilan, parte din bunul 
imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 57 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 3 - Tronson DJ 107U, km 4+693 => km 4+800, cu 
suprafaţa de 1428 mp.,  intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 4+694 
având suprafaţa construită de 6 mp., Construcţia C2 reprezintă culeea podului de la de la km 
4+799, având suprafaţa construită de 11 mp., aferente sectorului din drumul judeţean DJ 107U: 
DJ 107A - Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa - Cucuta - Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc, 
situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Ceru Băcăinţi, parte din bunul imobil cuprins 
la poziţia cu nr.  57 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 3.1 - Tronson DJ 107U, km 4+800=>km 4+815. 
Construcția C1 - pod la km 4+807, având suprafața construită de 151 mp se află în proprietatea 
UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața 
de 217 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor 
prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă 
MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107U: DJ 
107A - Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa - Cucuta - Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc, 
situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Ceru Băcăinţi, în intravilan, parte din bunul 
imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 57 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 4 - Tronson DJ 107U, km 4+815 => km 7+727, cu 
suprafaţa de 39446 mp.,  din care 8718 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului 
de la km 4+816 având suprafaţa construită de 10 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 
107U: DJ 107A - Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa - Cucuta - Bolovăneşti - Valea Mare - 
Bulbuc, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Ceru Băcăinţi, parte din bunul imobil 
cuprins la poziţia cu nr.  57 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 
Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 
Se propune însuşirea de către Consiliul Judeţean Alba, a documentaţiilor tehnice 

cadastrale întocmite de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, urmând a se solicita Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, 
înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba ca bun 
aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra terenurilor mai sus menţionate, precum şi 
înscrierea categoriei de folosinţă de “drum judeţean”, asupra acestor imobile. 

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. 289 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, în urma însușirii documentaţiilor tehnice cadastrale 
întocmite de S.C. Topogecad SRL Beiuş de către Consiliul Judeţean Alba va permite depunerea 
documentaţiilor tehnice cadastrale la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, în vederea înscrierii dreptului de proprietate a UAT 
- Județului Alba în Cartea Funciară, asupra drumului județean DJ 107U: DJ 107A - Băcăinţi - 
Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa - Cucuta - Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc. 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Ioan BODEA 

 
 

Şef serviciu, 
Paul Silviu TODORAN 
    

 
Întocmit, Florin GHILEA 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 

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

pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 106K - proprietate publică  
a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ în intravilanul  

satului Secășel, comuna Ohaba, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70055 Ohaba 
 
 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2020; 
 Luând în dezbatere: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire 
la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 106K - 
proprietate publică  a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul situate administrativ în intravilanul 
satului Secășel, comuna Ohaba, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70055 Ohaba; 
  - solicitarea beneficiarului Voicu Jenica, privind semnarea Procesului verbal de 
vecinătate asupra imobilului, curţi construcţii, teren arabil şi vie, situate în comuna Ohaba, sat 
Secășel, C.F. nr. 70055 Ohaba care se învecinează la vest cu DJ 106K - drum judeţean 
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba 
cu nr. 21447/28 septembrie 2020; 

- procesul verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 106K - 
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în intravilanul satului 
Secășel, comuna Ohaba, C.F. nr. 70055 Ohaba, judeţul Alba; 

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

modificările şi completările ulterioare; 
 - Legii nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
 - Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 - H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 

publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, anexa nr. 2; 
 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 - Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

 Art. 1. Se exprimă acordul cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru 
stabilirea limitelor comune dintre DJ 106K - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu 
imobilul curţi - construcţii, teren arabil şi vie, situat administrativ în intravilanul satului Secășel, 
comuna Ohaba, înscris în C.F. nr. 70055 Ohaba, solicitat în vederea întocmirii documentaţiei 
tehnice topo - cadastrale pentru obţinerea rectificării suprafeței, prezentat în anexa - parte 
integrantă a prezentei hotărâri.  



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

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, doamnei Voicu Jenica, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Alba, Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea 
patrimoniului şi Direcției amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Alba. 

 
                                              Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL, 
                         Ion DUMITREL                                Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 206 
Alba Iulia, 30 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 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 şi completările ulterioare către 
următoarea comisie de specialitate: 

Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 
gestionarea patrimoniului județului 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr.  21646/30 septembrie 2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului 

verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 106K - proprietate 
publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ în intravilanul  
satului Secășel, comuna Ohaba, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70055 Ohaba 

 
 

I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează exprimarea acordului de către Consiliul 

Judeţean Alba cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor 
comune asupra imobilului curţi - construcţii, teren arabil şi vie, situate în comuna Ohaba, sat 
Secășel, C.F. nr. 70055 Ohaba imobil care se învecinează cu drumul judeţean DJ 106K. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 

 Prin adresa înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 21447/28 
septembrie 2020, doamna Voicu Jenica, transmite spre aprobare Procesele verbale de vecinătate 
pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 106K - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba şi 
imobilul curţi - construcţii, teren arabil şi vie, intravilan situat în comuna Ohaba, sat Secășel,  în 
scopul întocmirii documentaţiei tehnice topo - cadastrale în vederea obţinerii rectificării 
suprafeței imobilului înscris în CF nr. 70055 Ohaba.  

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, 
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în vederea reglementării situației 
de  carte funciară, expertul topograf convoacă toţi proprietarii din vecinătatea imobilului pentru 
care s-a executat documentaţia cadastrală, pentru identificarea limitei comune dintre vecini şi 
pentru semnarea Procesului-verbal de vecinătate. 

Menţionăm faptul că asupra drumului judeţean DJ 106K, s-a făcut compararea punctelor 
de coordonate, a eventualelor suprapuneri de suprafeţe, în format electronic şi cu refacerea 
documentaţiei dacă există aceste suprapuneri. În urma verificărilor, nu s-a constatat existenţa 
unor suprapuneri de suprafaţă peste DJ 106K, şi nu s-a solicitat executantului refacerea 
documentaţiei. Prin urmare documentaţia tehnică topografică de identificare a imobilelor astfel 
întocmită respectă limitele proprietăţilor, acestea nefiind afectate şi prin urmare se recomandă 
semnarea Procesului verbale de vecinătate. 

 
III. Reglementări anterioare 
Nu există 
 

 IV. Baza legală 
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 - Legea nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 - Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 

 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1 cu modificările şi completările 
ulterioare; 



 - Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 
 Nu este cazul 
 
 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 
 
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 
Nu este cazul 
 
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Nu este cazul 
 
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Nu este cazul 
 
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
Doamna Voicu Jenica a înaintat documentaţia cadastrală în vederea identificării limitelor 

comune dintre vecini şi pentru semnarea Procesului-verbale de vecinătate. 
Specialistul în domeniu din cadrul Direcţiei Gestionarea Patrimoniului a Consiliului 

Judeţean Alba, domnul inspector de specialitate ing. Mircea Neamţu, a constatat faptul că 
documentaţia cadastrală întocmită respectă limitele proprietăţilor, acestea nefiind afectate. 

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

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

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 
condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  206 din 30 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.  21653/30 septembrie 2020 
 

 
 
 

Către 
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 
 
 

  
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 
specialitate,  

 
 

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

pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 106K - proprietate publică  
a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ în intravilanul  

satului Secășel, comuna Ohaba, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70055 Ohaba 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 30 septembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„ordinară” estimată a avea loc în data de 8 octombrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 206/30 septembrie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 
 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire 
la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 106K - 
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul situate administrativ în intravilanul satului 
Secășel, comuna Ohaba, C.F. nr. 70055 Ohaba, judeţul Alba; 
  - solicitarea beneficiarului Voicu Jenica, privind semnarea Procesului verbale de 
vecinătate asupra imobilelor, curţi construcţii, teren arabil şi vie, situate în comuna Ohaba, sat 
Secășel, C.F. nr. 70055 Ohaba care se învecinează cu DJ 106K - drum judeţean proprietate 
publică a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 
21447/28 septembrie 2020; 

- procesele-verbale de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 106K - 
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în intravilanul comunei 
Ohaba, sat Sebeșel, C.F. nr. 70055 Ohaba, judeţul Alba; 
 Cu deosebită consideraţiune, 

 
 

SECRETAR GENERAL 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
Nr. 21656/30 septembrie 2020 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului 

verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 106K - proprietate 
publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul situate administrativ în intravilanul satului 

Secășel, comuna Ohaba, C.F. nr. 70055 Ohaba, judeţul Alba 
 

 Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 21447/28 septembrie 2020, 
doamna Voicu Jenica, transmite spre aprobare procesul verbal de vecinătate asupra imobilului 
reprezentând curţi - construcţii, teren arabil şi vie care se învecinează cu DJ 106K în scopul 
întocmirii documentaţiei tehnice topo - cadastrale necesar obţinerii rectificării suprafeței 
imobilului înscris în CF nr. 70055 Ohaba. 

Procesul verbal de vecinătate, stabilește limitele comune dintre DJ 106K: Sebeș (DN 1) - 
Daia Romana - Ohaba - Secășel - DJ 107, proprietate publică a Judeţului Alba cu imobilul curţi 
construcţii teren arabil şi vie, imobilul fiind situat administrativ în intravilanul satului Secășel, 
comuna Ohaba înscris în CF nr. 70055 Ohaba, judeţul Alba; 

Procesul verbal de vecinătate încheiat între proprietarii imobilului şi deţinătorii 
imobilelor învecinate este actul de constatare a situaţiei din teren, prin care se exprimă acordul 
cu privire la identificarea corectă a limitelor comune recunoscute de către aceştia, întocmit de 
ing. Muntean Ioan, cu prilejul identificării şi măsurării imobilelor care fac obiectul 
documentaţiei tehnico topografice de identificare imobile. 

Conform Hotărârea Guvernului României nr. 974/2002 privind atestarea domeniului 
public al judeţului Alba precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba – 
Anexa nr. 1., cu modificările și completările ulterioare drumul judeţean  DJ 106K a fost cuprins 
în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 43. 

În conformitate cu Ordinul nr. 700/2014 cu modificările şi completările ulterioare al 
directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea 
Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în 
vederea reglementării situației de  carte funciară, expertul topograf convoacă toţi proprietarii din 
vecinătatea imobilului pentru care s-a executat documentaţia cadastrală. Proprietarii sunt 
convocaţi pentru identificarea limitei comune dintre vecini şi pentru semnarea Procesului-verbal 
de vecinătate. 

În urma verificării documentaţiei depuse, a punctelor de coordonate, a existenţei unor 
posibile suprapuneri cu DJ 106K, care se află în curs de cadastrare, s-a constatat faptul că 
documentaţia tehnică topografică, respectă limitele proprietăţilor, acestea nefiind afectate, drept 
urmare se recomandă semnarea Procesului verbale de vecinătate din partea Judeţului Alba. 

Faţă de cele menționate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 

Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate precum şi a 
dispoziţiilor art. 173, alin 1, lit. c din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea 
patrimoniului judeţului, ale art. 173, alin 1, lit. f din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de 
lege, va permite semnarea Procesului verbale de vecinătate pentru întocmirea documentaţiei 
tehnice topo - cadastrale în vederea obţinerii rectificării suprafeței imobilului de mai sus. 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 
Șef serviciu, 

Paul Silviu TODORAN 
 
 
Întocmit, Radu Octavian NEAG 



 



 
 



 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea rezultatelor evaluării finale a managementului  

la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, pentru perioada 2017-2020   
 
 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2020; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea 
rezultatelor evaluării finale a managementului la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, pentru 
perioada 2017-2020; 

Luând în considerare raportul de evaluare nr. 21.436 din 28 septembrie 2020 al Comisiei 
de evaluare a managementului Muzeului Național al Unirii Alba Iulia; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f, art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 
- art. 36, art. 37 alin. 1 și art. 42 alin. 4 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul 

instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare; 
- anexei nr. 2 a Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a 
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-
cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a 
modelului-cadru al contractului de management. 

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 rezultatul evaluării finale a managementului asumat prin Contractul de 
management nr. 23163/28 decembrie 2016 încheiat cu domnul Gabriel Tiberiu RUSTOIU – 
manager al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, cuprins în anexa - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

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

Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba în condițiile și termenele 
stabilite de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrative, cu modificările și completările 
ulterioare.  

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, domnului Gabriel 
Tiberiu RUSTOIU, Administratorului public al Judeţului Alba, Direcţiei juridică şi administrație 
publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială 
și managementul unităților de cultură 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. 207 
Alba Iulia, 30 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:  

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

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 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  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 21666/30 septembrie 2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării finale  

a managementului la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, pentru perioada 2017-2020   
 
 
 
 

Potrivit prevederilor art. 36 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor 
publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, evaluarea managementului se face 
anual, pe baza Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului aprobat 
prin anexa nr. 2 la Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015. În acest sens se verifică modul în 
care au fost realizate obligaţiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele 
financiare alocate. 

Conform art. 37 alin. 1 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor 
publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, termenele şi modul de evaluare a 
managementului au fost stabilite în cuprinsul art. 10 din Contractul de management nr. 
23.163/28 decembrie 2016  al domnului Gabriel Tiberiu RUSTOIU. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 179/13 august 2020, au fost constituite 
comisiile de evaluare și secretariatele acestora, în conformitate cu prevederile art. 5 şi art. 10 din 
anexa nr. 2 a Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-
cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului 
de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului - cadru al 
contractului de management.  

În baza Raportului comisiei de evaluare a managementului nr. 21.4367 din 28 septembrie 
2020 exercitat la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia propun validarea rezultatelor finale ale 
evaluării pentru perioada 2017-2020, pentru instituţia de cultură menţionată. 

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. 207 din 30 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. 21667/30 septembrie 2020 

 
 
 
 

Către 
SERVICIUL INVESTIȚII, DEZVOLTARE, PROMOVARE PATRIMONIALĂ ȘI 

MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE CULTURĂ  
Doamnei Cornelia FĂGĂDAR - şef serviciu 

 
 
 

 Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi 
art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu  modificările şi 
completările ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii 
raportului de specialitate,  

 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea rezultatelor evaluării finale a managementului  

la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, pentru perioada 2017-2020   
 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 30 septembrie, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 
estimată a avea loc în data de 8 octombrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 207/30 septembrie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării 
anuale a managementului la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, pe anul 2019; 

- raportul de evaluare nr. 21436 din 28 septembrie 2020 al Comisiei de evaluare a 
managementului Muzeului Național al Unirii Alba Iulia. 

 Cu deosebită consideraţiune, 
  
 

SECRETAR GENERAL, 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de 
cultură 
Nr. ……… 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării finale a managementului 

pentru perioada 2017-2020 al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, 
 

Potrivit art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 
județean are “atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al 
consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor 
comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean” şi “aprobă regulamentul de organizare şi 
funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi 
funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de 
interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean”. 

În conformitate cu art. 25 alin. 1 din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 
189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările 
ulterioare, „pe durata contractului de management, autoritatea verifică modul în care sunt 
respectate clauzele acestuia de către manager, în cadrul evaluărilor anuale ale 
managementului”. 
Art. 37 alin. 2 din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul 
instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, prevede faptul că:   
”(2) În cazul în care rezultatele evaluărilor anterioare sunt peste 8, autoritatea este obligată să 
organizeze evaluare finală cu cel puţin 90 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei 
contractului de management”. 

Termenele în care se efectuează evaluările managementului Muzeului Național al Unirii 
Alba Iulia sunt prevăzute la art10 din Contractul de management nr. 23.163/28 decembrie 
2016 al domnului Gabriel Tiberiu RUSTOIU. 

 
Art. 42 alin 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind 

managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, prevede 
faptul că: „Rezultatul final al evaluării se aprobă prin ordin sau dispoziţie a autorităţii, după 
caz.” 

 
Comisia de evaluare a managementului la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și 

Secretariatul comisiei de evaluare, constituite prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 
179/ 13 august 2020, privind aprobarea componenței comisiilor de evaluare finală a 
managementului la Teatrul de Păpuși PRICHINDEL Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba 
Iulia, Biblioteca județeană Lucian Blaga Alba și Centrul de Cultură Augustin Bena Alba, 
precum și a secretariatelor acestora, s-au întrunit la sediul Consiliului județean Alba, str. Piața 
Ion I.C. Brătianu nr. 20, luni, 28 septembrie 2020, începând cu ora 10.00,  vederea desfășurării 
lucrărilor de evaluare pentru perioada 01.01.2017 – 31.08.2020, a managementului realizat de 
domnul Gabriel Tiberiu Rustoiu, managerul Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia.  

În vederea analizării activității de management la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, 
pentru efectuarea lucrărilor din cadrul comisiei de evaluare, membrii secretariatului acestei 
comisii au înaintat acesteia referatele analiză 21.260/24.09.2020, nr.20.926/21.09.2020,  21.367/  
25.09.2020, 13.112/11.09.2020 2020, privind analiza aspectelor juridice, economice, legate de 
resurse umane și de management ale Muzeul Național al Unirii Alba Iulia. 
 Totodată, în vederea verificării aspectelor menționate, au fost înmânate comisiei de 
evaluare și copii după: 

- Proiectul de management la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, prevăzut la Anexa 1 la 
contractul de management nr. 23.163/28.12.2016  

- Raportul  de activitate pentru perioada 01.01.2017-31.08.2020, 



- Criteriile de analiză. 
-   Proiectele aprobate prin programul de activități ale muzeului de către Consiliul Județean 

Alba (anexa 26a a HCJA nr. 332/23 noiembrie 2017, HCJA nr. 294/25 octombrie 2018, anexa 
24a, Anexa 24a a HCJA nr. 228/24 octombrie 2019, Anexa 25a a HCJA 190/13.08.2020): 

În cadrul primei etape, comisia de evaluare, în vederea stabilirii notelor privind analiza 
Raportului de activitate al managerului Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, raport înregistrat 
sub nr. 4.246 din 15.09. 2020 și la Consiliul Județean Alba nr. 20.574 din 15.09. 2020, au stabilit 
punctajul maxim pentru criteriile de analiză. 

În urma analizării înscrisurilor menționate, rezultatul evaluării se prezintă astfel: 
Membru comisiei de evaluare Nota acordată 
Dan Mihai Popescu 9,55 
Matei Drîmbărean 9,60 
Zecheru Alexandra Dana 9,60 

 
În data de 28 septembrie 2020, la sediul Consiliului Județean Alba, nr 20, începând cu ora 

12:00 s-a întâlnit comisia de evaluare, împreună cu secretariatul comisiei în vederea desfășurării 
etapei a 2-a a evaluării pentru perioada 01.01.2017-31.08.2020, a managemetului realizat de 
domnul Gabriel Tiberiu Rustoiu, manager Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, respectiv 
interviul susținut de domnul Gabriel Tiberiu Rustoiu, manager Muzelui Național al Unirii Alba 
Iulia. 

 
Interviul a constat în formularea unor întrebări de către membrii comisiei de evaluare. 
În urma interviului și evaluării răspunsurilor primite la întrebările adresate de către comisia 

de evaluare, notele acordate au fost: 
 

Membru comisiei de evaluare Nota acordată 
Dan Mihai Popescu 9,65 
Matei Drîmbărean 9,70 
Zecheru Alexandra Dana 9,70 

 
Pentru finalizarea analizei managementului, comisia de evaluare a întocmit Raportul 

evaluării finale realizat de manager Muzelui Național al Unirii Alba Iulia, raport înregistrat sub nr. 
21.436 din 28 septembrie 2020. 

În cadrul raportului Evaluării nr.21.436 din 28 septembrie 2020, au fost consemnate 
notările individuale efectuate de fiecare dintre membrii comisiei de evaluare în cadrul celor două 
etape desfășurate. 

Astfel, potrivit raportului evaluării, anexat prezentului proces verbal, în urma evaluării, nota 
finală acordată este de 9,63 (nouășaizecișitrei). 

 
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 

raport de specialitate, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea 
rezultatelor evaluării anuale a managementului Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, 
înregistrat cu nr./ 2020 
 
 

Administrator public,         Șef serviciu,        Întocmit, 
           Dan Mihai POPESCU  Cornelia FĂGĂDAR   Alina 
FRĂȚILĂ 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului  
la Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba pentru perioada 2017-2020  

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

 Luând în dezbatere referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea 
rezultatelor evaluării finale a managementului la Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, 
pentru perioada 2017-2020. 

Luând în considerare raportul de evaluare nr.21589 din 30 septembrie 2020 al Comisiei 
de evaluare a managementului Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f, art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 
- art. 36, art. 37 alin. 1 și art. 42 alin. 4 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul 

instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare; 
- anexei nr. 2 a Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a 
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-
cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a 
modelului-cadru al contractului de management. 

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 rezultatul evaluării anuale a managementului asumat prin Contractul de 

management nr. 20170 din 14.11.2016 încheiat cu domnul Alexandru PAL - manager al 
Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, cuprins în anexa - parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 

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

Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba în condițiile și termenele 
stabilite de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrative, cu modificările și completările 
ulterioare.  

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, domnului 
Alexandru PAL, Administratorului public al Judeţului Alba, Direcţiei juridică şi administrație 
publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială 
și managementul unităților de cultură 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. 208 
Alba Iulia, 30 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:  

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

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 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  

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 21670/30 septembrie 2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului  

la Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba pentru perioada 2017-2020  
 
 
 
 

Potrivit prevederilor art. 36 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor 
publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, evaluarea managementului se face 
anual, pe baza Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului aprobat 
prin anexa nr. 2 la Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015. În acest sens se verifică modul 
în care au fost realizate obligaţiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele 
financiare alocate. 

Conform art. 37 alin. 1 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor 
publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, termenele şi modul de evaluare a 
managementului au fost stabilite în cuprinsul art. 10 din Contractul de management nr. 
20.170/14 noiembrie 2016 al domnului Alexandru PAL, articol modificat prin Actul adițional 
nr. 8 la Contractul de management. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 179/ 13 august 2020, au fost constituite 
comisiile de evaluare și secretariatele acestora, în conformitate cu prevederile art. 5 şi art. 10 din 
anexa nr. 2 a Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-
cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului 
de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului - cadru al 
contractului de management.  

În baza Raportului comisiei de evaluare a managementului nr. 21589 din 30 
septembrie 2020 exercitat la Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba propun validarea 
rezultatelor finale ale evaluării finale pentru perioada contractului de management (2017-2020), 
pentru instituţia de cultură menţionată. 

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. 208 din 30 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. 21671/30 septembrie 2020 

 
 
 
 

Către 
SERVICIUL INVESTIȚII, DEZVOLTARE, PROMOVARE PATRIMONIALĂ ȘI 

MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE CULTURĂ  
Doamnei Cornelia FĂGĂDAR - şef serviciu 

 
 
 

 Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi 
art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii 
raportului de specialitate,  

 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea rezultatelor evaluării finale a managementului  

la Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, pentru perioada 2017-2020 
 
 

Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 30 septembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„ordinară” estimată a avea loc în data de 8 octombrie 2020. 

Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 208/30 septembrie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării 
finale a managementului la Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, pentru perioada 2017-
2020; 

- raportul de evaluare nr. 21589 din 30 septembrie 2020 al Comisiei de evaluare finală a 
managementului Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba. 

Cu deosebită consideraţiune, 
 
 

SECRETAR GENERAL, 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială 
și managementul unităților de cultură 
Nr. …/….2020 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării finale a 

managementului la Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, pentru perioada 2017-2020 
 

Potrivit art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f, art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu midificările şi completările ulterioare.  

În conformitate cu art. 25 alin. 1 din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 
189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările 
ulterioare, „pe durata contractului de management, autoritatea verifică modul în care sunt 
respectate clauzele acestuia de către manager, în cadrul evaluărilor anuale ale 
managementului”. 

Potrivit prevederilor art. 36 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor 
publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, evaluarea managementului se face 
anual, pe baza Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului aprobat 
prin anexa nr. 2 la Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015. În acest sens se verifică modul 
în care au fost realizate obligaţiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele 
financiare alocate. 

Conform art. 37 alin. 1 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor 
publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, termenele şi modul de evaluare a 
managementului au fost stabilite în cuprinsul art. 10 din Contractul de management nr. 20170 
din 14.11.2016 al domnului Alexandru PAL. 

Art. 42 alin 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind 
managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, prevede 
faptul că: „Rezultatul final al evaluării se aprobă prin ordin sau dispoziţie a autorităţii, după 
caz.” 

Comisia de evaluare a managementului la Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, a 
fost constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 179 din 13 august 2020 privind 
aprobarea componenței comisiilor de evaluare finală a managementului (2017-2020), la Teatrul 
de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca județeană 
„Lucian Blaga” Alba și Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, precum și a secretariatelor 
acestora, miercuri, 30 septembrie 2020, începând cu ora 08.00, s-au întrunit la sediul Consiliului 
Județean Alba, Piața I. I. C. Brătianu, nr.20, în vederea desfășurării lucrărilor de evaluare pentru 
perioada 01.01.2017-31.08.2020, a managementului la Centrul de Cultură „Augustin Bena” 
Alba, realizat de domnul Alexandru PAL. 

În vederea analizării activității de management la Centrul de Cultură „Augustin Bena” 
Alba, pentru efectuarea lucrărilor din cadrul comisiei de evaluare, membrii secretariatului acestei 
comisii au înaintat acesteia Referatele-analiză, privind analiza aspectelor juridice, economice, 
legate de resurse umane și de management ale Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba. 

Referatele menționate anterior, au fost întocmite în conformitate cu Ordinul ministrului 
culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a 
concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a 
evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al 
raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management. 

Totodată, în vederea verificării aspectelor menționate, au fost înmânate comisiei de 
evaluare: 

 Proiectul de management la Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, prevăzut la 
Contractul de management nr. 20.170/14.11.2016, încheiat între Consiliul Județean 
Alba și domnul Alexandru PAL, în calitate de manager al instituției de cultură 
respective. 



 Raportul de activitate final al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba în perioada 
2017-2020  

 Referatele analiză privind aspectele juridice, economice, resurse umane și de 
management ale Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba (Referat analiză 
nr.21217/23.09.2020, cu privire la aspectele juridice; Referat analiză 
nr.20988/22.09.2020, cu privire la aspectele legate de managementul instituției; 
Referat analiză nr.21479/28.09.2020, cu privire la aspectele legate de resursele umane 
și Referat analiză  nr.21126/23.09.2020, privind aspectele economice 

 Raportul de activitate final pentru perioada 2017-2020 
 Criteriile de analiză 

În cadrul primei etape, comisia de evaluare, în vederea stabilirii notelor privind analiza 
Raportului de activitate final al managerului Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, raport 
înregistrat cu nr. Ref: nr.17353/AP/II.A.9/03 august 2020 din 14 septembrie și înregistrat la 
Consiliul Județean Alba cu nr.20482 din 14 septembrie 2020, au stabilit punctajul maxim pentru 
criteriile de analiză prevăzute în contractul de management, astfel: 
 
Nr. 
crt. Criterii de analiză Punctaj 

maxim 

1. Evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară activitatea și în 
raport cu sistemul instituțional existent 1 

2. Îmbunătățirea activității instituției  2 

3. Organizarea/ sistemul organizațional al instituției 1 

4. Situația economico-financiară a instituției 2 

5. Strategia, programele și implementarea planului de acțiune pentru îndeplinirea 
misiunii specifice instituției, conform sarcinilor formulate de autoritate. 2 

6. 
Evoluția economico-financiară a instituției, pentru următoarea perioadă de 
management, cu menționarea resurselor financiare necesare de alocat de către 
autoritate. 

2 

 
În urma analizării raportului de activitate final privind managementul Centrului de 

Cultură „Augustin Bena” Alba, comisia a considerat că, atât obiectivele în plan cultural, cât și 
implementarea proiectelor și programelor propuse au fost realizate în proporție de 100%, iar 
activitatea de management este una eficientă și responsabilă, adaptată cerințelor comunității 
căreia i se adresează. 

Începând cu ora 10.00, membrii comisiei de evaluare a managementului Centrului de 
Cultură „Augustin Bena” Alba s-au întrunit la sediul Consiliului Județean Alba, Piața I. I. C. 
Brătianu, nr.20, pentru a doua etapă a evaluării managementului, respectiv interviul de susținere 
a Raportului de activitate final pentru perioada 01.01.2017-31.08.2020, a managementului 
realizat de domnul Alexandru PAL, managerului Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba. 

În urma interviului și evaluării răspunsurilor primite la întrebările adresate de către 
membrii comisiei, notele se prezintă astfel: 

 
Nr. 
crt. Membri comisiei de evaluare Dan Mihai 

POPESCU 
Matei 

DRÎMBĂREAN 
Diana Cătălina 

BARB 

1. Nota A – acordată la analiza 
raportului de activitate 9,60 9,70 9,65 

2 Nota B – acordată la interviu 9,70 9,70 9,75 

3 Nota finală dată de fiecare 
membru. 9,65 9,70 9,70 

 
Rezultatul final al evaluării: 9,68 (nouășaizecișiopt) 

 



Pentru finalizarea analizei managementului, comisia de evaluare a întocmit Raportul 
evaluării finale a managementului realizat de managerului Centrului de Cultură „Augustin Bena” 
Alba, Raport înregistrat sub nr. 21589 din 30 septembrie 2020. 

În cadrul Raportului evaluării finale au fost consemnate notările individuale efectuate de 
fiecare dintre membrii comisiei de evaluare în cadrul celor două etape desfășurate. 

Astfel, potrivit acestui raport, anexat prezentului proces verbal, în urma evaluării, nota 
finală acordată este de 9,68 (nouășaizecișiopt), notă ce corespunde calificativului FOARTE 
BINE. 

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 189/2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și 
completările ulterioare, managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management, în 
conformitate cu cerinţele caietului de obiective întocmit de autoritate. 
 

Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 
raport de specialitate, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea 
rezultatelor evaluării finale a managementului la Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, 
înregistrat cu nr. …/… 2020. 
 

 
Administrator public,  Șef serviciu,    Întocmit, 
Dan Mihai POPESCU Cornelia FĂGĂDAR Pompilia Luminița CAȚAROS 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

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

asupra drumului judeţean DJ 107N: DN1 - Miraslău - Cicău 
 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2020; 
 Luând în dezbatere: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor 
tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în 
favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al 
Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 107N: DN1 - Miraslău - Cicău;  
 - documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 107N: DN1 - Miraslău - Cicău, 
respectiv Cad. 1; Cad. 1.1, Cad. 2; Cad. 2.1; Cad. 3, documentaţii realizate de S.C. Topogecad 
S.R.L. Beiuş şi înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20119 din 8 
septembrie 2020; 

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

287 lit. b şi art. 288 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

 - H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2; 

 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 - Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1. Se însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad 
S.R.L. Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba 
prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, asupra drumului judeţean 
DJ 107N: DN1 - Miraslău - Cicău, având suprafaţa totală identificată de 29930 mp., din care 
23404 mp., intravilan, după cum urmează: 

   Cad. 1 - Tronson DJ 107N, km 0+011(0+000) => km 1+236, cu suprafaţa de 15477 
mp., din care 8951 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 1+235 
având suprafaţa construită de 8 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 107N: DN1 - 
Miraslău - Cicău, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Miraslău, parte din bunul 



imobil cuprins la poziţia cu nr. 182 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 1.1 - Tronson DJ 107N, km 1+236=>km 1+247. Construcția C1 - pod la km 
1+242, având suprafața construită de 86 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun 
aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 153 mp se află în 
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107N: DN1 - Miraslău - Cicău, situat 
pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Miraslău, în intravilan, parte din bunul imobil 
cuprins la poziţia cu nr. crt. 182 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 2 - Tronson DJ 107N, km 1+247 => km 1+824, cu suprafaţa de 5947 mp., 
intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 1+248 având suprafaţa construită 
de 8 mp.; Construcţia C2 reprezintă culeea podului de la km 1+823, având suprafaţa construită 
de 8 mp., aferente sectorului din drumul judeţean DJ 107N: DN1 - Miraslău - Cicău, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Miraslău, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu 
nr. 182 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin 
H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 2.1 - Tronson DJ 107N, km 1+824=>km 1+839. Construcția C1 - pod la km 
1+831, având suprafața construită de 122 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca 
bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 206 mp se află în 
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107N: DN1 - Miraslău - Cicău, situat 
pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Miraslău, în intravilan, parte din bunul imobil 
cuprins la poziţia cu nr. crt. 182 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 3 - Tronson DJ 107N, km 1+839 => km 2+600, cu suprafaţa de 8298 mp.,  
intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 1+840 având suprafaţa construită 
de 9 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 107N: DN1 - Miraslău - Cicău, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Miraslău, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu 
nr. 182 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin 
H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

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

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

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 
Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei 
amenajarea teritoriului şi urbanism şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba.            
                                            Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,       SECRETAR  GENERAL, 
                         Ion DUMITREL                                    Vasile BUMBU 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 209 
Alba Iulia, 30 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:  

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 
următoarea comisie de specialitate: 

Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 
gestionarea patrimoniului județului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr.  21672/30 septembrie 2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - 

Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,  
asupra drumului judeţean DJ 107N: DN1 - Miraslău - Cicău 

 
 

I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează însuşirea de către UAT - Județul Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba a documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea 
Funciară, ca primă înregistrare a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul 
Alba, asupra drumului judeţean DJ 107N: DN1 - Miraslău - Cicău, ca bun aparţinând domeniului 
public al judeţului. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Drumul judeţean DJ 107N: DN1 - Miraslău - Cicău, este cuprins în Inventarul bunurilor 

care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, 
modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, la poziţia cu nr. 182. 

Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, 
economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al 
ţării, potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare. 

Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - 
Județul Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra DJ 107N, în urma 
identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii tehnice 
cadastrale de către S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş, documentații depuse și înregistrate la Consiliul 
Județean Alba cu nr. 20119/8 septembrie 2020. 

Pentru ca documentaţiile tehnice cadastrale să poată fi depuse la Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Alba, se impune însuşirea acestora de către Consiliul Judeţean Alba. 

  
III. Reglementări anterioare 
Nu există 
 

 IV. Baza legală 
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f,  art. 286 alin. 3 coroborat cu pnct. 1 din anexa nr. 3, art. 

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

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

ulterioare; 
 - H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 

publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1 cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 - Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 



 Nu este cazul 
 
 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 
 
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 
Nu este cazul 
 
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Nu este cazul 
 
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Nu este cazul 
 
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
SC Topogecad S.R.L. Beiuş a întocmit documentaţii tehnice cadastrale, asupra DJ 107N, 

documentații depuse și înregistrate la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 20119/8 
septembrie 2020. 

În urma verificării documentaţiei depuse și a punctelor de coordonate, s-a constatat faptul 
că documentaţia tehnică topografică de identificare imobil, respectă limitele proprietăţilor, 
acestea nefiind afectate, drept urmare se recomandă înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de 
proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, 
asupra imobilelor identificate, care fac obiectul 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.  209 din 30 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.  21673/30 septembrie 2020 
 

 
 

Către 
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 
 
 

  
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 
specialitate,  

 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

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

asupra drumului judeţean DJ 107N: DN1 - Miraslău - Cicău 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 30 septembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„ordinară” estimată a avea loc în data de 8 octombrie 2020. 

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

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor 
tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în 
favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al 
Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 107N: DN1 - Miraslău - Cicău; 

- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 107N: DN1 - Miraslău - Cicău, 
respectiv Cad. 1; Cad. 1.1, Cad. 2; Cad. 2.1; Cad. 3, documentaţii realizate de S.C. Topogecad 
S.R.L. Beiuş şi înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20119 din 8 
septembrie 2020. 

Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
Nr. ...../.. septembrie 2020 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

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

Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,  
asupra drumului judeţean DJ 107N: DN1 - Miraslău - Cicău 

 
Art. 7 din O.G. nr. 43/1997, aprobată prin Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al 

drumurilor, stipulează că drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a 
judeţului, iar art. 22 din acelaşi act normativ precizează că administrarea drumurilor judeţene se 
asigură de către consiliile judeţene. 

Prin adoptarea H.G. nr. 540/2000, s-a aprobat încadrarea în categorii funcţionale a 
drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 la 
acest act normativ stabilind reţeaua de drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria 
funcţională de drum judeţean. 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor 
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, care a fost atestat prin H.G. nr. 974/2002 
privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa 
nr. 1; 

Drumul judeţean DJ 107N a fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 182. 

Conform prevederilor art. 27 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare, „imobilele ce aparţin domeniului public şi domeniului privat al statului sau, după caz, 
al unităţii administrativ-teritoriale se vor înscrie în cărţi funciare speciale ale unităţii 
administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excepţiile prevăzute de lege”. 

Procedura de înscriere în Cartea Funciară este reglementată prin Legea nr. 7/1996 a 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, precum şi prin Regulamentul de avizare, recepţie şi 
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al 
ANCPI nr. 700/2014. 

Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea 
domeniului public al judeţului Alba, asupra unor tronsoane aferente drumului judeţean DJ 107N, 
în urma identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii 
tehnice cadastrale, de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, după cum urmează: 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 1 - Tronson DJ 107N, km 0+011(0+000) => km 
1+236, cu suprafaţa de 15477 mp., din care 8951 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă 
culeea podului de la km 1+235 având suprafaţa construită de 8 mp., aferentă sectorului din 
drumul judeţean DJ 107N: DN1 - Miraslău - Cicău, situat pe teritoriul administrativ al UAT - 
Comuna Miraslău, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 182 în Inventarul bunurilor 
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 1.1 - Tronson DJ 107N, km 1+236=>km 1+247. 
Construcția C1 - pod la km 1+242, având suprafața construită de 86 mp se află în proprietatea 
UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața 
de 153 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor 
prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă 
MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107N: DN1 - 
Miraslău - Cicău, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Miraslău, în intravilan, 
parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 182 în Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 2 - Tronson DJ 107N, km 1+247 => km 1+824, cu 
suprafaţa de 5947 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 1+248 
având suprafaţa construită de 8 mp.; Construcţia C2 reprezintă culeea podului de la km 1+823, 



având suprafaţa construită de 8 mp., aferente sectorului din drumul judeţean DJ 107N: DN1 - 
Miraslău - Cicău, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Miraslău, parte din bunul 
imobil cuprins la poziţia cu nr. 182 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 2.1 - Tronson DJ 107N, km 1+824=>km 1+839. 
Construcția C1 - pod la km 1+831, având suprafața construită de 122 mp se află în proprietatea 
UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața 
de 206 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor 
prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă 
MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107N: DN1 - 
Miraslău - Cicău, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Miraslău, în intravilan, 
parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 182 în Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 3 - Tronson DJ 107N, km 1+839 => km 2+600, cu 
suprafaţa de 8298 mp.,  intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 1+840 
având suprafaţa construită de 9 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 107N: DN1 - 
Miraslău - Cicău, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Miraslău, parte din bunul 
imobil cuprins la poziţia cu nr. 182 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 
Se propune însuşirea de către Consiliul Judeţean Alba, a documentaţiilor tehnice 

cadastrale întocmite de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, urmând a se solicita Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Aiud, 
înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba ca bun 
aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra terenurilor mai sus menţionate, precum şi 
înscrierea categoriei de folosinţă de “drum judeţean”, asupra acestor imobile. 

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. 289 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, în urma însușirii documentaţiilor tehnice cadastrale 
întocmite de S.C. Topogecad SRL Beiuş de către Consiliul Judeţean Alba va permite depunerea 
documentaţiilor tehnice cadastrale la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Aiud, în vederea înscrierii dreptului de proprietate a UAT - 
Județului Alba în Cartea Funciară, asupra drumului județean DJ 107N: DN1 - Miraslău - Cicău. 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Ioan BODEA 

 
 

Şef serviciu, 
Paul Silviu TODORAN 
    

 
Întocmit, Florin GHILEA 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Acordului de parteneriat  

ce va fi încheiat între beneficiar și parteneri pentru realizarea Proiectului „Sprijin la nivelul 
Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-

2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de 
agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, 

inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes 
județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” 

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

  Luând în dezbatere: 
 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Acordului de 
parteneriat ce va fi încheiat între beneficiar și parteneri pentru realizarea proiectului „Sprijin la 
nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 
2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze 
turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 
patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante 
ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, în vederea depunerii cererii de finanțare pentru 
pregătirea de proiecte în domeniul infrastructură rutieră de interes județean, în cadrul 
Programului Operațional Asistență Tehnică  2014-2020;     

- adresa nr. 32530 din 16 septembrie 2020 a Agenției pentru Dezvoltare Regională 
Centru, prin care se comunică că Fișa de proiect  „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 
750 C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - 
Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1)” a fost selectată pentru a primi 
finanțare din  Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (înregistrată la registratura 
Consiliului Județean Alba cu nr. 20.697 din 16 septembrie 2020);       

- adresa nr. 33243 din 21 septembrie 2020 a Agenției pentru Dezvoltare Regională 
Centru, prin care se comunică Acordul de parteneriat nr. 33174/21.09.2020 pentru 
implementarea Proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte 
finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare 
urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de 
turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes 
județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, semnat de către 
reprezentantul legal al ADR Centru (înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 
20955 din 22 septembrie 2020);                         

Luând în considerare prevederile:  
 - Hotărârii Consiliului Județean Alba nr.188 din 13 august 2020 privind aprobarea 

justificării impactului proiectului „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750C: Sălciua 
de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - 
Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1)” asupra dezvoltării socio-economice la nivel județean/ 
regional;  

- Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din POAT 2014-
2020, destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile de mobilitate urbană, 
regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau 
drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii 
publice de turism, inclusiv obiectiv de patrimoniu cu potențial turistic; 

- Hotărârii CDR Centru  nr. 10 din 15 iulie 2020 privind aprobarea listei proiectelor de 
infrastructură de transport propuse ca prioritare la nivelul Regiunii Centru pentru finanțare din 
POR 2021-2027; 

Având în vedere prevederile: 
 - art. 173 alin. 1 lit. b, d şi e, art. 173 alin. 5 lit. l şi art. 173 alin. 7 lit. a din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 35 și art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 



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

- O.U.G. nr. 88 din 27 mai 2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea 
unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice 
considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin 
Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020; 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 
 În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE 

 
    Art. 1. Se aprobă Acordul de parteneriat încheiat între beneficiari și parteneri pentru 

realizarea Proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte 
finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare 
urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de 
turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de 
interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”,  conform anexei nr. 
- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

   Art. 2. Se împuterniceşte Președintele Consiliului Județean Alba - domnul Ion Dumitrel, 
să semneze documentele aferente proiectului în numele UAT - Judeţul Alba. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcţia dezvoltare şi bugete şi 
Direcția gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

                    Avizat pentru legalitate 
                PREŞEDINTE,                                        SECRETAR GENERAL, 
                        Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU                   
 
                                                                                                 
 
Înregistrat cu nr. 210 
Alba Iulia, 30 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:  

Direcţiei dezvoltare şi bugete – Serviciul accesare şi coordonare proiecte  din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate: 
 Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii  
 Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 
gestionarea patrimoniului județului 

Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 
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Nr.  21674/30 septembrie 2020 
 
 

 
REFERAT DE APROBARE  

a proiectului de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat  
ce va fi încheiat între beneficiar și parteneri pentru realizarea Proiectului „Sprijin la nivelul 
Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-

2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de 
agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, 

inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes 
județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” 

 
 

I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea Acordului de parteneriat ce va fi 

încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și UAT Județul Alba pentru realizarea 
proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din 
perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre 
de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv 
obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, 
inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”. 

 
II. Descrierea situației actuale 

   Fişa de proiect „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750 C: Sălciua de Sus 
(DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - 
Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1)” a parcurs etapa de prioritizare  la nivel regional, fiind 
selectată pentru a primi finanțare pentru realizarea documentaţiei tehnico-economice prin 
Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020.       

Proiectul de modernizare a drumului judeţean DJ 750C este cuprins în lista proiectelor 
de infrastructură de transport propuse ca prioritare la nivelul Regiunii Centru pentru 
finanțare din POR în perioada 2021-2027 (aprobată prin Hotărârea Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională Centru nr. 10 din 15.07.2020). 

Pentru obținerea sprijinului financiar din fonduri europene nerambursabile, în vederea 
realizării documentației tehnico-economice pentru reabilitarea şi modernizarea DJ 750C, Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Centru a comunicat Consiliului Județean Alba, acordul de 
parteneriat nr. 33174 din 21 septembrie 2020 pentru implementarea proiectului ”Sprijin la 
nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 
2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze 
turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 
patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante 
ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, ce se va depune de către ADR Centru, în calitate de lider 
de parteneriat, în cadrul Programului Asistenţă Tehnică 2014-2020. Acordul de parteneriat şi 
Hotărârea Consiliului Județean Alba de aprobare a Acordului de parteneriat se depun ca anexe la 
cererea de finanțare a proiectului menţionat până în data de 16 octombrie 2020.  

 
III. Reglementări anterioare 
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.188 din 13 august 2020 privind aprobarea 

justificării impactului proiectului „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750C: Sălciua 
de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - 
Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1)” asupra dezvoltării socio-economice la nivel județean/ 
regional;  

 
 



IV. Baza legală 
- art. 173 alin. 1 lit. b, d şi e, art. 173 alin. 5 lit. l şi art. 173 alin. 7 lit. a din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 35 şi art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

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

completările ulterioare; 
- O.U.G. nr. 88 din 27 mai 2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea 

unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice 
considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin 
Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020; 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 
 

V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiție a 
Uniunii Europene 
            Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, aprobat prin Decizia CE nr. 
C(2014) 10221/18.12.2014, cu modificările și completările ulterioare;  
 Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 
decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice 
aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006. 
 

VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și 
funcționale preconizate 
           Conform prevederilor Ghidului solicitantului – condiţii specifice de accesare a fondurilor 
din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 destinate pregătirii proiectelor de  
infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes 
județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze 
turistice și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu 
potențial turistic, în vederea obținerii sprijinului financiar pentru elaborarea documentației 
tehnico–economice pentru proiectul „Reabilitare și modernizare drum județean  DJ 750C: 
Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea 
Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1)”, este necesar a fi depusă, în anexă la fișa 
de proiect a investiției, Hotărârea Consiliului Județean Alba de aprobare a Acordului de 
parteneriat încheiat între beneficiar şi parteneri pentru realizarea proiectului ”Sprijin la nivelul 
Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 
pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere 
școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 
potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau 
drumuri de legătură”, precum şi Acordul de parteneriat încheiat între ADR Centru și UAT 
Județul Alba, semnat de ambele părţi. 
 
             Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57 /2019 privind 
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri județeni, de 
președintele consiliului județean, de vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni, în 
condițiile legii, a fost inițiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  210/30  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.  21675/30 septembrie 2020 

Către 
Direcţia dezvoltare şi bugete 

Domnului director executiv  Marian Florin AITAI 
Serviciul accesare coordonare proiecte 
Doamnei Lenica BUCUR – şef serviciu 

  
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 
specialitate,  

 
PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Acordului de parteneriat  
ce va fi încheiat între beneficiar și parteneri pentru realizarea Proiectului „Sprijin la nivelul 
Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-

2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de 
agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, 

inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes 
județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” 

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

până în data de 30 septembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi  a şedinţei 
„ordinară” care va avea loc în data de 8 octombrie 2020. 

Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 210/30 septembrie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Acordului de 
parteneriat ce va fi  încheiat între beneficiar și parteneri pentru realizarea proiectului ”Sprijin la 
nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 
2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze 
turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 
patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante 
ocolitoare și/sau drumuri de legătură”; 

 - adresa nr. 32530 din 16 septembrie 2020 a Agenției pentru Dezvoltare Regională 
Centru, prin care se comunică că Fișa de proiect  „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 
750 C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - 
Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1)” a fost selectată pentru a primi 
finanțare din  Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (înregistrată la registratura 
Consiliului Județean Alba cu nr. 20.697 din 16 septembrie 2020);       

- adresa nr. 33243 din 21 septembrie 2020 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, 
prin care se comunică Acordul de parteneriat nr. 33174/21.09.2020 pentru implementarea 
proiectului ”Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din 
perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre 
de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv 
obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, 
inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, semnat de către reprezentantul legal al 
ADR Centru (înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 20.955 din 22 
septembrie 2020);       

Cu deosebită consideraţiune, 
 

SECRETAR GENERAL, 
Vasile BUMBU 

 
 



Anexa la Proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Alba   
nr. 210 din 30 septembrie 2020 
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ACORD DE PARTENERIAT  
încheiat între beneficiar și parteneri pentru realizarea proiectului ”Sprijin la nivelul 
Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 

2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de 
agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, 

inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes 
județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” 

Nr. 33174 / 21.09.2020 
 

Art. 1. Parteneri 

1. Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, organism neguvernamental, non 

profit și de utilitate publică, care se organizează și funcționează în condițiile Legii 

nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și 

completările ulterioare, cu sediul în Alba Iulia, strada Decebal nr 12, codul fiscal1  

11293615, având calitatea de solicitant în cadrul POAT și Lider de parteneriat 

(Partener 1) reprezentat prin Simion Crețu, Director general 

2. Unitatea Administrativ Teritorială Județul Alba, cu sediul în Alba Iulia, Piața Ion 

I.C. Bratianu, nr. 1, codul fiscal 4562583, având calitatea de Partener 2, 

reprezentat prin Ion Dumitrel, Președinte. 

 

au convenit următoarele: 

 

Art. 2. Interpretare 

(1) Orice expresie și/sau cuvânt care nu este definit în prezentul Acord, dar este definit 

în Contractul de finanțare/Cererea de finanțare va avea înțelesul prevăzut în aceste 

documente. 

În prezentul acord, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular 

vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de 

context. 

(2) Termenul ”zi” ori ”zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă 

nu se specifică altfel. 

(3) În Prezentul Acord, trimiterea la un contract presupune referirea în mod specific la 

forma curentă a acelui contract aşa cum a fost acesta amendat.  

(4) În Prezentul Acord, titlurile şi cuprinsul sunt inserate numai pentru o mai uşoară 

referinţă şi nu vor afecta interpretarea Prezentului Acord. 

Art. 3. Obiectul 

(1) Obiectul acestui acord este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia 

financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile 

ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului ”Sprijin la nivelul 

Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 

2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de 

                                                 

1 Codul fiscal sau codul TVA, după caz 



 

2 

agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de 

turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură 

rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” 

ce va fi depus în cadrul Programului Operaţional Asistență Tehnică 2014 - 2020, pe 

Axa Prioritară 1 – Acțiunea 1.1.1. „Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor 

ESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru 

aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI”. 

 

(2) Scopul proiectului ”Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte 

finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, 

regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), 

infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 

potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante 

ocolitoare și/sau drumuri de legătură” este acela de a elabora documentația tehnico 

– economică necesară proiectului de investiții în domeniul infrastructură rutieră de 

interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, ce 

urmează a fi depus la finanțare în perioada de programare 2021-2027 și anume: 

- Reabilitarea si modernizarea drum județean DJ 750C: Sălciua de Sus (DN75) – 

Dealu Caselor – Valea Largă – Vale în Jos – Ponor – Râmeț – Valea Mănăstirii – 

Geoagiu de Sus – Stremț – Teiuș (DN1) 

 

(3) Acest Acord este parte integrantă din Contractul de finanţare, ca anexă a acestuia. 

 

Art. 4. Principiile de bună practică ale parteneriatului 

(1) Partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în 

cadrul proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de 

Parteneriat. 

(2) Partenerii trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor 

aspectelor privind evoluţia proiectului. 

(3) Partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea celor mai înalte 

standarde profesionale şi de etică. 

(4) Partenerii sunt obligați să respecte regulile referitoare la conflictul de interese şi 

regimul incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unei asemenea situaţii, să dispună 

luarea măsurilor care să conducă la stingerea acesteia şi evitarea producerii unei 

situații similare în viitor. 

(5) Partenerii înțeleg și acceptă faptul că vor răspunde individual față de AM, pentru 

realizarea angajamentelor asumate de fiecare dintre aceștia în implementarea 

proiectului conform Cererii de finanțare. 

 

Art. 5. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund 

prevederilor din Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea 

principalelor activități asumate de fiecare partener: 
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Organizaţia 

Descrierea 

activităţilor/subactivităților 

derulate de fiecare partener, 

în vederea obținerii fiecărui 

rezultat în parte 

Rezultate ale 

proiectului 

(la care 

contribuie 

fiecare 

partener) 

Valoarea totală 

eligibilă alocată 

fiecărui partener  

și % din valoarea 

totală eligibilă a 

proiectului  

(lei/%) 

Lider de 

parteneriat 

ADR Centru 

Elaborarea cererii de 

finanțare, a rapoartelor de 

progres și a cererilor de 

rambursare. 

 

Monitorizarea derulării 

activităților partenerilor. 

 

Îndeplinirea tuturor 

obligațiilor descrise la art. 7 de 

mai jos. 

ADR Centru 

monitorizează 

realizarea de 

către fiecare 

partener a 

documentațiilor 

tehnico-

economice 

 644.109,03 lei/ 

1,51% 

Partener 2  

UAT 

Județul 

Alba 

Derularea procedurii de 

achiziție a serviciilor 

consultanță în vederea 

elaborării documentațiilor 

tehnico-economice necesare 

realizării de proiecte mature 

care urmează a fi depuse la 

finanțare în perioada 2021-

2027 și recepționarea 

documentațiilor rezultate. 

 

Furnizarea către ADR Centru a 
informațiilor și documentelor 
necesare elaborării cererii de 
finanțare, a rapoartelor de 
progres și a cererilor de 
rambursare.  

 

Îndeplinirea tuturor 

obligațiilor descrise la art. 8 de 

mai jos. 

Documentații 

tehnico-

economice 

elaborate 

aferente unui 

număr de 1 

proiect pe 

domeniul 

infrastructură 

rutieră de 

interes 

județean, 

inclusiv variante 

ocolitoare și/sau 

drumuri de 

legătură. 

2.587.228,69 lei/ 

6,08% 

 

 

 

 

 



 

4 

(2) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri 

 Partenerii vor asigura contribuţia la cheltuielile eligibile ale proiectului aşa cum este 

precizat în Cererea de finanţare  

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

Lider de parteneriat 

ADR Centru 

  

UAT Județul Alba 52,800.59 lei  

În plus, partenerul va asigura îndeplinirea sarcinilor prezentate la articolul 8 Obligații. 

 

(3) Informații despre conturile bancare  

 

 
IBAN Cont Banca Sucursala 

Adresa 
sucursala 

Alte info. 

Lider de 
proiect 

(partener 
1) 

ADR Centru 
RO26TREZ002509902X007767 

 
 
RO87TREZ002509904X007768 

50990211293615 
 

 
50990411293615 

Trezoreria 
Statului 
 
 
Trezoreria 
Statului 

 
Trezoreria 
Municipiului 
Alba Iulia 

 
 
 

Trezoreria 
Municipiului 
Alba Iulia 

Strada 
Primăverii, 

Nr. 10, 
Alba Iulia, 
Jud. Alba 

 
Strada 
Primăverii, 
Nr. 10, 
Alba Iulia, 
Jud. Alba 

Cont 
prefinanțare 

 
 

Cont 
rambursare 

Partener 2 
UAT 

Județul 
Alba 

RO56TREZ00221A480101XXXX 
 
 
 
 
 

RO03TREZ00221A480102XXXX 
 
 
 
 
 

RO47TREZ00221A480103XXXX 

21A480101 
 
 
 
 
 
21A480102 
 
 
 
 
 
21A480103 

Trezoreria 
Statului 

 
 
 
 

Trezoreria 
Statului 

 
 
 
 

Trezoreria 
Statului 

Trezoreria 
Municipiului 
Alba Iulia 

 
 
 

Trezoreria 
Municipiului 
Alba Iulia 

 
 
 

Trezoreria 
Municipiului 
Alba Iulia 

Strada 
Primăverii, 

Nr. 10, 
Alba Iulia, 
Jud. Alba 

 
Strada 

Primăverii, 
Nr. 10, 

Alba Iulia, 
Jud. Alba 

 
Strada 

Primăverii, 
Nr. 10, 

Alba Iulia, 
Jud. Alba 

Contul 
plăților 
efectuate în 
anul curent 

 
 

Contul 
plăților 
efectuate în 
anii 
anteriori  
 
Cont 
prefinanțare 
 
 

  

     

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile HG 

nr. 93/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 

40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 6. Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează 

la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. 

Acordul de parteneriat trebuie semnat de lider și de toți partenerii până la depunerea 
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cererii de finanţare și cel mai târziu la data semnării contractului de finanțare. Dacă 

perioada de valabilitate a Contractului de finanțare se prelungește prin act adițional, 

perioada de valabilitate a Acordului de parteneriat se prelungește conform perioadei de 

valabilitate a contractului de finanțare. 

 

Art. 7. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (Partenerului 1) 

Drepturile liderului de parteneriat 

(1) Liderul are dreptul să solicite partenerului furnizarea oricăror informaţii şi documente 

legate de proiect, inclusiv în scopul elaborării rapoartelor de progres și a cererilor de 

prefinanțare/plată/rambursare. 

 

Obligaţiile liderului de parteneriat 

(1) Liderul de parteneriat se va asigura că proiectele propuse de parteneri pentru care se 

acordă sprijin financiar îndeplinesc prevederile art. 14 din OUG. nr.88/2020 pentru 

proiectele din domeniul mobilității urbane, art. 15 din OUG nr. 88/2020 pentru 

proiectele din domeniul regenerării urbane, art. 16 pentru proiectele privind 

infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 

potențial turistic, art. 17 pentru proiectele privind Centrele de Agrement / Baze 

turistice (tabere  școlare), și respectiv art. 18 pentru proiectele din domeniul 

infrastructurii rutiere de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri 

de legătură.  

(2) Liderul de parteneriat va elabora și semna cererea de finanțare, contractul de 

finanţare, precum și Cererile de Rambursare. 

(3) Liderul de parteneriat este responsabil de elaborarea rapoartelor de progres și a 

cererilor de prefinanțare/rambursare și de verificarea , cheltuielilor efectuate de 

către partener și a tuturor documentelor justificative întocmite de către aceștia. 

(4) Liderul de parteneriat va înainta AM cererile de rambursare, împreună cu documentele 

justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor legale incidente și ale 

contractului de finanțare. 

(5) Liderul de parteneriat este obligat să deschidă conturi bancare dedicate proiectului, 

în conformitate cu prevederile legale în materie în vigoare. 

(6) Liderul de parteneriat este obligat să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, 

utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor 

referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale. 

(7) Liderul de parteneriat va consulta partenerul cu regularitate, îl va informa despre 

progresul în implementarea proiectului şi va furniza copii ale rapoartelor de progres şi 

financiare. 

(8) Liderul de parteneriat se va asigura că propunerile pentru modificări ale proiectului 

care vizează activităţile, rezultatele, indicatorii și bugetul aferente fiecărui partener 

vor fi convenite prin consimțământ scris al fiecărui partener înainte de solicitarea 

aprobării de către Autoritatea de Management (AM). 

(9) Liderul de parteneriat va asigura desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică care îi revin, conform normelor în vigoare. 
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(10) Liderul este responsabil cu transmiterea cererilor de pre-finanţare/rambursare 

către AM conform prevederilor contractului de finanţare. 

(11) În cazul în care unul din parteneri nu duce la îndeplinire una sau mai multe din 

obligaţiile care le revin (ex. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei 

la cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de 

atribuire a contractelor de achiziţie publică), liderul de parteneriat poate selecta,  

un nou partener al cărui proiect trebuie să îndeplinească criteriile de selecție ale 

partenerului inițial, care va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini 

aceste obligaţii. 

(12) Liderul de parteneriat este responsabil în situația recuperării cheltuielilor proprii 

afectate de neregulile identificate în cadrul proiectului conform notificărilor și 

titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de Management. 

(13) În raporturile dintre parteneri, fiecare partener răspunde doar pentru realizarea 

activităţilor ce îi revin şi nici unul dintre parteneri nu este în nici un fel răspunzătoare 

pentru activităţile realizate de celălat partener.  

(14) Liderul de parteneriat are obligația de a monitoriza depunerea de către parteneri în 

exercițiul financiar 2021-2027 a cererilor de finanțare, aferente documentațiilor 

finanțate din POAT 2014-2020 și de a notifica AM POAT în cazul în care aceștia nu și-

au îndeplinit obligația prevăzută la art. 6 din OUG nr. 88/2020 privind instituirea 

unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea 

portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada 

de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență 

tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul Operațional Infrastructură Mare 

(POIM); 

(15) Liderul are obligația să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele 

contabile, privind activitățile derulate și cheltuielile eligibile efectuate de lider în 

vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele 

UE și naționale. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a 

Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare 

intervine ultima.  

(16) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea de la AM a contractului de 

finanțare/notificărilor/actelor adiționale semnate, liderul de parteneriat are 

obligația de a transmite fiecărui partener câte o copie a acestor documente. 

Art. 8. Drepturile și obligațiile Partenerului 2 

Drepturile 

(1) Partenerii au dreptul de a solicita rambursarea cheltuielilor angajate ca eligibile 

conform rolului deținut în proiect. 

(2) Partenerii au dreptul la fondurile obţinute din procesul de rambursare pentru 

cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile. 

(3) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, 

să fie informați despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze 

copii ale rapoartelor de progres şi financiare.  
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(4) Partenerii au dreptul să fie consultați de către liderul de parteneriat în privinţa 

propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (de ex. activităţi, 

rezultate, indicatori), înaintea solicitării aprobării de către AM.  

 

 

Obligaţiile  

(1) Partenerii vor pregăti, împreună cu liderul de parteneriat, cererea de finanţare. 

(2) Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară 

legate de proiect, solicitate de către lider, AM, Autoritatea de Certificare, 

Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice 

sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate 

din instrumente structurale și să asigure toate condițiile pentru efectuarea 

verificărilor la fața locului.  

(3) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau 

documente privind implementarea proiectului, centralizat pe regiune și/sau separat 

UAT-UIP, în scopul elaborării rapoartelor de progres şi a cererii de rambursare. 

(4) Partenerii sunt obligați să deschidă conturi bancare dedicate proiectului, în 

conformitate cu prevederile legale în materie în vigoare. 

(5) Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând 

conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la 

implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale. 

(6) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului 

aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise de 

către AM POAT. 

(7) Partenerii care vor avea o cheltuială afectată de neregulă au obligația restituirii 

sumelor către AM POAT, conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările și 

completările ulterioare și asigurării din resurse proprii a contravalorii acesteia. 

(8) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii 

sumelor cuprinse în acesta, conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările 

și completările ulterioare și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora. 

(9) În cazul rezilierii/revocării contractului de finanțare, liderul de parteneriat și 

partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(10) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de 

restituire menționat în decizia de reziliere/ordinul de revocare a sumelor solicitate 

de AM POAT. 

(11) În cazul nerespectării de către parteneri a obligației de depunere a proiectului 

pentru perioada 2021-2027, conform art. 6 alin.1 din OUG nr. 88/2020, aceștia au 

obligația returnării sumelor primite în urma emiterii de către AM POAT a titlurilor de 

creanță conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările 

ulterioare. 

(12) Partenerii au obligația de a contribui la atingerea țintei indicatorului de proiect prin 

realizarea documentațiilor aferente proiectelor de investiții și solicitarea la 

rambursare a cheltuielilor cu aceste documentații.  
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(13) Partenerii sunt responsabili să asigure demarcarea între activitățile din cadrul 

proiectului și celelalte activități/servicii conform statutului propriu în vederea 

evitării dublei finanțări.  

(14) Partenerii au obligația să păstreze toate documentele originale, inclusiv 

documentele contabile, privind activitățile derulate și cheltuielile eligibile efectuate 

de către acesta în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate 

cu regulamentele UE și naționale. Toate documentele vor fi păstrate până la 

închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a 

proiectului (5 ani), oricare intervine ultima. 

(15) Partenerii vor asigura bugetul necesar cheltuielilor neeligibile, conform Ghidului 

Solicitantului, aferente activității desfășurate, precum și cele rezultate ca urmare a 

verificărilor de management. 

 

Art. 9. Plăți 

(1) Plăţile pentru proiect vor fi făcute atât de către liderul de parteneriat, cât și de 

către parteneri, din conturile deschise dedicate proiectului și în limita bugetului 

alocat pentru fiecare dintre aceștia. 

(2) Cheltuielile efectuate de către liderul de parteneriat/parteneri vor fi rambursate 

liderului de parteneriat/partenerilor de către AM POAT pe baza documentelor 

justificative prezentate, în condițiile stabilite în contractul de finanțare. 

Art. 10. Achiziții publice  

(1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al 

parteneriatului conform cererii de finanțare, cu respectarea legislației privind 

achizițiile publice, a condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise 

de AM și/sau alte organisme abilitate. 

Art. 11. Proprietatea 

(1) Partenerii au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor 

achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi 

exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate. 

(2) Partenerii au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca 

urmare a obţinerii finanţării prin Programul Operațional Asistenţă Tehnică, pe o 

perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului. 

(3) Partenerii au obligaţia să se asigure că nu vor desfăşura activităţi economice în 

scopul obţinerii de venituri/profit din echipamentele achiziţionate prin proiect, din 

documentațiile tehnico-economice elaborate sau din utilizarea infrastructurii/ 

aplicaţiilor informatice realizate, în afara activităţilor pentru care a fost finanţat 

proiectul prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terţe părţi 

(infrastructura şi echipamentele care fac obiectul proiectului finanţat prin fonduri 

publice nu pot fi utilizate în alt scop/cu altă destinaţie decât cea principală). 

Art. 12. Confidențialitate 

(1) Partenerii convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în 

cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice 
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utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Partenerii înțeleg să 

utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din 

prezentul Acord de Parteneriat. 

(2) Ca excepție de la paragraful (1), următoarele elemente nu vor avea caracter 

confidențial: 

a) Denumirea proiectului, denumirea completă a beneficiarului (lider de parteneriat 

și parteneri), data de începere și cea de finalizare ale proiectului, datele de contact 

– minimum o adresă de e-mail și număr de telefon – funcționale pentru echipa 

proiectului; locul de implementare a proiectului – localitate, județ, regiune și, dacă 

proiectul include activități care se adresează publicului, adresa exactă și datele de 

contact pentru spațiile dedicate acestor activități în cadrul proiectului; 

b) valoarea totală a finanțării nerambursabile acordate și intensitatea sprijinului, 

exprimate atât ca sumă concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor eligibile 

ale proiectului, precum și valoarea plăților efectuate; 

c) dimensiunea și caracteristicile grupului țintă; 

d) informații privind resursele umane din cadrul proiectului: nume, denumirea 

postului, timpul de lucru; 

e) rezultatele estimate și cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzătoare 

obiectivelor, cât și cele corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii 

stabiliți; 

f) denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii și executanților de 

lucrări contractați în cadrul proiectului, precum și obiectul contractului, valoarea 

acestuia și plățile efectuate; 

g) elemente de sustenabilitate a rezultatelor proiectului – informații conform 

contractului de finanțare, respectiv conform condițiilor prevăzute în art. 71 din 

Regulamentul CE 1303/2013. 

(3) Prezentul Acord de parteneriat reprezintă un acord ferm pentru parteneri în ceea ce 

privește gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea 

îndeplinirii obligațiilor contractuale, în conformitate cu Regulamentul nr. (UE) 

679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

Art. 13. Forța majoră 

(1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut 
invincibil și inevitabil intervenit după data semnării Acordului, care împiedică executarea 
în tot sau în parte a Acordului și care exonerează de răspundere partea care o invocă. 

(2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale 
(cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo, PANDEMIE. 

(3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de 
forță majoră, în termen de 5 zile de la data apariției și de a dovedi existența situației de 
forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, 
în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația 
de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 zile. 
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(4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea 
limitării consecințelor acțiunii de forță majoră. 

(5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și 
încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate 
daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare. 

(6) Executarea Acordului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră 
pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților. 

(7)În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării 
prezentului Acord pe o perioadă mai mare de 3 luni, părțile se vor întâlni într-un termen 
de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de 
continuare, modificare sau încetare a Acordului de parteneriat. 

Art. 14. Legea aplicabilă 

(1) Prezentului Acord i se va aplica legislația românească şi va fi interpretat în 

conformitate cu aceasta. 

(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra 

modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru 

sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care 

s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat. 

Art. 15. Dispoziţii finale 

(1) Comunicarea între părți se va realiza prin scrisoare oficială și/sau poștă electronică. 

Adresele de e-mail care vor fi utilizate în acest scop vor fi comunicate în scris 

ulterior. 

(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care 

părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele 

competente. 

Prezentul contract s-a încheiat într-un exemplar, fiind semnat de fiecare parte. 

 
Lider de parteneriat Partener proiect 

  
Director General 

 
Simion Crețu 

 
Agenția pentru Dezvoltare Regională  

Centru 
  

Data 

Președinte 
 

Ion Dumitrel 
 

Unitatea Administrativ Teritorială 
Județul Alba 

 
Data 
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Întocmit 

Șef Serviciu Programe și Monitorizare POR 

Tudor Udrea 

 

 

 

 

Avizat 

Director Direcția Politici Regionale, Programe 

Adriana Mureșan 

 

 

 

 

Serviciul Juridic 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea rezultatelor evaluării finale a managementului  

la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, pentru perioada 2017-2020 
  
 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2020; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind 

aprobarea rezultatelor evaluării finale a managementului la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” 
Alba, pentru perioada 2017-2020; 

Luând în considerare raportul de evaluare nr. 21604 din 30 septembrie 2020 al Comisiei 
de evaluare a managementului la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f, art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 37 alin. 2 și art. 42 alin. 4 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul 

instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare; 
- anexei nr. 2 a Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a 
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-
cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a 
modelului-cadru al contractului de management. 

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 rezultatul evaluării finale a managementului asumat prin Contractul de 
management nr. 7162 din 14 aprilie 2017 încheiat cu domnul Silvan Theodor STÂNCEL - 
manager al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, cuprins în anexa - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

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

Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba în condițiile și termenele 
stabilite de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare.  

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, domnului Silvan 
Theodor STÂNCEL, Administratorului public al Judeţului Alba, Direcţiei juridică şi 
administrație publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului investiții, dezvoltare, promovare 
patrimonială și managementul unităților de cultură 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. 211 
Alba Iulia, 2 octombrie 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:  

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

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 21829/2 octombrie 2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării finale a managementului 

la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba pentru perioada 2017-2020 
   
 
 
 

Referitor la evaluarea finală a managementului la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” 
Alba, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. 2 din O.U.G. nr. 189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, „în 
cazul în care rezultatele evaluărilor anterioare sunt peste 8, autoritatea este obligată să organizeze 
evaluare finală cu cel puțin 90 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei contractului de 
management”.  

De asemenea Contractul de management nr. 7.162 din 14 aprilie 2017, cu modificările și 
completările ulterioare, încheiat între autoritate, respectiv Județul Alba prin Consiliul județean 
Alba și manager, respectiv domnul Silvan Theodor Stâncel, prevede la CAP. III - Durata 
contractului, art. 3, punctul (1) următoarele: „Prezentul contract se încheie pe durată 
determinată, producând efecte de la data de 14.04.2017 până la data de 31.12.2020( …)”, iar la 
CAP. VII – Evaluarea managementului, art. 10, punctul (3), lit. d) următoarele: „de la 
01.09.2020 la 30.09.2020 - evaluarea finală, (analiza raportului și susținerea raportului de 
activitate) cu respectarea dispoziţiilor art. 37 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă”. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 179/13 august 2020 a fost aprobată 
componența comisiilor de evaluare și a secretariatele acestora, în conformitate cu prevederile art. 
5 şi art. 10 din anexa nr. 2 a Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a 
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-
cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a 
modelului - cadru al contractului de management.  

În baza Raportului comisiei de evaluare finală a managementului nr. 21604 din 30 
septembrie 2020, al domnului Silvan Theodor STÂNCEL, exercitat la Biblioteca Județeană 
„Lucian Blaga” Alba propun validarea rezultatelor evaluării finale pentru instituţia de cultură 
menţionată. 

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.  211 din 1 octombrie 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. 21830/2 octombrie 2020 

 
 
 
 

Către 
SERVICIUL INVESTIȚII, DEZVOLTARE, PROMOVARE PATRIMONIALĂ ȘI 

MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE CULTURĂ  
Doamnei Cornelia FĂGĂDAR - şef serviciu 

 
 
 

 Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi 
art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii 
raportului de specialitate,  

 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea rezultatelor evaluării finale a managementului  

la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, pentru perioada 2017-2020 
   

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

până în data de 2 octombrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 
estimată a avea loc în data de 12 octombrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 211/2 octombrie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării 
finale a managementului la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba; 

- raportul de evaluare nr. 21604 din 30 septembrie 2020 al Comisiei de evaluare finală a 
managementului la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba. 

 Cu deosebită consideraţiune, 
  
 

SECRETAR GENERAL, 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială 
și managementul unităților de cultură 
Nr. /  … octombrie 2020 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării finale a managementului 

la Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga” Alba 
  

Potrivit art. 173 alin. 1 lit. a și art. 173 alin. 2 lit. c din Ordonanța de urgență nr. 57 din 
3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificările şi 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” și „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” 

În conformitate cu art. 37 alin. 2 din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 
privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, 
„În cazul în care rezultatele evaluărilor anterioare sunt peste 8, autoritatea este obligată să 
organizeze evaluare finală cu cel puțin 90 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei 
contractului de management”.  

De asemenea Contractul de management nr. 7.162 din 14 aprilie 2017, cu 
modificările și completările ulterioare, încheiat între autoritate, respectiv Județul Alba prin 
Consiliul județean Alba și manager, respectiv domnul Silvan Theodor Stâncel, prevede la CAP. 
III - Durata contractului, art. 3, punctul (1) următoarele: „Prezentul contract se încheie pe durată 
determinată, producând efecte de la data de 14.04.2017 până la data de 31.12.2020( …)”, iar la 
CAP. VII – Evaluarea managementului, art. 10, punctul (3), lit. d) următoarele: „de la 
01.09.2020 la 30.09.2020 - evaluarea finală, (analiza raportului și susținerea raportului de 
activitate) cu respectarea dispoziţiilor art. 37 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă”. 

Având în vedere actele normative invocate, contractul de management și rapoartele 
anuale de evaluare a managementului la Biblioteca județeană „Lucian Blaga” Alba, reprezentat 
de domnul manager Silvan Theodor Stâncel, în data de 30 septembrie 2020 a avut loc evaluarea 
finală a managementului la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba. 

Prin Hotărârea Consiliului județean Alba nr. 179 din 13 august 2020 a fost aprobată 
componența comisiilor de evaluare finală a managementului la Teatrul de Păpuși 
„Prichindel”Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian 
Blaga” Alba și Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, precum și a secretariatelor acestora, 
având următoarea componență pentru evaluarea finală managementului la Biblioteca județeană 
„Lucian Blaga” Alba: 

Dan Mihai POPESCU – administrator public al Județului Alba în calitate de reprezentant 
al autorității; 

Matei DRÎMBĂREAN – director executiv – Direcția Județeană pentru Cultură și 
Patrimoniu Cultural Național Alba în calitate de specialist; 

Conf. univ.dr. Valentin ȘERDAN – ORGA – director general – Biblioteca Centrală 
Universitară „Lucian Blaga” Cluj Napoca în calitate de specialist. 

Analizând raportul de activitate depus de domnul manager Silvan Theodor Stâncel, 
pentru perioada 14.04.2017 – 14.09.2020, ținând cont de referatele – analiză întocmite de 
secretariatul comisiei, a cărui componență a fost aprobată prin aceeași hotărâre a Consiliului 
județean Alba, de contractul de management și anexele sale, respectiv proiect de management și 
program minimal, membri comisiei au acordat următoarele note: 

 
 

Nr. Membri comisiei de evaluare Dan Mihai Valentin Matei 



Crt. Popescu  Șerdan - Orga Drîmbărean 

1 Nota A - acordată la analiza 
raportului de activitate 9,50 9,70 9,60 

2 Nota B - acordată la interviu 9,60 9,75 9,70 

3 
Nota finală dată de fiecare 
membru 9,55 9,725 9,65 

 
Rezultatul final al evaluării fiind 9,64. 

 
Comisia a formulat și concluzii referitoare la evaluare considerând că obiectivele şi 

indicatorii culturali stabiliţi prin proiect au fost îndepliniţi și au existat preocupări pentru 
identificarea şi valorificarea unor oportunităţi nou apărute în scopul creşterii rolului şi misiunii 
Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba ca instituţie de cultură pusă în slujba comunităţii din 
judeţul Alba. 

De asemenea în conformitate cu art. 43¹, alin 1 din Ordonanța de Urgență nr. 189 din 
2008 privind managementul instituțiilor de cultură, cu modificările și completările ulterioare, în 
cazul în care rezultatul evaluării finale este mai mare sau egal cu 9, managerul are dreptul de a 
prezenta un nou proiect de management, în conformitate cu cerințele caietului de obiective 
întocmit de autoritate. 

Art. 42 alin 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind 
managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, prevede 
faptul că: „Rezultatul final al evaluării se aprobă prin ordin sau dispoziţie a autorităţii, după 
caz.” 

Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 
raport de specialitate, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea 
rezultatelor evaluării finale a managementului la Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga” Alba, 
înregistrat cu nr. ……. din ………. 2020. 

 
 
 Administrator public,         Șef serviciu,     Întocmit, 
 Dan Mihai POPESCU  Cornelia FĂGĂDAR  Aurora Petronela LUCA 
 
 
 

          
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
cu privire la cuprinderea bunului imobil Terenuri „Subtraversare Râu Mureş cu conducte 
magistrale de alimentare cu apă potabilă”, situat administrativ în localitatea Alba Iulia, în 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba și concesionarea 
acestuia către Societatea Comercială APA-CTTA S.A. Alba,  precum şi aprobarea 

constituirii dreptului de servitute de trecere asupra terenului cu nr. cadastral 113207  
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2020; 
 Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de cu privire la cuprinderea bunului imobil 
Terenuri „Subtraversare Râu Mureş cu conducte magistrale de alimentare cu apă 
potabilă”,situat administrativ în localitatea Alba Iulia, în Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al Județului Alba şi concesionarea acestuia către Societatea Comercială APA-
CTTA S.A. Alba, precum şi aprobarea constituirii dreptului de servitute de trecere asupra 
terenului cu nr. cadastral 113207; 

- raportul Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat 
al Județului Alba;  

Ţinând cont de: 
- adresa nr. 2464/30 martie 2020 a Societăţii Comerciale APA CTTA S.A. Alba, 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba sub nr. 8112/31.03.2020, prin care transmite 
contractul de vânzare-cumpărare înscris în CF nr. 111933 Alba Iulia; 

- adresa nr. 8227/22 noiembrie 2019 a Societăţii Comerciale APA CTTA S.A. Alba, 
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba sub nr. 25760/22.11.2019, prin care 
transmite contractul de vânzare-cumpărare înscris în CF nr. 110142 Alba Iulia; 

- adresa nr. 8226/22 noiembrie 2019 a Societăţii Comerciale APA CTTA S.A. Alba, 
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba sub nr. 25759/22.11.2019, prin care 
transmite contractul de vânzare-cumpărare înscris în CF nr. 107213 Alba Iulia; 

- adresa nr. 3865/23 iunie 2020 a Societăţii Comerciale APA CTTA S.A. Alba, 
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba sub nr. 14217/24.06.2020, prin care solicită 
drept de servitute asupra terenului înscris în CF nr. 110142 Alba Iulia, în favoarea proprietarilor 
Henegar Dorian şi Henegar Cristian; 

- referatul de admitere al Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, la 
cererea nr. 67005/2 septembrie 2020, înregistrat la sediul Consiliului Judeţean Alba sub nr. 
21161/23 septembrie 2020, prin care se admite parcelarea imobilului înscris în CF 110142. 

Având în vedere prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 224/29.11.2016 privind aprobarea 

achiziţionării unor suprafeţe de teren de către Societatea APA CTTA S.A. pentru Programul de 
inestiţii „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în Judeţul Alba” 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/10.07.2020 privind modificarea, 
completarea şi actualizarea Inventarului bunurilor carea aparţin domeniului public al Judeţului 
Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de 
alimentare cu apă și de canalizare către Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba; 

- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de 
canalizare nr. 1969-12770/2008. 

 - art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. d, alin. 4 lit. a, art. 191 alin. 1 lit. a, art. 286, art. 289, art. 
296 alin. 2, art. 302-326, art. 354 şi art. 355 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

  - art. 551, art. 755, 756, 758 din Legea nr. 287/2009 Noul Cod Civil, 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 însuşeşte Documentaţia de parcelare pentru dezmembrarea imobilului teren, 
proprietate privată a UAT - Judeţul Alba, înscris în CF. 110142 în: lot I, cu nr. cadastral atribuit 
113208 în suprafaţă de 285 mp şi lot II cu nr. cadastral atribuit 113207, în suprafaţă de 320 mp. 

 Art. 2. Se aprobă trecerea din domeniul privat al Judeţului Alba în domeniul public al 
Judeţului Alba, a unor terenuri achiziţionate din fondul IID de către operatorul regional SC APA 
CTTA SA Alba, şi anume: teren cu nr. cadastral 113208 Alba Iulia lot I, în suprafaţă de 285 mp ( 
provenit din parcelarea imobilului teren înscris în CF 110142), teren înscris în CF  nr. 111933 
Alba Iulia în suprafaţă de 507 mp, teren înscris în CF nr.107213 Alba Iulia, în suprafaţă de 534 
mp. 

Art. 3. Se aprobă cuprinderea în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Alba a bunului imobil: Terenuri „Subtraversare Râu Mureş cu conducte magistrale de 
alimentare cu apă potabilă”, compus din imobilele terenuri identificate la art. 2, având datele de 
identificare prevăzute în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Se aprobă concesionarea către Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba a 
bunului imobil, identificat la art. 3 din prezenta hotărâre, pe durata Contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.1969-12770/2008. 

Art. 5. Se aprobă cuprinderea în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al 
Judeţului Alba a terenului cu nr. cadastral atribuit 113207 (lot II desprins din CF110142), în 
suprafaţă de 320 mp (valoare de inventar de 25.192,00 lei) şi constituirea dreptului de servitute 
de trecere asupra acestui imobil teren, proprietate privată a Judeţului Alba, în favoarea fondului 
dominant, anume proprietarii imobilului înscris în CF nr. 75055, conform anexei nr. 2 - parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 6. Predarea-preluarea imobilului descris la art. 2 se face pe bază de protocol.  
Art. 7. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul 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. 8. 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 Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Societății APA 
CTTA S.A. Alba, Asociaţiei Apa Alba,Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea 
patrimoniului 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. 212 
Alba Iulia, 5 octombrie 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, către următoarele comisii de specialitate: 

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

gestionarea patrimoniului județului. 



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a  
Consiliului Județean Alba nr. 212/5 octombrie 2020   

 
Datele de identificareale bunului imobil care se cuprinde în 

 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba 
Secţiunea  I 

Bunuri imobile 
Nr. 
Crt. 

Codul  
de  

Clasificare 

Denumirea  
Bunului 

Elementele de identificare Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, al dării 
în folosinţă

Valoarea de 
inventar 

-lei - 

Situaţia 
juridică actuală 

Denumire act 
proprietate sau 

alte acte 
doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 
231 1.8 Terenuri 

„Subtraversare Râu 
Mureş cu conducte 
magistrale de 
alimentare cu apă 
potabilă”  

1. Imobil teren cu nr. cadastral 113208 Alba Iulia, (desprins din 
CF110142 Alba Iulia, lot I), în suprafaţă de 285 mp, situat 
administrativ în municipiul Alba Iulia, localitatea componentă Oarda 
de Jos, „Lunca rât” prelungirea străzii Regiment 5 Vânători, cu 
categoria de folosinţă arabil intravilan; 
2. Imobil teren înscris în CF nr. 111933 Alba Iulia, nr. cadastral 
111933, în suprafaţă de 507 mp, situat administrativ în municipiul Alba 
Iulia, str. Nicolae Golescu, nr. 18, judeţul Alba, cu categoria de 
folosinţă arabil intravilan; 
3. Imobil teren înscris în CF nr. 107213 Alba Iulia, nr. cadastral 
107213, în suprafaţă de 534 mp,  situat administrativ în municipiul 
Alba Iulia, str. Nicolae Golescu, nr. 20, judeţul Alba, cu categoria de 
folosinţă arabil intravilan. 

 
 

2020 
 
 
 
 

2019 
 
 
 

2019 

22.437,00 lei

39.589,00 lei

40.863,00 lei

 
TOTAL 

102.889,00lei

Domeniul public 
al judeţului 
Alba, potrivit 
Hotărârilor 
Consiliului 
Judeţean Alba     
nr. 135/2020, nr. 
/2020. 

Comisia specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba: 
 

   Preşedinte:                Secretar  general:            Membri: 
   Ion DUMITREL     Vasile BUMBU     Voichița Maria COMAN  

                Marian Florin AITAI  
                Ioan BODEA  
                Liliana NEGRUȚ 
 
 
Secretarul comisiei: Radu Octavian NEAG                                                                    
                               Andreea Maria BABIN 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr.  21996/5 octombrie 2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
al proiectului de hotărâre cu privire la cuprinderea bunului imobil  

Terenuri „Subtraversare Râu Mureş cu conducte magistrale de alimentare cu apă potabilă”, 
situat administrativ în localitatea Alba Iulia, în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Județului Alba și concesionarea acestuia către  
Societatea Comercială APA-CTTA S.A. Alba,  precum şi aprobarea constituirii  

dreptului de servitute de trecere asupra terenului cu nr. cadastral nr. 113207  
 

I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează cuprinderea bunului imobil Terenuri 

„Subtraversare Râu Mureş cu conducte magistrale de alimentare cu apă potabilă”, situat 
administrativ în localitatea Alba Iulia, în Inventarul domeniului public al Județului Alba și 
concesionarea acestuia către Societatea Comercială APA-CTTA S.A. Alba, precum şi 
constituirea dreptului de servitute de trecere asupra unui bun imobil teren, proprietate privată a 
Judeţului Alba. 

Judeţul Alba a achiziţionat până în prezent din fondul IID care este gestionat de către 
operatorul regional SC APA CTTA SA Alba, 3 terenuri situate în Oarda şi Partoş, care să 
permită din punct de vedere tehnic exploatarea şi gestiunea componentelor tehnice ale 
obiectivului „Subtraversare Râu Mureş cu conducte magistrale de alimentare cu apă potabilă” pe 
raza administrativ-teritorială a Municipiului Alba Iulia, conform Programului „Reabilitarea şi 
extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în Judeţul Alba”. Unul dintre aceste terenuri a fost 
parcelat in 2 loturi, dintre care lotul I, împreună cu celelalte 2 terenuri achiziţionate, este cuprins 
în Inventarul domeniului public al Judeţului Alba şi concesionat operatorului regional al 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, iar lotul II rămâne în domeniul privat al 
Judeţului Alba şi se acordă drept de servitute de trecere, în favoarea proprietarilor terenului 
înscris în CF nr. 75055. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 224/2016 s-a aprobat achiziţionarea unor 

terenuri, în suprafaţă de 3115 mp, pentru Programul de Investiţii „Reabilitarea şi extinderea 
sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Alba” de către Societatea Comercială APA CTTA SA, 
în condiţiile legii. Până în prezent s-au achiziţionat, în urma licitaţiei publice, în domeniul privat 
al Judeţului Alba, 3 terenuri anume: teren înscris în CF nr. 110142 Alba Iulia, în suprafaţă de 
605 mp, teren înscris în CF nr. 111933 Alba Iulia în suprafaţă de 507 mp şi teren înscris în CF 
nr. 107213 Alba Iulia, în suprafaţă de 534 mp.  

De asemenea, se impune achiziţionarea unei suprafeţe de teren din zona Oarda, care 
urmează să fie parcelată în 2 loturi şi dezmembrată din imobilul înscris în CF nr. 75055- 
proprietatea domnilor Henegar Cristian şi Henegar Dorian. Pe parcela în cauză (lot II)  a fost 
edificată construcţia căminelor de vane ce deservesc conductele de aducţiune pentru alimentarea 
cu apă fir I şi fir II de către Operatorul Regional SC Apa CTTA SA Alba. Parcelarea terenului 
sus menţionat impune acordarea unei servituţi de trecere pentru parcela care va rămâne în 
proprietatea domnilor Henegar Dorian şi Henegar Cristian (lot I), servitute de trecere care trebuie  
instituită asupra terenului achiziţionat deja , înscris în CF nr. 110142 domeniul privat al Judeţului 
Alba (605 mp). În acest sens, terenul înscris în CF 110142 a fost parcelat în 2 loturi: lotul I 
având nr. cadastral atribuit 113208, în suprafaţă de 285 mp şi lotul II nr. cadastral atribuit 
113207, în suprafaţă de 320 mp. Pentru Lotul II, cu nr. cadastral 113207, se acordă drept de 
servitute de trecere în favoarea fondului dominant, anume proprietarii imobilului înscris în CF 
nr. 75055. Lotul I ( nr. cadastral 113208), împreună cu celelalte 2 terenuri achiziţionate ( înscrise 
în CF 111933 şi CF107213) se cuprinde în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 
al Judeţului Alba şi vor fi concesionate operatorului regional SC APA CTTA SA Alba. 

 



III. Reglementări anterioare 
Nu sunt 
 

 IV. Baza legală 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 224/29.11.2016 privind aprobarea 

achiziţionării unor suprafeţe de teren de către Societatea APA CTTA S.A. pentru Programul 
„Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în Judeţul Alba”; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/10.07.2020 privind modificarea, 
completarea şi actualizarea Inventarului bunurilor carea aparţin domeniului public al Judeţului 
Alba; 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de 
alimentare cu apă și de canalizare către Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba; 

- Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de 
canalizare nr.1969-12770/2008; 

 - art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. d, alin. 4 lit. a, art. 191 alin.1 lit. a, art. 286, 289, 296 alin. 
(2), art. 302-326, art. 354 şi art. 355 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

  - art. 551, art. 755, 756, 758 din Legea nr. 287/2009 Noul Cod Civil, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 
 Nu este cazul 
 
 VI. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 
 
VII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Nu este cazul 
 
VIII. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 224/29.11.2016 privind aprobarea 

achiziţionării unor suprafeţe de teren de către Societatea APA CTTA S.A. pentru Programul 
„Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în Judeţul Alba” 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 135/10.07.2020 privind modificarea, 
completarea şi actualizarea Inventarului bunurilor carea aparţin domeniului public al Judeţului 
Alba; 

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.  212  din 5 octombrie  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           
Nr.  21998/5 octombrie 2020 

 
Către 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   
Domnului director executiv Ioan BODEA 

 
  

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 
PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

cu privire la cuprinderea bunului imobil Terenuri „Subtraversare Râu Mureş cu conducte 
magistrale de alimentare cu apă potabilă”, situat administrativ în localitatea Alba Iulia, în 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba și concesionarea 
acestuia către Societatea Comercială APA-CTTA S.A. Alba,  precum şi aprobarea 

constituirii dreptului de servitute de trecere asupra terenului cu nr. cadastral 113207  
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului judeţului Alba până în 
data de 5 octombrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” estimată 
a avea loc în data de 12 octombrie 2020. 

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

- referatul de aprobare a proiectului de cu privire la cuprinderea bunului imobil 
Terenuri „Subtraversare Râu Mureş cu conducte magistrale de alimentare cu apă 
potabilă”,situat administrativ în localitatea Alba Iulia, în Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al Județului Alba şi concesionarea acestuia către Societatea Comercială APA-
CTTA S.A. Alba, precum şi aprobarea constituirii dreptului de servitute de trecere asupra 
terenului cu nr. cadastral 113207; 

- raportul Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat 
al Județului Alba;  

Ţinând cont de: 
- adresa nr. 2464/30 martie 2020 a Societăţii Comerciale APA CTTA S.A. Alba, 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba sub nr. 8112/31.03.2020, prin care transmite 
contractul de vânzare-cumpărare înscris în CF nr. 111933 Alba Iulia; 

- adresa nr. 8227/22 noiembrie 2019 a Societăţii Comerciale APA CTTA S.A. Alba, 
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba sub nr. 25760/22.11.2019, prin care 
transmite contractul de vânzare-cumpărare înscris în CF nr. 110142 Alba Iulia; 

- adresa nr. 8226/22 noiembrie 2019 a Societăţii Comerciale APA CTTA S.A. Alba, 
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba sub nr. 25759/22.11.2019, prin care 
transmite contractul de vânzare-cumpărare înscris în CF nr. 107213 Alba Iulia; 

- adresa nr. 3865/23 iunie 2020 a Societăţii Comerciale APA CTTA S.A. Alba, 
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba sub nr. 14217/24.06.2020, prin care solicită 
drept de servitute asupra terenului înscris în CF nr. 110142 Alba Iulia, în favoarea proprietarilor 
Henegar Dorian şi Henegar Cristian; 

- referatul de admitere al Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, la 
cererea nr. 67005/2 septembrie 2020, înregistrat la sediul Consiliului Judeţean Alba sub nr. 
21161/23 septe mbrie 2020, prin care se admite parcelarea imobilului înscris în CF 110142. 

 Cu deosebită consideraţiune, 
  

SECRETAR GENERAL 
Vasile BUMBU 

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
Serviciul administrarea domeniului public și privat, informatică 
Nr. 22320 din 07 octombrie 2020 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre cu privire la cuprinderea bunului imobil Terenuri „Subtraversare 

Râu Mureş cu conducte magistrale de alimentare cu apă potabilă”, situat administrativ 
 în localitatea Alba Iulia, în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului 
Alba și concesionarea acestuia către Societatea Comercială APA-CTTA S.A. Alba,  precum 
şi aprobarea constituirii dreptului de servitute de trecere asupra terenului cu nr. cadastral 

113207  
 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 224/2016 s-a aprobat achiziţionarea unor 
suprafeţe de teren în suprafaţă de 3115 mp, pentru Programul de Investiţii „Reabilitarea şi 
extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Alba” de către Societatea Comercială APA 
CTTA SA, în condiţiile legii, în calitate de operator regional al serviciilor publice de alimentare 
cu apă şi canalizare. Aceste terenuri vor permite din punct de vedere tehnic exploatarea şi 
gestiunea componentelor tehnice ale obiectivului „Subtraversare Râu Mureş cu conducte 
magistrale cu apă potabilă” pe raza teritorială a Municipiului Alba Iulia. 

Până în prezent s-au achiziţionat din fondul IID, în urma licitaţiei publice organizate în 
condiţiile legii, în domeniul privat al judeţului Alba 3 terenuri, anume:  

 teren înscris în CF nr. 110142 Alba Iulia, în suprafaţă de 605 mp,  
 teren înscris în CF nr. 111933 Alba Iulia în suprafaţă de 507 mp,  
 teren înscris în CF nr. 107213 Alba Iulia, în suprafaţă de 534 mp.  

Terenurile au fost evaluate de către un evaluator autorizat şi prezentate în cadrul licitaţiei. 
Sumele necesare cumpărării terenurilor au fost asigurate din fondul IID, fond gestionat de 
operatorul regional.  
1. Societatea APA CTTA SA a transmis prin adresa nr. 2464/30.03.2020, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Alba sub nr. 8112/31.03.2020 contractul de vânzare-cumpărare a unui teren 
în suprafaţă de 507 mp, situat adminsitrativ în Alba Iulia, Partoş, str. Nicolae Golescu, nr. 18, 
judeţul Alba, înscris în CF nr. 111933 Alba Iulia, nr. cadastral 111933, având categoria de 
folosinţă arabil intravilan. Preţul de vânzare-cumpărare a fost stabilit în urma licitaţiei la 15,75 
euro/mp. Conform fişei bunului de retur achiziţionat de SC APA CTTA SA Alba, valoarea de 
inventar este de 39.589,00 lei (compusă din preţul terenului şi alte cheltuieli cu achiziţionarea, 
cheltuieli notariale, extras CF). 
2. Societatea APA CTTA SA a transmis prin adresa nr. 8226/22.11.2019, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Alba sub nr. 25759/22.11.2019 contractul de vânzare-cumpărare a unui teren 
în suprafaţă de 534 mp, situat adminsitrativ în Alba Iulia, Partoş, str. Nicolae Golescu, nr. 20, 
judeţul Alba, înscris în CF nr. 107213 Alba Iulia, nr. cadastral 107213, având categoria de 
folosinţă arabil intravilan. Preţul de vânzare-cumpărare a fost stabilit în urma licitaţiei la 39.748 
lei. Conform fişei bunului de retur achiziţionat de SC APA CTTA SA , valoarea de inventar este 
de 40.863,00 lei ( compusă din preţul terenului şi alte cheltuieli cu achiziţionarea, notariale, 
extras CF). 
3. Societatea APA CTTA SA a transmis prin adresa nr. 8227/22.11.2019, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Alba sub nr. 25760/22.11.2019 contractul de vânzare-cumpărare a unui teren 
în suprafaţă de 605 mp, situat adminsitrativ în Alba Iulia, Oarda de Jos, prelungirea Străzii 
Regiment 5 Vânători, judeţul Alba, înscris în CF nr. 110142 Alba Iulia, nr. cadastral 110142, 
având categoria de folosinţă arabil intravilan. Preţul de vânzare-cumpărare a fost stabilit în urma 
licitaţiei la 15,75 euro/mp. Conform fişei bunului de retur achiziţionat de SC APA CTTA SA , 
valoarea de inventar este de 47.629,00 lei ( compusă din preţul terenului şi alte cheltuieli cu 
achiziţionarea, notariale, extras CF). 
 Este necesară achiziţionarea unei alte suprafeţe de teren din zona Oarda, care urmează să 
fie parcelată în 2 loturi şi dezmembrată din imobilul înscris în CF nr. 75055- proprietatea 
domnilor Henegar Cristian şi Henegar Dorian. Pe parcela în cauză a fost edificată construcţia 
căminelor de vane ce deservesc conductele de aducţiune pentru alimentarea cu apă fir I şi fir II 



de către Operatorul Regional SC Apa CTTA SA Alba. Parcelarea terenului sus menţionat 
impune acordarea unei servituţi de trecere pentru parcela care va rămâne în proprietatea dnilor 
Henegar Dorian şi Henegar Cristian, servitute de trecere care trebuie  instituită asupra terenului 
achiziţionat deja , înscris în CF nr. 110142 domeniul privat al Judeţului Alba (605 mp). În acest 
sens, prin Referatul de admitere a OCPI Alba ( dezmembrare imobil) la cererea nr. 
67005/02.09.2020, terenul înscris în CF 110142 a fost parcelat în 2 loturi: lotul I având nr. 
cadastral atribuit 113208, 285 mp şi lotul II nr. cadastral atribuit 113207, 320 mp. Pentru Lotul 
II, cu nr. cadastral 113207, se acordă drept de servitute de trecere în favoarea fondului dominant, 
anume proprietarii imobilului înscris în CF nr. 75055. Conform art. 755 din Noul Cod Civil 
„Servitutea este sarcina care grevează un imobil, pentru uzul sau utilitatea imobilului unui alt 
proprietar. Utilitatea rezultă din destinaţia economică a fondului dominant sau constă într-o 
sporire a confortului acestuia.” 

Lotul I (cu nr. cadastral atribuit 113208, în suprafaţă  de 285 mp, desprins din CF 
nr.110142) , împreună cu celelalte 2 terenuri achiziţionate ( înscrise în CF 111933 şi CF107213) 
se cuprinde în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba sub 
denumirea Terenuri „Subtraversare Râu Mureş cu conducte magistrale de alimentare cu apă 
potabilă” şi vor fi concesionate operatorului regional SC APA CTTA SA Alba, în condiţiile 
legii, pentru implementarea proiectului „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă uzată în 
județul Alba 2014-2020”. 

 Conform art. 173 alin. 4 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare “ Consiliul judeţean hotărăşte darea în administrare, 
concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică a 
judeţului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes judeţean, în condiţiile prezentului 
cod.” 

Serviciile de alimentare cu apă și canalizare de pe raza județului Alba, sunt concesionate 
operatorului regional, Societatea APA CTTA S.A., prin contractul de delegare de gestiune nr. 
1969-12770/2008. Conform Capitolului II - Bunurile Concesiunii al Contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către Societatea APA CTTA 
S.A. nr. 1969-12770/2008, bunurile înseamnă mijloacele fixe, dobândite sau construite de 
Operator cu scopul furnizării serviciilor menţionate. Potrivit art. 7 din Contract, bunurile de 
retur reprezintă bunuri publice necesare furnizării de servicii, inclusiv terenurile ce sunt puse la 
dispoziția Operatorului sau cumpărate de Operator și sunt compuse din: 

a) terenurile aflate în proprietatea Autorității delegante, care aparțin domeniului 
public și pe care se află  construcțiile și instalațiile/rețelele aferente serviciilor publice de 
alimentare cu apă potabilă și de canalizare 

b) prin extensie, alte terenuri care sunt strict necesare pentru exploatarea 
echipamentelor și lucrărilor.  

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. 
c şi  lit. d,  art. 182 alin.(1) si alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinderea  
bunului imobil: Terenuri „Subtraversare Râu Mureş cu conducte magistrale de alimentare cu apă 
potabilă”, compus din: teren Oarda cu nr. cadastral 113208, desprins din CF 110142 Alba Iulia, 
în suprafaţă de 285 mp, teren înscris în CF 111933 Alba Iulia în suprafaţă de 507 mp, teren 
înscris în CF 107213 Alba Iulia, în suprafaţă de 534 mp, în domeniului public al Județului Alba 
şi concesionarea către SC APA CTTA SA Alba, va permite o bună gestionare a sistemului public 
de alimentare cu apă şi de canalizare al Judeţului Alba. 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 
 

Șef serviciu, 
Paul Silviu TODORAN 

   
 
Întocmit, Andreea Maria Babin 
 
 



 
 

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 octombrie 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.  342/28 septembrie 2020 a operatorului de transport rutier Arieșul SA, prin 

care se solicită actualizarea programului de transport judeţean, înregistrată la registratura 
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 21475/28 septembrie 2020; 

- adresa nr. 105/28 septembrie 2020 a operatorului de transport rutier Transervice 
Apuseni SRL, prin care se solicită actualizarea programului de transport judeţean, înregistrată la 
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.  21484/28 septembrie 2020; 

- adresa nr. 293/28 septembrie 2020 a operatorului de transport rutier Excelent Trans 
SRL, prin care se solicită actualizarea programului de transport judeţean, înregistrată la 
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.  21482/28 septembrie 2020; 

 - adresa  nr. 2433/29 septembrie 2020 a Primăriei comunei Poşaga  prin care se solicită 
actualizarea programului de transport judeţean, prin prelungirea traseului Baia de Arieş – 
Brăzeşti - Sălciua de Jos până în localitatea Poşaga de Jos, înregistrată la registratura Consiliului 
Judeţean Alba cu nr.  21560/29 septembrie 2020; 

- adresa comună nr. 1899/17 septembrie 2020/126020/17 septembrie 2020/38433/16 
septembrie 2020 a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, a Ministerului Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării şi Administraţiei şi a Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, 
prin care se solicită consiliilor judeţene luarea tuturor măsurilor pentru asigurarea gratuităţii 
transportului elevilor; 

-  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, art. 17 alin. 1 lit. c şi art. 27 alin. 2 lit. a 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, conform anexei - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 
      Art. 2. Se aprobă atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate, cu valabilitate până la data finalizării 
procedurilor pentru încheierea contractelor de servicii publice, potrivit Regulamentului (CE) 
nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind 
serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor 
(CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, dar 
nu mai mult de 31.12.2021, pe traseul  Baia de Arieş - Brăzeşti - Poşaga de Jos rezultat din 
prelungirea traseului Baia de Arieş - Brăzeşti - Sălciua de Jos, 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. 3. Se aprobă eliberarea licenței de traseu, cu valabilitate până la data de 31 
decembrie 2021, operatorului de transport rutier menţionat la 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 Poşaga, 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. 213 
Alba Iulia, 5 octombrie  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. 213 din 5 octombrie 2020 
 

TRASEE  ACTUALIZATE 
 
 

 
Nr
. 

ofer
- 
tă 

Nr
. 

gru
-pă 

Cod 
tra- 
se
u 

A B C Km 
pe 

sens

Nr. curse 
planifica

te 

Capacitat
e 

minimă 
de 

transpo
rt 

(locuri) 

Nr. vehicule 
necesare 

Program circulaţie  
Zilele în care 

circulă Autog. 
/loc. 

Localitate 
intermedia

ră 

Autog. 
/loc. 

active rrezerve
 

Dus Întors 
Plecar

e 
Sosire Plecare Sosire 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
02 02 05 Abrud Bucium Poieni 

(Bucium) 
15 2 10 1 - 06:40 07:10 07:15 07:45 1,2,3,4,5 

 
           14:15 14:45 14:50 15:20 1,2,3,4,5 

 
02 02 06 Abrud Buningine

a 
Vulcan 

Cotoncu 
15 2 10 1 - 06:40 07:10 07:15 07:45 1,2,3,4,5 

(circulă în  
perioada  
cursurilor 
şcolare) 

           14:15 14:45 14:50 15:20 1,2,3,4,5 
(circulă în  
perioada  
cursurilor 

şcolare 
05 05 13 Aiud Lopadea 

Nouă 
Turdaş 

 
30 1 10 1 - 14:15 15:05 06:40 07:30 1,2,3,4,5 

(circulă în 
prioada 

cursurilor 
şcolare) 

19 19 54 Baia  de 
Arieș 

Brăzeşti Poşaga de 
Jos 

23 
 

1 23 1 - 14:15 15:10 06:50 07:45 1,2,3,4,5 
(circulă în  
perioada  
cursurilor 
şcolare) 



 
 

20 20 55 Câmpe
ni 

 Sohodol 8 1 10 1 - 14:15 14:40 07:00 07:25 1,2,3,4,5 
(circulă în  
perioada  
cursurilor 
şcolare) 

20 20 58 Câmpe
ni 

Vidra Târsa 29 3 23 2 - 08:00 09:00 09:30 10:30 1,2,3,4,5 

           14:15 15:15 06:30 07:30 1,2,3,4,5 
(circulă în  
perioada  
cursurilor 
şcolare) 

           15:30 16:30 05:20 06:20 1,2,3,4,5 
20 20 59 Câmpe

ni 
Vadu 

Moților 
Poiana 
Vadului 

21 1 10 1 - 14:15 15:05 06:50 07:40 1,2,3,4,5 
(circulă în  
perioada  
cursurilor 
şcolare) 

20 20 62 Câmpe
ni 

Albac Arieşeni 41 1 23 1 - 14:15 15:25 06:30 07:40 1,2,3,4,5 
(circulă în  
perioada  
cursurilor 
şcolare) 

 
STAŢII  ACTUALIZATE 

 
Km Nr. staţie Denumire staţie 

  Traseul 05: Abrud - Bucium - Poieni (Bucium) 
0 1 Abrud (Autogara Transabrud SRL) 
2 2 Abrud (Blocuri - Str. Republicii, bl.W) 
5 3 Gura Cerbului 
7 4 Bucium Sat 
9 5 Coleşeni (Ramificaţie) 
11 6 Izbita 
13 7 Bucium Sasa 
15 8 Poieni (Bucium) 
  Traseul 06: Abrud - Buninginea - Vulcan Cotoncu 
0 1 Abrud (Autogara Transabrud SRL) 



 
 

2 2 Abrud (Blocuri - Str. Republicii, bl.W) 
5 3 Hendreşti (Coloana Abrud) 
8 4 Ciuruleasa (Stadion) 
9 5 Valea Căruţii 
10 6 Buninginea (Magazin Coop) 
13 7 Mătişeşti (Valea Căţânii) 
15 9 Vulcan Cotoncu (La Pensiunea „Voichiţa) 
  Traseul 13: Aiud - Lopadea Nouă - Turdaş 
0 1 Aiud (Catedrală - Str. Cuza Vodă) 
1 2 Aiud (Piaţa Gării) 
4 3 Ciumbrud (Liceu) 
6 4 Băgău (Monument) 
8 5 Lopadea Nouă ( Intrare în localitate) 
9 6 Lopadea Nouă ( Primărie) 
12 7 Ciuguzel (Ramificaţie) 
14 8 Asinip (Ramificaţie) 
16 9 Hopârta (Centru) 
20 10 Şpălnaca (În Deal) 
23 11 Vama Seacă ( Şcoală) 
25 12 Vama Seacă (Pod Turdaş) 
30 13 Turdaş (Centru) 
  Traseul 54: Baia de Arieș - Brăzești - Sălciua de Jos 
0 1 Baia de Arieș 
3 2 Sartăș 
7 3 Brăzești 
12 4 Sălciua de Sus (Punte Valea Matrii) 
13 5 Sălciua de Sus (Târg) 
14 6 Sălciua de Jos ( Centru) 
16 7 Sălciua de Jos ( Punte Valea Morilor) 
20 8 Poşaga de Jos (Ramificaţie) 
23 9 Poşaga de Jos (Centru) 
  Traseul 55 : Câmpeni - Sohodol 
0 1 Câmpeni (Autogara Crisoil Apuseni SRL) 
2 2 Câmpeni (Gura Sohodol) 
4 3 Sohodol (Panta Danciu) 
6 4 Sohodol (Centru) 
7 5 Sohodol (Dubaş) 
8 6 Sohodol (Câlea) 



 
 

ROMÂNIA                                                                                                                                          
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
VICEPREŞEDINTE 
Nr. 22038/5 octombrie  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. 

Posibilitatea actualizarii programului de transport județean este prevăzută și de  art. 21 și 
22 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, 
precum și în contractele de delegare de gestiune, încheiate cu operatorii de transport rutier 
prestatori ai serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate. 

Operatorii de transport rutier cărora li s-au atribuit trasee, prin măsuri de urgență, în 
vederea asigurării trasportului elevilor din localitățile de domiciliu în localitățile unde sunt 
școlarizați, solicită actualizarea programului de transport județean pe traseele atribuite. 

Modificările propuse sunt în acord cu cerințele reale de transport ale populației din zona 
deservită de aceste traseee, majoritatea utilizatorilor serviciului fiind elevi navetiști. Este 
necesară corelarea graficelor de circulație şi a perioadei de efectuare a curselor pe traseele 
respective cu orarul unităților de învățământ,  introducerea de noi stații, modificarea numărului 
de curse pe unele trasee în funcție de fluxurile de călători existente, precum și a capacității de 
transport necesare. 

Prin prelungirea traseului cod 54 Baia de Arieş - Brăzeşti - Sălciua de Jos până în 
localitatea Poşaga de Jos se va putea asigura transportul elevilor din Poşaga de Jos la unităţile de 
învăţământ din Baia de Arieş. Beneficiari ai transportului vor putea fi şi alte persoane care 
doresc să se deplaseze între localităţile de pe aceste trasee. 

Având în vedere cele de mai sus, este necesară actualizarea programului de transport 
judeţean, în conformitate solicitările în acest sens transmise Consiliului Judeţean Alba de către 
Primăria Comunei Poşaga şi operatorii de transport rutier care efectuează serviciul pe aceste 
trasee.  

De asemenea, este necesară aprobarea atribuirii contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate şi eliberarea licenţei de 
traseu, cu valabilitate până la data de 31 decembrie 2021, pe traseul  Baia de Arieş - Brăzeşti- 
Poşaga de Jos rezultat din prelungirea traseului Baia de Arieş- Brăzeşti- Sălciua de Jos, 
operatorului de transport rutier care deserveşte traseul iniţial, în conformitate cu prevederile art. 
27 alin. 2 lit. a din Legea nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
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. 

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, 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 Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 200/17 septembrie 2020 și nr. 202/ 17 

septembrie 202 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 trasee neatribuite din programul de 
transport, operatorilor de transport rutier Arieșul SA, Transervice Apuseni SRL și Excelent 
Trans SRL, în vederea asigurării transportului gratuit al elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în 
localitatea de domiciliu.  

Operatorii de transport rutier Arieșul SA, Transervice Apuseni SRL şi Excelent Trans 
SRL solicită Consiliului Județean Alba, prin adresele nr. 342/28 septembrie 2020, nr. 105/28 
septembrie 2020 şi nr. 293/28 septembrie 2020, actualizarea programului județean de transport 
pe traseele cod 55: Câmpeni - Sohodol- Câlea, cod 58: Câmpeni - Vidra - Târsa,  cod 59: 
Câmpeni-Vadu Moților - Poiana Vadului, cod 62: Câmpeni - Albac - Arieșeni, cod 54: Câmpeni 
- Brăzești - Sălciua de Jos, cod 05: Abrud - Bucium - Poieni (Bucium), cod 06: Abrud - 
Buninginea - Vulcan Cotoncu şi cod13: Aiud - Lopadea Nouă - Turdaş. 

Prin adresa nr. 2433/29 septembrie 2020, Primăria Poşaga solicită Consiliului Judeţean 
Alba actualizarea  programului de transport judeţean, prin prelungirea traseului cod 54: Câmpeni 
- Brăzești - Sălciua de Jos până în localitatea Poşaga de Jos, pentru a se asigura transportul 
elevilor care învaţă la Liceul “Dr. Lazăr Chirilă” din Baia de Arieş. 

 Traseul cod 54: Câmpeni - Brăzești - Sălciua de Jos, care se solicită a fi prelungit până în 
localitatea Poşaga de Jos, este deservit în prezent de operatorul de transport rutier Arieşul SA. 

 
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, art. 17 alin. 1 lit. c şi art. 27 alin. 2 lit. a 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. 213 din 5 octombrie 
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. 22039/5 octombrie 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 5 octombrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 
estimată a avea loc în data de  12 octombrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 213/5 octombrie 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.  342/28 septembrie 2020 a operatorului de transport rutier Arieșul SA, prin 
care se solicită actualizarea programului de transport judeţean, înregistrată la registratura 
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 21475/28 septembrie 2020; 

- adresa nr. 105/28 septembrie 2020 a operatorului de transport rutier Transervice 
Apuseni SRL, prin care se solicită actualizarea programului de transport judeţean, înregistrată la 
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.  21484/28 septembrie 2020; 

- adresa nr. 293/28 septembrie 2020 a operatorului de transport rutier Excelent Trans 
SRL, prin care se solicită actualizarea programului de transport judeţean, înregistrată la 
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.  21482/28 septembrie 2020; 

 - adresa  nr. 2433/29 septembrie 2020 a Primăriei comunei Poşaga  prin care se solicită 
actualizarea programului de transport judeţean, prin prelungirea traseului Baia de Arieş – 
Brăzeşti - Sălciua de Jos până în localitatea Poşaga de Jos, înregistrată la registratura Consiliului 
Judeţean Alba cu nr.  21560/29 septembrie 2020; 

- adresa comună nr. 1899/17 septembrie 2020/126020/17 septembrie 2020/38433/16 
septembrie 2020 a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, a Ministerului Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării şi Administraţiei şi a Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, 
prin care se solicită consiliilor judeţene luarea tuturor măsurilor pentru asigurarea gratuităţii 
transportului elevilor. 

Cu deosebită consideraţiune,  
 

SECRETAR GENERAL 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia juridică şi administraţie publică 
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport 
Nr. 22039/5 octombrie  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 a serviciilor publice de 
transport de persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi 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. 

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 comună nr. 1899/17 septembrie 2020/126020/17 septembrie 2020/38433/16 
septembrie 2020, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 
Administraţiei şi Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, au solicitat 
consiliilor judeţene „luarea tuturor măsurilor pentru asigurarea gratuităţii transportului elevilor”, 
având în vedere începere a cursurilor unui nou an şcolar. 

Prin Hotărârile nr. 200/17 septembrie 2020 și nr. 202/17 septembrie 2020, Consiliul 
Judeţean Alba 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 trasee neatribuite din programul de transport, operatorilor 
de transport rutier Arieșul SA, Transervice Apuseni SRL și Excelent Trans SRL, în vederea 
asigurării transportului gratuit al elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu.  

Operatorii de transport rutier Arieșul SA, Transervice Apuseni SRL şi Excelent Trans 
SRL solicită Consiliului Județean Alba, prin adresele nr. 342/28 septembrie 2020, nr. 105/28 
septembrie 2020 şi nr. 293/28 septembrie 2020, actualizarea programului județean de transport 
pe traseele cod 55: Câmpeni - Sohodol- Câlea, cod 58: Câmpeni - Vidra - Târsa,  cod 59: 
Câmpeni-Vadu Moților - Poiana Vadului, cod 62: Câmpeni - Albac - Arieșeni, cod 54: Câmpeni 
- Brăzești - Sălciua de Jos, cod 05: Abrud - Bucium - Poieni (Bucium), cod 06: Abrud - 
Buninginea - Vulcan Cotoncu şi 13: Aiud - Lopadea Nouă - Turdaş, pe care efectuează serviciul 
de transport public judeţean de pesoane prin curse regulate, pe bază de contracte de delegare de 
gestiune a serviciului şi licenţe de traseu. 

Propunerile de actualizare vizează următoarele: 
Traseul cod 55: Câmpeni - Sohodol- Câlea 
-modificare ore din graficul  de circulaţie, capacitate de transport, staţii; 
Traseul cod 58: Câmpeni - Vidra - Târsa 
- modificare  număr de curse şi modificare corespunzătoare nr. de vehicule active 

necesare; 



 
 

Traseu cod 59: Câmpeni-Vadu Moților - Poiana Vadului 
-modificare ore din graficul de circulaţie; 
Traseu cod 62: Câmpeni - Albac - Arieșeni 
- modificare ore din graficul de circulaţie, modificare nr. curse şi modificare 

corespunzătoare  nr. de vehicule active necesare, modificare perioadă  de efectuare a curselor 
(circulă în perioada cursurilor şcolare), staţii; 

Traseul cod 54: Câmpeni - Brăzești - Sălciua de Jos 
- prelungire traseu până în loc. Poşaga de Jos, modificare ore din graficul de circulaţie 

și introducere de noi stații; 
 Traseul 05: Abrud - Bucium - Poieni (Bucium) 

- modificare  ore din graficul de circulaţie, nr. curse,  staţii; 
Traseul cod 06: Abrud - Buninginea - Vulcan Cotoncu 
- modificare  ore din graficul de circulaţie, modificare nr. curse,modificare perioadă  de 

efectuare a curselor (circulă în perioada cursurilor şcolare), staţii. 
Traseul cod 13: Aiud - Lopadea Nouă  Turdaş 
-Modificare perioadă  de efectuare a curselor (circulă în perioada cursurilor şcolare), 

staţii. 
Prin adresa nr. 2433/29 septembrie 2020, Primăria Poşaga solicită Consiliului Judeţean 

Alba actualizarea  programului de transport judeţean, prin prelungirea traseului cod 54: Câmpeni 
- Brăzești - Sălciua de Jos până în localitatea Poşaga de Jos, pentru a se asigura transportul 
elevilor care învaţă la Liceul “Dr. Lazăr Chirilă” din Baia de Arieş. 

Modificările sunt în acord cu cerinţele reale de transport ale populaţiei din zona deservită 
de aceste trasee, utilizatorii serviciului fiind majoritatea elevi, graficele de circulaţie propuse 
fiind corelate cu orarele unităţilor de învăţământ din oraşele Câmpeni şi Baia de Arieş, unde sunt 
şcolarizaţi elevii.  

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane 
prin curse regulate pe traseul rezultat din prelungirea traseului cod 54: Câmpeni - Brăzești - 
Sălciua de Jos, respectiv traseul cod 54: Câmpeni - Brăzești - Poşaga de Jos, va fi atribuit 
operatorului de transport rutier care deserveşte traseul iniţial, Arieşul SA, în conformitate cu 
prevederile art. 27 alin. 2 lit. a din Legea nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, 
potrivit cărora: 
„ Art. 27 
…………………………………………………………………………………………………….. 
(2) În cazul în care după încheierea hotărârii de dare în administrare sau contractului de 
delegare a gestiunii, după caz, serviciul public de transport local sau judeţean de persoane prin 
curse regulate se extinde pe noi trasee ori prin prelungirea unor trasee existente, aceste trasee 
vor fi atribuite după cum urmează: 
 a) traseele prelungite vor fi atribuite operatorilor de transport rutier sau transportatorilor 
autorizaţi care deservesc traseele iniţiale;” 
 Contractul de delegare a gestiunii serviciului va avea valabilitatea până la data de 31 
decembrie 2021, conform prevederilor art. 66 alin. 1 din O.U.G. nr. 70/2020, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Compartimentul Autoritatea Judeţeană de Transport, în calitatea sa de autoritate de 
autorizare, va elibera operatorului de transport rutier Arieşul SA licenţă de traseu pentru 
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pe traseul cod 
54: Câmpeni- Brăzeşti - Poşaga de Jos, cu valabilitate până la data de 31 decembrie 2021. 

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 contractului 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 octombrie 2020;  
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind atribuirea 

directă, prin măsuri de urgenţă, a contractului 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. 2082/21 mai 2020 a Agenţiei Teritoriale A.R.R. Alba,  prin care se comunică 

lista operatorilor de transport rutier din județul Alba deținători de licențe de traseu pentru 
efectuarea transportului rutier județean de persoane prin servicii regulate, înregistrată la 
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 11584/21 mai 2020 şi nr. 14564/30 iunie 2020; 

- adresa comună nr. 1899/17 septembrie 2020/126020/17 septembrie 2020/38433/16 
septembrie 2020 a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, a Ministerului Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării şi Administraţiei şi a Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, 
prin care se solicită consiliilor judeţene luarea tuturor măsurilor pentru asigurarea gratuităţii 
transportului elevilor; 

- adresa nr. 5535/22 septembrie 2020 a Primăriei comunei Roşia Montană, prin care se 
solicită atribuirea în regim de urgenţă a traseelor Abrud - Roşia Montană şi Câmpeni - Roşia 
Montană, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 21004/22 septembrie 2020; 

- adresa Consiliului Județean Alba nr. 20951/DJAP/IX/I/2/22 septembrie 2020, către 
operatorii de transport rutier, privind 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 89: Abrud - Roşia Montană şi cod 90: Câmpeni - Roşia Montană, din programul de 
transport judeţean în vigoare; 

- adresa nr. 104/23 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 cod 89: Abrud - Roşia Montană şi cod 90: Câmpeni - Roşia Montană; 
înregistrată la la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 21192 /23 septembrie 2020; 

Ţinând cont de prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 175/202 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; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 201/2020 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; 

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 cod 
89: Abrud - Roşia Montană şi cod 90: Câmpeni - Roşia Montană, 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. 2. Se aprobă eliberarea licențelor de traseu, cu valabilitate până la data finalizării 
procedurilor pentru încheierea contractelor de servicii publice, potrivit Regulamentului (CE) 
nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind 
serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor 
(CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, 
dar nu mai mult de 31.12.2021, operatorului de transport rutier menţionat la art. 1 din prezenta 
hotărâre. 

Art. 3. 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. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 
Primăriei comunei Roşia Montană, operatorului de transport rutier Transervice Apuseni 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. 214 
Alba Iulia, 5 octombrie 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 
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Nr. 22040/5 octombrie  2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind atribuirea directă, prin măsuri de urgenţă, a 
contractului 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.  

Având în vedere începerea cursurilor şcolare şi faptul că traseele Abrud - Roşia Montană 
şi Câmpeni - Roşia Montană sunt neatribuite, există riscul iminent de a nu se putea realiza 
transportul gratuit zilnic dus/întors al elevilor, din localităţile de domiciliu de pe raza comunei 
Roşia Montană, în localităţile unde sunt şcolarizaţi, respectiv oraşele Abrud şi Câmpeni, 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 contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate şi a licenţelor de traseu aferente, operatorului de 
transport rutier care şi-a exprimat disponibilitatea de a efectua serviciul pe  aceste trasee şi a 
făcut dovada că dispune de mijloacele de transport necesare. 

 



 
 

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, 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.  

Consiliul Judeţean Alba a aprobat, prin Hotărârea nr. 201/17 septembrie 2020, 
actualizarea programului de transport judeţean prin introducerea a două noi trasee, Abrud - Roşia 
Montană şi Câmpeni - Roşia Montană, destinate în principal transportului elevilor în perioada 
cursurilor şcolare. 
 Prin adresa nr. 5535/22 septembrie 2020, Primăria comunei Roşia Montană, solicită 
Consiliului Judeţean Alba atribuirea în regim de urgenţă a traseelor Abrud - Roşia Montană şi 
Câmpeni - Roşia Montană pentru asigurarea transportului elevilor de pe raza localităţii Roşia 
Montană către unităţile de învăţământ unde sunt şcolarizaţi. 

Operatorul de transport rutier Transervice Apuseni SRL a depus documentaţia solicitată 
de Consiliul Judeţean Alba prin adresa nr. 20951/22 septembrie 2020 şi a fost de acord să 
presteze serviciul de transport public judeţean prin curse regulate pe traseele mai sus menţionate, 
prin atribuirea directă a contractului de delegare de gestiune a serviciului, cu valabilitate până la 
data de 31 decembrie 2021.  

 
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; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 200/2020 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; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 202/2020 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; 

 
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. 20951/DJAP/IX/I/2/22 septembrie 2020, către 

operatorii de transport rutier, privind 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 89: Abrud - Roşia Montană şi cod 90: Câmpeni - Roşia Montană, din programul de 
transport judeţean în vigoare; 

- adresa nr. 104/23 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 cod 89: Abrud - Roşia Montană şi cod 90: Câmpeni - Roşia Montană; 
înregistrată la la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 21192 /23 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. 214/5 octombrie  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. 22041/5 octombrie 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 contractului 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 5 octombrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 
estimată a avea loc în data de  12 octombrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 214/5 octombrie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind atribuirea directă, prin măsuri de 
urgenţă, a contractului 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. 2082/21 mai 2020 a Agenţiei Teritoriale A.R.R. Alba,  prin care se comunică 
lista operatorilor de transport rutier din județul Alba deținători de licențe de traseu pentru 
efectuarea transportului rutier județean de persoane prin servicii regulate, înregistrată la 
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 11584/21 mai 2020 şi nr. 14564/30 iunie 2020; 

- adresa comună nr. 1899/17 septembrie 2020/126020/17 septembrie 2020/38433/16 
septembrie 2020 a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, a Ministerului Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării şi Administraţiei şi a Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, 
prin care se solicită consiliilor judeţene luarea tuturor măsurilor pentru asigurarea gratuităţii 
transportului elevilor; 

- adresa nr. 5535/22 septembrie 2020 a Primăriei comunei Roşia Montană, prin care se 
solicită atribuirea în regim de urgenţă a traseelor Abrud - Roşia Montană şi Câmpeni - Roşia 
Montană, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 21004/22 septembrie 2020; 

- adresa Consiliului Județean Alba nr. 20951/DJAP/IX/I/2/22 septembrie 2020, către 
operatorii de transport rutier, privind 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 89: Abrud - Roşia Montană şi cod 90: Câmpeni - Roşia Montană, din programul de 
transport judeţean în vigoare; 

- adresa nr. 104/23 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 cod 89: Abrud - Roşia Montană şi cod 90: Câmpeni 
- Roşia Montană; înregistrată la la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 21192 /23 
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. 22041/5 octombrie  2020 
 
 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la  proiectul de hotărâre privind atribuirea directă, prin măsuri de urgenţă, a 
contractului 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. 

Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a comunicat Consilului Judeţean Alba, prin adresa nr. 
2082/21 mai 2020, lista operatorilor de transport rutier din județul Alba deținători de licențe de 
traseu pentru efectuarea transportului rutier județean de persoane prin servicii regulate. 

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 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. 

Prin adresa comună nr. 1899/17 septembrie 2020/126020/17 septembrie 2020/38433/16 
septembrie 2020, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 
Administraţiei şi Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, au solicitat 
consiliilor judeţene „luarea tuturor măsurilor pentru asigurarea gratuităţii transportului elevilor”, 
având în vedere începerea cursurilor unui nou an şcolar. 

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.  

Consiliul Judeţean Alba a aprobat, prin Hotărârea nr. 201/17 septembrie 2020, 
actualizarea programului de transport judeţean prin introducerea a două noi trasee, cod 89: 
Abrud - Roşia Montană şi cod 90: Câmpeni - Roşia Montană, destinate în principal transportului 
elevilor în perioada cursurilor şcolare. 

Prin adresa nr. 5535/22 septembrie 2020, Primăria comunei Roşia Montană,  solicită 
Consiliului Judeţean Alba atribuirea în regim de urgenţă a traseelor Abrud - Roşia Montană şi 
Câmpeni - Roşia Montană pentru asigurarea transportului elevilor de pe raza localităţii Roşia 
Montană către unităţile de învăţământ unde sunt şcolarizaţi. 

Prin urmare, pentru a fi asigurată continuitatea serviciului de transport județean de 
persoane, prin adresa nr. 20951/DJAP/IX/I/2/22 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 23 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. 

        Operatorul de transport rutier prestator al serviciului de transport public judeţean de 
persoane  prin curse regulate Transervice Apuseni SRL a comunicat acordul de a efectua seviciul 
pe traseele mai sus menționate și a depus documentația solicitată. 
 Conform documentaţiei, operatorul de transport rutier va efectua serviciul de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate cu două autobuze, având numerele de 
înmatriculare AB- 92-CRT  şi AB- 86- CRT. 

Întrucât la data de 14 septembrie 2020 au început cursurile şcolare, există riscul iminent 
de a nu se putea realiza transportul gratuit zilnic dus/întors al elevilor din localităţile de domiciliu 
de e raza comunei Roşia Montană în localităţile unde sunt şcolarizaţi, respectiv oraşele Abrud şi 
Câmpeni, situație ce ar favoriza abandonul școlar și activitățile de transport ilegal de persoane. 

Atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului pe traseele respective, 
operatorului de transport rutier solicitant, va asigura transportul elevilor în trafic județean, în 
condiții de siguranță, regularitate 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 operatorului 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 contractului 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 
PREŞEDINTE 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea  „Planului operativ de acţiune privind prevenirea şi combaterea  

înzăpezirii drumurilor  judeţene în perioada de iarnă  2020-2021”  
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă ”ordinară” în luna octombrie 2020; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru aprobarea 

„Planului operativ de acţiune privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor  judeţene 
în perioada de iarnă 2020-2021”; 
 Având în vedere prevederile: 

 - art. 173 alin. 1 lit. b şi lit. e, art. 173 alin. 3 lit.  f  din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 - art. 4-6, art. 10 lit. d şi h, art. 14 şi art. 21 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia 
civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - art. 5 şi art. 33 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - art. 7, art. 22, art. 40 alin. 1 și art. 45 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - art. 3 alin. 1, art. 4, art. 5 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - art. 38, art. 27, art. 13, art. 14, art. 24, art. 25 din Normativul privind prevenirea şi 
combaterea înzăpezirii drumurilor publice-Indicativ A.N.D. nr. 525-2013, aprobat prin Ordinul 
comun al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 2170 din 18 iunie 2013 
şi al ministrului delegat pentru infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 289 
din 17 iunie 2013, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

 
HOTĂRÂRE 

 
Art. 1. Se aprobă „Planul operativ de acţiune privind prevenirea şi combaterea 

înzăpezirii drumurilor  judeţene în perioada de iarnă 2020-2021” conform anexei - parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

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

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 
Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, Inspectoratului Județean 
de Poliție al Județului Alba - Serviciul rutier, Direcției juridică și administrație publică, Direcţiei 
gestionarea patrimoniului, Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba. 

                                       Avizat pentru legalitate 
          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 
    
 
Înregistrat cu nr.  215 
Alba Iulia,  5 octombrie 2020 



Prezentul proiect de hotărâre: 
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ:  

Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:  

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

gestionarea patrimoniului județului  
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 
PREŞEDINTE 
Nr. 22042/5 octombrie 2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre  pentru aprobarea  „Planului operativ de acţiune privind 

prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor  judeţene în perioada de iarnă  2020-2021”   
 
 
 

I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea „Planului operativ de acţiune 

privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor  judeţene în perioada de iarnă  2020-
2021”, și se referă la modul de prevenire și organizare a intervențiilor pentru combaterea 
poleiului și înzăpezirii drumurilor județene din Județul Alba, în vederea asigurării viabilității 
drumurilor pe timp de iarnă. 

Drumurile județene sunt afectate în perioada de iarnă de fenomene meteorologice 
(ninsori, gheață, polei, etc) ce pot determina inrăutățirea viabilității acestora, dificultăți în 
desfășurarea traficului sau chiar închiderea circulației. 

În vederea asigurării circulației rutiere pe drumurile județene în condiții de siguranță în 
timpul iernii, este necesar a fi prestate o serie de servicii care să conducă la prevenirea și 
combaterea lunecușului și a înzăpezirii acestora, inclusiv realizarea unei informări prompte 
privind starea drumurilor, pentru participanții la trafic. 

Modul de prevenire și organizare a intervențiilor pentru combaterea poleiului și 
înzăpezirii drumurilor județene va respecta reglementarea tehnică „Indicativ AND nr. 525-2013, 
aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2170 din 
18.06.2013, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 395 din 1 iulie 2013. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
În vederea asigurarii şi menţinerii stării de viabilitate a reţelei de drumuri judeţene pentru 

desfăşurarea traficului rutier în condiţii de siguranţă şi fluenţă în perioada sezonului rece, S.C. 
Drumuri şi Poduri Locale Alba S.A. prin Serviciul Programe, Lucrări Întreținere Drumuri din 
cadrul Consiliului Judeţean Alba, a întocmit „Planul operativ de acțiune privind prevenirea şi 
combaterea înzăpezirii drumurilor  judeţene, în perioada de iarnă 2020 – 2021”.  

În cadrul Planului de acţiune s-a estimat necesarul de material antiderapant, sare, forţa de 
muncă, mijloace de transport, utilaje şi pregătirea bazelor de deszăpezire, precum şi modul de 
coordonare şi conducere a acţiunilor pentru combaterea acestor fenomene în perioada sezonului 
rece. 
 Valoarea maximă estimată a lucrărilor de întreţinere curentă pe perioada de iarnă 2020-
2021, este de 6.906.437,16 lei (la care se adaugă TVA). 
 Au fost stabilite un număr de 10 sectoare de drumuri judeţene cu o lungime totală de 
61,035 km care vor fi închise pe perioada iernii datorită unui trafic rutier foarte redus, localităţile 
aferente având asigurate rute ocolitoare. Aceste trasee de drumuri judeţene sunt menţionate în 
Anexa 4 a Planului operativ de acţiune privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor  
judeţene, în perioada de iarnă 2020 – 2021. Au fost stabilite utilajele şi formaţiile de lucru care 
vor acţiona  în perioada de iarnă, precum şi activitatea de informare operativă. 
 

III. Reglementări anterioare 
Nu există 
 

 IV. Baza legală 
 - art. 173 alin. 1 lit. b şi lit. e, alin. 3 lit. f  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 



- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 - art. 4-6, art. 10 lit. d şi h, art. 14 şi art. 21 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia 
civilă, republicată, cu modificările ulterioare; 
 - art. 5 şi art. 33 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - art. 7, art. 22, art. 40 alin. 1 și art. 45 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - art. 3 alin. 1, art. 4, art. 5 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - art. 38, art. 27, art. 13, art. 14, art. 24, art. 25 din Normativul privind prevenirea şi 
combaterea înzăpezirii drumurilor publice-Indicativ A.N.D. nr. 525-2013, aprobat prin Ordinul 
comun al ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 2170 din 18 iunie 2013 
şi al ministrului delegat pentru Infrastructură de Interes Naţional şi Investiţii Străine nr. 289 din 
17 iunie 2013, 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 
Prin realizarea Serviciilor privind ”Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor 

județene din Județul Alba”, se urmăreşte îmbunătăţirea situaţiei sociale şi economice a 
locuitorilor şi a agenţilor economici ce se deplasează pe drumurile județene din Județul Alba..  

Necesitatea serviciilor de deszăpezire a drumurilor județene va asigura o circulație rutieră 
pe drumurile județene în condiții de siguranță în timpul iernii, deserveşte un număr important de 
locuitori din Zona: Alba Iulia-Aiud-Blaj-Sebeș-Cugir, respectiv Zona: Cîmpeni. Pe altă parte, în 
anumite zone există un număr important de societăţi comerciale care îşi desfăşoara activitatea, 
iar lipsa serviciilor de deszăpezire ar conduce la blocarea activității acestora. 

Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Județul Alba, ar conduce 
la: 

-  prevenirea înzăpezirii și producerii poleiului pe drumurile județene: 
- asigurarea circulației în condiții de siguranță și confort; 
- sporirea atractivității economice prin îmbunătățirea accesibilității și revitalizarea 
socio-economică a localităților din zonă; 
- reducerea numărului de accidente rutiere care au drept cauză prezența zăpezii și a 

poleiului pe drumurile județene 
- creșterea vitezei de circulație. 
Prin realizarea serviciilor de deszăpezire a infrastructurii de transport din zonă, se 

crează mijloacele de valorificare a potenţialului economic al zonelor, ceea ce va avea ca efect 
pozitiv major socio- economic favorabil în dezvoltarea acesteia. 

 
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Județul Alba, ar conduce 

la: 
- diminuarea costurilor de transport pentru operatorii economici care ar trebui să se 

reflecte în preţul produsului ajuns la cumparător; 
- reducerea cheltuielilor de întreţinere a drumului și a autovehiculelor. 
 
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.  215 din 5 octombrie 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.  22043/5 octombrie 2020 
 

 
 
 

Către 
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 
 
 

  
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 
specialitate,  

 
PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea  „Planului operativ de acţiune privind prevenirea şi combaterea 
 înzăpezirii drumurilor  judeţene în perioada de iarnă  2020-2021”   

 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al  judeţului Alba 
până în data de 5 octombrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei ordinară 
estimată a avea loc în data de 12 octombrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 215/5 octombrie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru aprobarea  „Planului operativ 
de acţiune privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor  judeţene în perioada de 
iarnă  2020-2021”; 

- Planul operativ de acţiune privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor  
judeţene în perioada de iarnă  2020-2021 

Cu deosebită consideraţiune, 
 

SECRETAR GENERAL 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
Nr.  22054/05 octombrie 2020 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
a proiectului de hotărâre  pentru aprobarea  „Planului operativ de acţiune privind prevenirea 

şi combaterea înzăpezirii drumurilor  judeţene în perioada de iarnă  2020-2021”   
 
 
 

 În vederea asigurării și menținerii stării de viabilitate a rețelei de drumuri județene pentru 
desfășurarea traficului rutier în condiții de siguranță și fluență în perioada sezonului rece, S.C. 
Drumuri si Poduri Locale Alba S.A. prin Serviciul Programe, Lucrări Întreținere Drumuri din 
cadrul Consiliului Județean Alba, a întocmit “Planul operativ de acțiune privind prevenirea și 
combaterea înzăpezirii drumurilor  județene, în perioada de iarnă 2020 – 2021.  
 Planul operativ de acțiune s-a întocmit în conformitate cu prevederile caietului de sarcini 
din Documentația de atribuire a contractului de servicii de „Întreţinerea curentă pe timp de iarnă 
a drumurilor judeţene din judeţul Alba, în perioada 2020 - 2021” și a “Normativului privind  
prevenirea și combaterea înzapezirii drumurilor publice – indicativ AND 525 – 2013”, normativ 
obligatoriu pentru toți administratorii drumurilor publice.  
 În cadrul Planului de acțiune s-a estimat necesarul de material antiderapant, sare, forța de 
munca, mijloace de transport, utilaje și pregătirea bazelor de deszăpezire precum și modul de 
coordonare și conducere a acțiunilor pentru combaterea acestor fenomene în perioada de iarnă. 
 Având în vedere starea tehnică a drumurilor județene (îmbrăcăminți rutiere degradate, cu 
slabă etanșeitate) precum și necesitatea apărării acestora împotriva degradării pe timp de 
dezgheț, prevenirea și combaterea lunecușului se va face utilizand ca material antiderapant 
(nisip) și doar 10% max. 35% fondanți chimici (sare).  
 Valoarea maximă estimată a lucrărilor de întreținere curentă pe perioada de iarnă 2020-
2021, este de 6.906.437,16 lei (la care se adaugă TVA). 
 Conform “Normativului privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice” 
– indicativ AND 525 – 2013 până la data de 1 noiembrie 2019 trebuie asigurate 35% din 
cantitatea necesară de material antiderapant - 6.020,00 to, până la 1 decembrie 2019 trebuie 
asigurate 50% din cantitatea necesara de material antiderapant - 8.600,00 to iar până la 31 
decembrie 2019 trebuie asigurate 75% din cantitatea necesară de material antiderapant - 
12.900,00 to iar completarea până la 100% în funcție de condițiile meteo și stocuri. De asemenea 
se vor asigura cantităţile de carburanţi (benzină, motorină) pentru minimum 14 zile de acţionare 
la utilaje proprii –16,54 to motorină. 

În conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice “Normativ privind prevenirea și 
combaterea înzăpezirii drumurilor publice”- indicativ AND 525-2013, s-a efectuat încadrarea pe 
nivele de viabilitate pe timp de iarnă a drumurilor județene din administrarea Consiliului 
Județean Alba, în lungime totală de 872,165 km, după  nivelul de intervenție și clasa tehnică, 
funcție de importanța economică și administrativă a drumului, astfel: 

 Nivel 1: Drumurile judeţene care asigură legătura cu gările, porturile, aeroporturile, 
punctele de trecere a frontierei sau care condiţionează aprovizionarea centrelor 
economice importante cu materii prime, alimente sau forţa de muncă şi drumurile 
naţionale ce leagă staţiunile turistice; 

 Nivel 2: drumurile judeţene care asigură legătura cu centrele de comună; 
 Nivel 3: Restul drumurilor publice care trebuie menţinute în stare de viabilitate; 
 Nivel 4: Sectoarele de drumuri publice cu trafic redus de vehicule. 

 Au fost stabilite un numar de 10 sectoare de drumuri județene cu o lungime totală de 
61,035 km care vor fi închise pe perioada iernii datorită unui trafic rutier foarte redus, 
localitățile aferente având asigurate rute ocolitoare. Aceste trasee de drumuri județene sunt 
menționate în Anexa 4 la Planul operativ de acțiune privind prevenirea și combaterea înzăpezirii 
drumurilor județene în perioada de iarnă 2020-2021. De asemenea au fost stabilite utilajele și 



formațiile de lucru ce vor acționa în perioada de iarnă precum și activitatea de informare 
operativă. 
 Conform art. 22 al O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ”administrarea drumurilor judeţene se asigură de către 
consiliile judeţene”. De asemenea art. 40 prevede că ”drumurile trebuie să fie semnalizate şi 
menţinute în stare tehnică corespunzătoare desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă de către 
administratorul drumului”. 
 Față de  cele de mai sus și în conformitate cu Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale cu modificările şi completările ulterioare, se propune aprobarea  „Planului operativ de 
acţiune privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor  judeţene în perioada de iarnă  
2020-2021”, prezentat in Anexa, parte integranta a proiectului de hotărâre. 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 
 
 
 

 
Şef serviciu, 

       ing. Perța Floare 
    
 
 
 
 
 
 

 
Întocmit, Cristea Monica 



0 1 2 3 4 5 6

1 DJ 106 F 0+000-
16+675 DN1 - Gârbova 16,675 NI1 Asigură legătura municipiului Sebeş 

cu Gârbova

2 DJ 106 I 0+000-
21+526 Cunţa - Berghin 21,526 NI1 Asigură legatura cu gara Cunţa, DN1

3 DJ 106 K 1+210-
12+000 Sebeş - Daia Română 10,790 NI1 Asigură legătura localităţii Daia 

Română cu municipiul Sebeş

4 DJ 106 M 0+000-
3+300 DN1 - Cut 3,300 NI1 Asigură legătura localităţii Cut cu 

municipiul Sebeş 

5 DJ 107 2+112-
20+000 Alba - Berghin 17,888 NI1 Asigură legătura între municipiul Alba

Iulia şi Berghin 

6 DJ 107  50+760-
78+000  Blaj - limită Judeţul Mureş 27,240 NI1 Asigură legătura între  Blaj şi 

Târnăveni

7 DJ 107 B 0+000-
8+000

Sântimbru - Coşlariu 8,000 NI1 Asigură legătura între DN1 şi DN14B

8 DJ 107 C 0+000-
10+253  Alba Iulia - Oarda de Jos 10,253 NI1 Asigură legătura între Alba Iulia şi 

comuna Ciugud

9 DJ 107 C   12+953- 
23+593 Alba Iulia - Vinţu de Jos 10,640 NI1 Asigură legătura între Alba Iulia, 

Deva şi Cugir

10 DJ 107 D 0+000- 
3+330

Unirea - Ocna Mureş 3,330 NI1 Asigură legătura localităţii Unirea cu 
oraşul Ocna Mureş

NIVEL I DE VIABILITATE

Categoria 
funcţională şi 

numărul 
drumului

PROPUNERI DE ÎNCADRARE
a drumurilor judeţene aflate în administrarea Consiliului Judeţean Alba, pentru iarna 2020 - 2021 

Motivul incadrării

Nivel de 
intervenţie 
şi tipul de 
dotare cu 

utilaje

Lungime  
(km)Nr. crt Sectorul de 

la km  la km Între localităţile
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11 DJ 107 E 2+550-
22+375 Aiud - Vama Seacă 19,825 NI1 Asigură legătura centrului de comună

cu municipiul Aiud 

12 DJ 107 F 0+000-
9+860

Unirea II - Lunca Mureş 9,860 NI1 Asigură transportul muncitorilor la 
Ocna Mureş

13 DJ 107 H 2+374-
18+210

DN1 - Ighiu - Şard 15,836 NI1 Asigură legătura cu judeţul

14 DJ 107 I 63+980-
78+420

Mogoş - DN 74 14,440 NI1 Asigură legătura Mogoş, Bucium cu 
DN74

15 DJ 107 K 0+000-
9+000 Galda de Jos - Galda de Sus 9,000 NI1 Asigură  legătura Galda de Jos, 

Intregalde cu judeţul

16 DJ 107 M 42+000-
67+000

Buru - Aiud 25,000 NI1 Asigură legătura între Aiud şi DN75

17 DJ 107 N 0+000-
2+600 DN1 - Mirăslău 2,600 NI1 Asigură  legătura comunei Mirăslău 

cu DN1 şi reşedinţa de judeţ 

18 DJ 704 0+000-
1+250

Şibot - Cugir 1,250 NI1 Asigură legătura cu centrul industrial 
Cugir

19 DJ 750 C 35+760-
53+760 Valea Mănăstirii - Teiuş 18,000 NI1 Asigură  legătura din DN1 cu zona 

turistică Râmeţ-Valea Mănăstirii  

245,453

1 DJ 103 G 0+000-
5+000 Inoc - Limită Judeţul Cluj 5,000 NI2 Asigură  transportul local

2 DJ 106 E 47+865-
52+165 Limită Judeţul Sibiu - DN 67 C 4,300 NI2 Asigură legătura cu Judeţul Sibiu

3 DJ 106 K 20+000-
29+929

Ohaba - DJ107 9,929 NI2 Asigură transportul muncitorilor

4 DJ 106 L 0+000-
16+300

Şpring - Roşia de Secaş 16,300 NI2 Asigură transportul muncitorilor

5 DJ 107 31+000-
47+760

Roşia de Secaş - Blaj 16,760 NI2 Asigură transportul muncitorilor la 
Blaj

6 DJ 107 A 4+018-
29+925

Vinţu de Jos - Limită Judeţul 
Hunedoara

25,907 NI2 Asigură legătura cu gara Vinţu de 
Jos

TOTAL NIVEL I

NIVEL II DE VIABILITATE
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7 DJ 107 D 8+450-
31+320

Ocna Mureş - Şilea 22,870 NI2 Asigură transportul muncitorilor la 
Ocna Mureş

8 DJ 107 G 0+000-
19+437

Ocna Mureş - Găbud - Limită 
Judeţul Mureş

19,437 NI2 Asigură transportul muncitorilor la 
Ocna Mureş

9 DJ 107 I 3+000-
22+400

Aiud - Râmeţ 19,400 NI2 Asigură transportul muncitorilor la 
Aiud

10 DJ 107 K 9+000-
20+000 Galda de Sus - Intregalde 11,000 NI2 Asigură transportul forestier şi 

legătura cu judeţul

11 DJ 107 L 0+650-
5+150 Sântimbru - Totoi - Teleac 4,500 NI2 Asigură legătura cu judeţul

12 DJ 107 V 0+000-
15+000

Sânmiclăuş - DJ 107 D 15,000 NI2 Asigură transportul local

13 DJ 107 Z 0+000-
0+500

Ciumbrud - Păgida 0,500 NI2 Asigură transportul local

14 DJ 107 Z 5+409-
10+909

Gâmbaş - Aiud 5,500 NI2 Asigură transportul local

15 DJ 141 C 0+000-
5+000

Lunca - Cenade 5,000 NI2 Asigură  legătura din DN14B cu 
Cenade 

16 DJ 141 E 0+000-
1+000

Cenade - Limită Judeţul Sibiu 1,000 NI2 Asigură  transportul local

17 DJ 142 L 0+000-
6+300

Ciumbrud -Rădeşti 6,300 NI2 Asigură  transportul local

18 DJ 142 M 0+000-
5+600

Halta Bălcaciu - Bălcaciu 5,600 NI2 Asigură  transportul local

19 DJ 142 N 0+000-
1+800

DJ 107 - Căpâlna de Jos 1,800 NI2 Asigură  transportul local

20 DJ 142 N 4+500-
5+150

Sânmiclăuş - DJ 107 V 0,650 NI2 Asigură  transportul local

21 DJ 142 P 0+000-
3+800

Crăciunelu de Jos - Bucerdea 
Grânoasă

3,800 NI2 Asigură transportul muncitorilor la 
Blaj

22 DJ 704 A 5+050-
16+850 

Sibişeni - Pianu de Sus 11,800 NI2 Asigură  legătura cu judeţul şi centrul 
de comună

23 DJ 704 A 19+350-
24+393 Răchita - Sebeşel 5,043 NI2 Asigură transportul forestier şi 

legătura cu judeţul
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24 DJ 705 30+500-
48+128

Almaşul Mic - Zlatna 17,628 NI2 Asigură transportul local

25 DJ 705 B 0+000-
12+148

Tărtăria - Sibişeni - Vinţu de 
Jos - Vurpăr 12,148 NI2 Asigură  transportul local

26 DJ 705 E 0+000-
4+800

DN 7 - Săliştea - Săliştea Deal 4,800 NI2 Asigură  legătura Săliştea cu DN7 

27 DJ 705 H 2+400-
4+665

Nădăştie - Glod 2,265 NI2 Asigură  transportul local

28 DJ 742 0+000-
19+415

DN 74 A - Gura Cornei 19,415 NI2 Asigură  transportul local

29 DJ 750 A 0+000-
3+500

Gura Sohodol - Sohodol 3,500 NI2 Asigură  legătura din DN75 cu 
Sohodol 

30 DJ 750 B 0+000-
8+000 Vadu Moţilor - PoianaVadului 8,000 NI2 Asigură legătura din DN75 cu Poiana 

Vadului  

31 DJ 750 F 0+000-
3+000 DN 75 - Poşaga de Jos 3,000 NI2 Asigură  legătura  din DN75  cu 

Poşaga de Jos

32 DJ 750 G 0+000-
5+000

DN 75 - Ocoliş 5,000 NI2 Asigura  legătura  din DN75 cu 
Ocoliş

33 DJ 762 45+600 - 
63+900

Limită Judeţul Hunedoara - 
Vidra - DN75

18,300 NI2 Asigură transportul forestier şi de 
muncitori

34 DJ 762 B 0+000-
1+917

DJ 762 - Avram Iancu 1,917 NI2 Asigură transportul forestier şi de 
muncitori

313,369

1 DJ 103 E 0+000-
9+390

DN 1 - Gârbova de Jos - 
Gârboviţa - Gârbova de Sus 9,390 NI3 Asigură  transportul local

2 DJ 103 G 5+000-
13+200 Inoc - Limită Judeţul Cluj 8,200 NI3 Asigură  transportul local

3 DJ 107 20+000-
31+000

Berghin - Roşia de Secaş 11,000 NI3 Asigură transportul local

NIVEL III DE VIABILITATE

TOTAL NIVEL II                
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4 DJ 107 B 8+000-
22+000

Mihalţ - Limită Judeţul Sibiu 14,000 NI3 Asigură transportul local

5 DJ 107 I 22+400-
42+000

Râmeţ - Mogoş 19,600 NI3 Asigură transportul local

6 DJ 107 I 57+420-
63+980

Râmeţ - Mogoş 6,560 NI3 Asigură transportul local

7 DJ 107 K 20+000-
32+000

Intregalde - Ivăniş 12,000 NI3 Asigură transportul local

8 DJ 107 K 35+500-
37+500

Ghioncani-Bârleşti 2,000 NI3 Asigură transportul local

9 DJ 107 U 0+000-
7+000

Bacăinţi - Bulbuc 7,000 NI3 Asigură  transportul local

10 DJ 141 C 5+000-
13+000

Cenade - Limită Judeţul Sibiu 8,000 NI3 Asigură  transportul local

11 DJ 141 D 0+000-
12+400

Draşov - Limită Judeţul Sibiu 12,400 NI3 Asigură  transportul local

12 DJ 142 K 0+000-
6+000

Cetatea de Baltă - Tatârlaua 6,000 NI3 Asigură  transportul local

13 DJ 142 K 28+550-
30+750

Tăuni - DN 14 B 2,200 NI3 Asigură  transportul local

14 DJ 670 C 0+000-
3+000

Săsciori - Câlnic 3,000 NI3 Asigură  transportul local

15 DJ 670 C 6+000-
6+700

Săsciori - Câlnic 0,700 NI3 Asigură  transportul local

16 DJ 704 A 0+000-
5+050

Sibişeni - Pianu de Sus 5,050 NI3 Asigură  legatura cu judeţul şi centrul 
de comună

17 DJ 705 D 7+700-
33+100

Limită Judeţul Hunedoaara - 
Cib - Almaş - Limită Judeţul 

Hunedoara
25,400 NI3 Asigură transportul local

18 DJ 750 0+000-
6+000

DN 75 - Ordâncusa 6,000 NI3 Asigură  transportul local

19 DJ 750 B 8+000-
10+500

Poiana  Vadului - Păşteşti 2,500 NI3 Asigură  transportul local

20 DJ 750 C 0+000-
5+000

Sălciua - Ponor - Valea 
Mănăstirii 

5,000 NI3 Asigură  transportul local

166,000TOTAL NIVEL III               
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1 DJ 106 K 12+000-
20+000

Daia Română - Ohaba 8,000 NI4 Asigură transportul local

2 DJ 107 L 0+000-
0+650

Sântimbru - Totoi - Teleac 0,650 NI4 Asigură legatura cu judeţul

3 DJ 107 H 0+000-
2+374

Coşlariu - DN 1 2,374 NI4 Asigură  transportul local

4 DJ 107 I 42+000-
57+420

Râmeţ - Mogoş 15,420 NI4 Asigură transportul local

5 DJ 107 K 32+000-
35+500

Intregalde - Mogoş 3,500 NI4 Asigură transportul local

6 DJ 107 Z 0+500-
5+409

Păgida - Gâmbaş 4,909 NI4 Asigură transportul local

7 DJ 141 E 1+000-
6+070

Cenade - Limită Judeţul Sibiu 5,070 NI4 Asigură  transportul local

8 DJ 142 B 11+612-
14+962

Limită Judeţul Sibiu - Cetatea 
de Balta 3,350 NI4 Asigură transportul local

9 DJ 142 K 6+000-
28+550

Tătârlaua - Tăuni 22,550 NI4 Asigură  transportul local

10 DJ 142 L 6+300-
21+350

Rădeşti - Mihalţ 15,050 NI4 Asigură transportul local

11 DJ 142 M 5+600-
12+200

Bălcaciu - Valea Lungă 6,600 NI4 Asigură  transportul local

12 DJ 142 N 1+800-
4+500

Căpâlna de Jos - Sânmiclăuş 2,700 NI4 Asigură  transportul local

13 DJ 670 C 3+000-
6+000

Săsciori - Câlnic 3,000 NI4 Asigură  transportul local

14 DJ 704 A 16+850-
19+350

Sibişeni - Pianu de Sus 2,500 NI4 Asigură  legătura cu judeţul şi centrul 
de comună

15 DJ 704 K 0+000-
5+000

Vinerea (DJ 704) - Săliştea 
(DJ 705 E)

5,000 NI4 Asigură transportul local

16 DJ 705 H 0+000-
2+400

Cheile Cibului - Glod 2,400 NI4 Asigură  transportul local

NIVEL IV DE VIABILITATE
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17 DJ 750 6+000-
25+000

Ordâncuşa - Gheţar 19,000 NI4 Asigură transportul local

18 DJ 750 C 5+000-
15+000

Sălciua - Ponor - Valea 
Mănăstirii 

10,000 NI4 Asigură  transportul local

19 DJ 750 C 27+500-
35+760

Sălciua - Ponor - Valea 
Mănăstirii 

8,260 NI4 Asigură  transportul local

20 DJ 750 E 0+000-
2+000

DN 75 - Sat vacanţă - Vârtop 2,000 NI4 Asigură  transportul local

21 DJ 762 40+600-
45+600

Vidrişoara - Avram Iancu 5,000 NI4 Asigură  transportul local

147,333

872,155

ing. Maier Sorin
Intocmit,

TOTAL NIVEL IV               

TOTAL
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Anexa nr. 2 la Planul operativ de acţiune privind Prevenirea  şi combaterea  
înzăpezirii drumurilor judeţene în perioada de iarnă 2020-2021 

      
TABEL 

privind  încadrarea pe zone deszăpezire a drumurilor judeţene aflate în  
administrarea Consiliului Judeţean Alba, pentru iarna 2020-2021  

 
Zona nr. 1- Alba Iulia    

Nr. 
crt. 

Denumirea 
drumului 

Traseul drumului (se menţionează 
cele mai importante localităţi de pe 

traseul drumului) 

Poziţie 
kilometrică 

origine 

Poziţie 
kilometrică 
destinaţie 

Lungime 
reală  
-km- 

1 DJ 106I  DN1 - Cunţa - Draşov - Şpring - 
Vingard - Ghirbom - DJ 107(Berghin) 13+526 21+526 8,000

 DJ 106K Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - 
Secăşel - DJ 107 18+029 24+700 6,671

2 DJ 107 

Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - 
Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - 
Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - 
Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - 
Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limită 
judeţul Mureş 

2+112 27+000 24,888

3 DJ 107A 

Alba Iulia - Părău lui Mihai - Vurpăr - 
Câmpu Goblii - Dealu Ferului - 
Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită 
judeţul Hunedoara 

4+018 29+925 25,907

4 DJ 107B 
DN1 - Sântimbru - Galtiu - Coşlariu - 
Mihalţ - Colibi - Roşia de Secaş - 
Limită judeţul Sibiu 

0+000 8+000 8,000

5 DJ 107C 
DJ 107(Teleac) - Drâmbar - Şeuşa - 
Ciugud - Limba - Oarda - Vinţu de Jos - 
DN 7 

0+000 23+593 20,893

6 DJ 107H Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - 
Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74) 0+000 18+210 18,210

7 DJ 107K 

Galda de Jos(DJ 107H) - Mesentea - 
Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei 
- Modoleşti - Intregalde - Ivăniş - 
Ghioncani - DJ 107I (Bârleşti) 

0+000 32+000 32,000

8 DJ 107L Sântimbru(DJ 107B) - Totoi - Teleac 
(DJ 107) 0+000 5+150 5,150

10 DJ 107U Băcăinţi(DJ107A) - Ceru Băcăinţi 
(DC61) 0+000 7+000 7,000

11 DJ 705 Limită judeţul Hunedoara - Almaşu de 
Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74) 30+500 48+128 17,628

12 DJ 705B 
DN 7(Tărtăria) - Sibişeni(DJ 704A) - 
Vinţu de Jos (DN 7) - Vurpăr (DJ 
107A) 10+000 12+148 

2,148

13 DJ 705D 

Limită judeţul Hunedoara (km. 7+700) - 
Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - 
Almaşu Mare - limită judeţul 
Hunedoara (km. 33+100) 

7+700 33+100 25,400

14 DJ705H Cheile Cibului(DJ705D) - Glod -
Nădaştie (DJ705D), 0+000 4+665 4,665

15 DJ 750C 

Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor 
- Valea Largă - Vale în Jos - Ponor -
Rîmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de 
Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1) 27+500 53+760 26,260

  TOTAL-km     232,820



Zona nr. 2 - Sebeş 
1 DJ 106E Limită judeţul Sibiu - Dobra - Şugag 47+865 52+165 4,300

2 DJ 106F DN1 (Camping Cut) - Câlnic - Reciu - 
Gârbova - Limită judeţul Sibiu 0+000 16+675 16,675

3 DJ 106I DN1 - Cunţa - Draşov - Şpring - 
Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin) 0+000 13+526 13,526

4 DJ 106K Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - 
Secăşel - DJ 107 1+210 29+929 22,048

5 DJ 106L Şpring - Ungurei - Roşia de Secaş 0+000 16+300 16,300
6 DJ 106M Câlnic - Cut 0+000 3+300 3,300

7 DJ 107 

Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - 
Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - 
Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - 
Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - 
Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limită 
judeţul Mureş 

27+000 31+000 4,000

8 DJ 107B 
DN1 - Sântimbru - Galtiu - Coşlariu - 
Mihalţ - Colibi - Roşia de Secaş - 
Limită judeţul Sibiu 

8+000 22+000 14,000

9 DJ 141D DJ 106I (Draşov) - Boz - Doştat - 
Limită judeţul Sibiu 0+000 12+400 12,400

10 DJ 670C Săsciori (DN 67C) - Dumbrava - Câlnic 0+000 6+700 6,700
11 DJ 704 Şibot - Cugir 0+000 1+250 1,250

12 DJ 704A 
DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de 
Sus - Strungari - Răchita - DN 67C 
(Sebeşel) 

0+000 24+393 24,393 

13 DJ 704K Vinerea (DJ 704) - Săliştea(DJ 705E) 0+000 5+000 5,000 

14 DJ 705B DN 7 (Tărtăria) - Sibişeni(DJ 704A) - 
Vinţu de Jos (DN 7) - Vurpăr (DJ 107A) 0+000 10+000 10,000 

15 DJ 705E DN 7 - Tărtăria - Săliştea 0+000 4+800 4,800
  TOTAL-km     158,692
 
Zona nr. 3 - Aiud    

1 DJ 103G Inoc (DN1) - Ciugudu de Jos - Ciugudu 
de Sus - Limită judeţul Cluj 0+000 13+200 13,200

2 DJ103E DN1- Gârbova de Jos - Gârboviţa - 
Gârbova de Sus 0+000 9+390 9,390

3 
DJ 107D 

Unirea II (DN 1) - Ocna Mureş - Vama 
Seacă - Fărău - Şilea - Limită judeţul 
Mureş 

0+000 31+320 26,210

4 
DJ 107E 

Aiud(DN 1) - Ciumbrud - Băgău - 
Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă 
(DJ 107D) 

2+550 22+375 19,825

5 DJ 107F Unirea (DJ 107D) - Războieni Cetate - 
Lunca Mureşului - Limită judeţul Cluj 0+000 9+860 9,860

6 
DJ 107G 

DJ 107D (Ocna Mureş) - Noşlac - 
Căptălan - Copand - Stâna de Mureş - 
Găbud - Limită judeţul Mureş 

0+000 19+437 19,437

7 

DJ 107I 

Aiud (DN 1) - Aiudul de Sus - Râmeţ - 
Brădeşti - Geogel - Măcăreşti - Bârleşti 
Cătun - Cojocani - Valea Barnii - 
Bârleşti - Mogoş - Valea Albă - 
Ciuculeşti - Bucium - Izbita - Coleşeni - 
Bucium Sat - DN 74(Cerbu) 

3+000 42+000 39,000

8 
DJ 107M 

Limită judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti 
- Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul 
de Sus (DJ 107I) 

42+000 67+000 25,000



10 DJ 107N DN 1 - Mirăslău - Cicău 0+000 2+600 2,600

12 DJ 107Z Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - Gâmbaş 
- Aiud (DN 1) 0+000 10+909 10,909

13 DJ 107V DJ 107 - Alecuş - DJ 107D 9+000 15+000 6,000

14 
DJ 142L 

Ciumbrud (DJ 107E) - Sâncrai - Rădeşti 
- Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - 
Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14B) 

0+000 21+350 21,350

  TOTAL -km     202,781
 
Zona nr. 4 - Blaj    

1 DJ 107 

Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - 
Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - 
Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - 
Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - 
Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limită 
judeţul Mureş 

31+000 78+000 44,000

2 DJ 107V DJ 107 - Alecuş - DJ 107D 0+000 9+000 9,000

3 DJ 141C DN 14B (Lunca) - Cenade - Capu 
Dealului - Limită judeţul Sibiu 0+000 13+000 13,000

4 DJ141E Cenade - Limită judeţul Sibiu (Broşteni) 0+000 6+070 6,070
5 DJ 142B Limită judeţul Sibiu - Cetatea de Baltă 11+612 14+962 3,350

6 DJ 142K 
Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - 
Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - 
Valea Lungă (DN 14B) 

0+000 30+750 30,750

7 DJ142M DJ107(Haltă Bălcaciu ) - Bălcaciu - 
Valea Lungă (DJ142K) 0+000 12+200 12,200

8 DJ142N DJ107- Căpîlna de Jos - Sânmiclăuş 
(DJ107V 0+000 5+150 5,150

9 DJ142P Craciunelu de Jos (DN14B) - Bucerdea 
Grânoasă 0+000 3+800 3,800

  TOTAL -km   127,320
 
Zona nr. 5 - Cîmpeni   

1 DJ 107I 

Aiud (DN 1) - Aiudul de Sus - Râmeţ - 
Brădeşti - Geogel - Măcăreşti - Bârleşti 
Cătun - Cojocani - Valea Barnii - 
Bîrleşti - Mogoş - Valea Albă - 
Ciuculeşti - Bucium - Izbita - Coleşeni - 
Bucium Sat - DN 74 (Cerbu) 

42+000 78+420 36,420

2 DJ 107K 

Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - 
Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - 
Modoleşti - Intregalde - Ivăniş - 
Ghioncani - DJ 107I (Bârleşti) 

32+000 37+500 5,500

3 DJ 742 Gura Roşiei (DN 74A) - Iacobeşti - 
Ignăteşti - Balmoşeşti - Roşia Montană 0+000 19+415 19,415

4 DJ 750 Gârda de Sus (DN 75) - Ordâncuşa - 
Gheţar 0+000 25+000 25,000

5 DJ 750A Gura Sohodol (DN 75) - Sohodol 0+000 3+500 3,500

6 DJ 750B Vadu Moţilor (DN 75) - Burzeşti - 
Poiana Vadului 0+000 10+500 10,500

7 DJ 750C 

Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor 
- Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - 
Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de 
Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1) 

0+000 15+000 15,000

8 DJ 750E DN 75 - Sat Vacanţă - Vîrtop 0+000 2+000 2,000
9 DJ 750F DN 75 - Poşaga de Jos 0+000 3+000 3,000
10 DJ 750G DN 75 - Ocoliş - Runc - Lunca Largă 0+000 5+000 5,000



11 DJ 762 

Limită judeţul Hunedoara - Dealul 
Crişului - Valea Maciului - Mârteşti - 
Vidra - Lunca de Jos - Vârtăneşti - 
Burzoneşti - Mihoieşti (DN 75) 

40+600 63+900 23,300

12 DJ 762B DJ 762 - Avram Iancu 0+000 1+917 1,917
  TOTAL - km     150,552
      
 TOTAL zona 1+zona2+zona3+zona4+zona5 872,165

     
 
 

  Director executiv                  Şef serviciu 
     Ioan BODEA     Floare PERŢA 
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CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 
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PLAN OPERATIV DE ACŢIUNE 
privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor judeţene 

în perioada de iarnă 2020-2021 
 
 
 
 
Având în vedere sarcinile ce revin administratorilor pentru prevenirea şi combaterea 

înzăpezirii drumurilor publice, în vederea asigurării unei viabilităţi corespunzătoare a 
drumurilor în perioada de iarnă, se supune aprobării prezentul Plan operativ de acţiune privind 
prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor judeţene în perioada de iarnă 2020-2021.   

În acest sens, în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice „Normativ privind 
prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice”- indicativ AND 525-2013, drumurile 
judeţene din administrarea Consiliului Judeţean Alba, în lungime totală de 872,165 km se 
clasifică după nivelul de viabilitate pe timp de iarnă, nivelul de intervenţie şi clasa tehnică, 
funcţie de importanţă economică şi administrativă a drumului în: 

- Drumuri judeţene Nivel I  (NI.1) de viabilitate un număr de 19 sectoare de drum  cu o 
lungime  de 245,453 km - respectiv drumurile judeţene care asigură legătura cu gări, sau care  
condiţionează aprovizionarea centrelor economice cu materii prime şi alimente; 

- Drumuri judeţene Nivel II (N I.2) de viabilitate un număr de 34 sectoare de drum cu o 
lungime totală de 313.369 km - respectiv drumuri judeţene care asigură legătura cu centrele de 
comună; 

- Drumuri judeţene Nivel III (N.I.3) de viabilitate un număr de 20 sectoare de drum cu o 
lungime de 166,000 km - drumuri care trebuie menţinute în stare de viabilitate; 

- Drumuri judetene Nivel IV (NI.4) de viabilitate un număr de 21 sectoare cu o lungime 
de 147.333 km - sectoare cu trafic redus de vehicule.  
 Din această categorie, un număr de 10 sectoare de drumuri judeţene cu o lungime de 
61,035 km vor fi închise pe perioada iernii datorită unui trafic rutier foarte redus, localităţile 
aferente având asigurate rute ocolitoare pentru care cheltuielile necesare menţinerii în stare de 
viabilitate depăşesc cheltuielile produse prin devierea circulaţiei pe trasee ocolitoare. Aceste 
trasee de drumuri judeţene sunt menționate în Anexa nr. 4.  

Având în vedere dispunerea în teritoriu a reţelei de drumuri judeţene, activitatea de 
deszăpezire pentru iarnă 2020-2021, se propune a se realiza pe cinci zone, respectiv zona 1 –
Alba Iulia, zona 2 – Sebeş, zona 3 – Aiud,  zona 4 – Blaj şi zona 5 – Cîmpeni. 

Activitatea privind protecţia drumurilor publice pe timp de iarnă, conform „Normativ 
privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice”, indicativ AND 525-2013, 
presupune realizarea următoarelor activităţi: 

- Pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarnă şi la ieşirea din iarnă; 
- Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea gheţii şi poleiului; 
- Deszăpeziri manuale şi mecanice efective; 
- Informări privind starea drumurilor (inclusiv a participanţilor la trafic). 

A. Pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarnă şi la ieşirea din iarnă 
Această activitate presupune reparaţii ale îmbrăcăminţii asfaltice, impermeabilizarea 

părţii carosabile, plombarea cu piatră spartă a drumurilor împietruite, asigurarea scurgerii 
apelor, curăţirea şanţurilor cu autogrederul, înlăturarea obstacolelor care ar putea provoca 
înzăpezirea drumurilor pentru cei 872,165 km, aflaţi în administrarea Consiliului Judeţean 
Alba. 
      B. Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecuşului 

Constă în asigurarea etapizată în trimestrul IV a anului 2020 a cantităţilor necesare de 
produse chimice (clorura de sodiu) şi  materiale granulare (nisip) în vederea combaterii gheţii 



şi  poleiului; cantitatea totală de material antiderapant pentru iarna 2020-2021, este de 
17.200,00 to, din care  15.587,50 to nisip şi 1.612,50 to sare (clorura de sodiu). 
 Conform „Normativului privind  prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor 
publice” – indicativ AND 525 – 2013 până la data de 1 noiembrie 2020 trebuie asigurată 35% 
din cantitatea necesară de material antiderapant - 6.020,00 to, până la 1 decembrie 2020 trebuie 
asigurată 50% din cantitatea necesară de material antiderapant - 8.600,00 to, iar până la 31 
decembrie 2020 trebuie asigurată 75% din cantitatea necesară de material antiderapant - 
12.900,00 to, iar completarea  până  la 100% în funcţie de condiţiile meteo şi stocuri.  

De asemenea se vor asigura cantităţile de carburanţi (benzină, motorină) pentru 
minimum 14 zile de acţionare la utilaje proprii - 16,54 to motorină. Cantitatea necesară s-a 
stabilit în funcţie de numărul autovehiculelor şi autoutilajelor, iar stocurile se vor menţine la 
acest nivel prin completarea pe toată perioada iernii. 

C.  Deszăpeziri manuale şi mecanice 
Prevenirea înzăpezirii drumurilor se realizează prin patrulare cu utilaje, acţiune care se 

desfăşoară în timpul ninsorilor liniştite, viscole slabe (tăria vântului sub 30 km/h). Utilajele 
folosite pe drumurile judeţene sunt de regulă utilaje echipate cu lamă (autogredere), greder 
semipurtat) sau autovehicule-autobasculante la care s-a montat lamă metalică, dotată cu cuţit cu 
protecţie din cauciuc.  

Conform reglementărilor tehnice, indicativ AND nr. 525-2013, în conformitate cu 
nivelul de intervenţie şi ponderea sectoarelor înzăpezibile, utilajele de patrulare se folosesc 
grupate pe formaţii de lucru, dar şi individual funcţie de caracteristicile drumului şi utilajului. 
Pentru zonele de munte este obligatoriu utilizarea de autovehicule cu doua osii motoare. 

Având în vedere că, în paralel sau după terminarea acţiunii de înlăturare a zăpezii 
căzute pe carosabil se trece la răspândirea materialului antiderapant pentru prevenirea formării 
gheţii şi poleiului, la autovehiculele echipate cu lamă se adaugă şi răspânditoarele de 
antiderapant. 

Deszăpezirea manuală constă în degajarea manuală a zăpezii de pe trotuarele podurilor, 
camerelor de cădere la podeţe, în punctele greu accesibile, rampe, curbe, etc. 

D. Informări privind starea drumurilor (inclusiv a participanţilor la trafic).  
  Informarea privind starea drumurilor constă în transmiterea informaţiilor ce privesc 
producerea fenomenelor meteorologice care se pot produce într-un interval de timp de 24 de 
ore, respectiv: depuneri solide (chiciura), polei, zăpadă, intensificări de vânt, viscol, transport 
de zăpadă cu forme de troiene, către bazele de deszăpezire în timp operativ în vederea 
pregătirii şi acţiunii pentru combaterea înzăpezirii drumurilor sau a poleiului. 

  În scopul conducerii şi coordonării acţiunilor de prevenire şi combatere a lunecuşului 
şi înzăpezirii pe drumurile judeţene în perioada de iarnă 2020-2021, se constituie 
Comandamentul de iarnă la nivelul Consiliului Judeţean Alba. Activitatea de informare 
operativă se face de la nivelul bazelor de deszăpezire la centrele zonale şi de aici la 
beneficiarul activităţii de deszăpezire, respectiv Consiliul Judeţean Alba - Direcţia gestionarea 
patrimoniului. 

Valoarea maximă a serviciilor de deszăpezire, combaterea poleiului şi aprovizionare cu 
material antiderapant pentru iarna 2020-2021, este de 6.906.437,16 lei (la care se adaugă 
TVA). 

Fac parte integrantă din „Planul operativ de actiune privind prevenirea și combaterea 
înzăpezirii drumurilor judeţene în perioada de iarnă 2020-2021” următoarele anexe: 

 Anexa nr. 1 - încadrarea pe nivele de viabilitate a drumurilor judeţene aflate în 
administrarea Consiliului Judeţean Alba, pentru iarna 2020-2021; 

 Anexa nr. 2 - încadrarea pe zone de deszăpezire a drumurilor judeţene aflate în 
administrarea Consiliului Judeţean Alba, pentru iarna 2020-2021; 

  Anexa nr. 3 (Lot 1 și Lot 2) - Plan  operativ de acţiune pe timpul iernii  2020 – 2021: 
o Anexa nr. 3.1 (Lot 1 și Lot 2 ) - Centralizatorul materialelor chimice şi 

antiderapante, al carburanţilor, pe baze de deszăpezire şi sectii, prevăzute în planul de acţiuni 
pe timpul iernii 2020 – 2021; 

o Anexa nr. 3.2 (Lot 1 și Lot 2) - Centralizatorul utilajelor şi mijloacelor de 
transport prevăzute în planul operativ de acţiune pe perioada  iernii 2020 – 2021 

o Anexa nr. 3.3 (Lot 1 și Lot 2) – Centralizatorul bazelor de deszăpezire şi a 
punctelor de sprijin; 



o Anexa nr. 3.4 (Lot 1 și Lot 2) - Lista mijloacelor de comunicare ce vor 
funcţiona pe perioada iernii 2020 – 2021; 

o Anexa nr. 3.5 (Lot 1 și Lot 2) - Lista indicatoarelor rutiere fixe și mobile 
specifice semnalizării rutiere pe timp de iarnă; 

o Anexa nr. 3.6 (Lot 1 și Lot 2) - Lista sectoarelor de drum pe care se 
acţionează numai cu materiale antiderapante (nisip fără sare); 

o Anexa nr. 3.7 (Lot 1 și Lot 2) - Centralizator cu personalul muncitor necesar 
pentru însoţirea autovehiculelor angrenate în activitatea de deszăpezire şi în alte activităţi 
specifice sezonului de iarnă pe baze şi puncte de sprijin. 
  Anexa nr. 4 – Sectoarele  de drumuri judeţene declarate închise în  perioada de iarnă 
2020-2021; 

 Anexa nr. 5 – Intervalele de timp maxime de interventie necesare corespunzator 
fiecarui nivel de viabilitate. 

 
 
Director executiv                 Şef serviciu 

     Ioan BODEA     Floare PERŢA 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Documentație de avizare a 

lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare 
şi consolidare drum Galda de Jos (intersecţie cu DJ 107H - drum acces la Centru 

Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos)” 
 
 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2020; 
 Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare şi consolidare drum Galda de Jos (intersecţie 
cu DJ 107H - drum acces la Centru Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos)” 

- avizul nr. 8 din 5 octombrie 2020 prin care Comisia tehnico-economică a Consiliului 
Județean Alba avizează favorabil documentația tehnico-economică înregistrată la registratura 
Consiliului Județean Alba cu nr. 16538/02.08.2019, 25176/15.11.2019 și 21.868/02.10.2020. 

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

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

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

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

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

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

 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică a investiției, faza Documentație de 
avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul „Reabilitare şi consolidare drum Galda de 
Jos (intersecţie cu DJ 107H - drum acces la Centru Management Integrat al Deşeurilor 
Galda de Jos)” și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexă - parte integrantă a prezentei 
hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a investiției „Reabilitare şi consolidare drum Galda 
de Jos (intersecţie cu DJ 107H - drum acces la Centru Management Integrat al Deşeurilor 
Galda de Jos)”, în valoare  de 944.799,37 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 177.857,37 
lei, cu un total de 1.122.656,74 lei (inclusiv TVA), din care C+M 791.633,01 lei, la care se 
adaugă TVA în valoare de 150.410,27 lei, cu un total de 942.043,28 lei (inclusiv TVA). 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 



Direcției juridică și administrație publică, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției 
dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 
                                    Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,                         SECRETAR  GENERAL, 
                      Ion DUMITREL                                Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 216 
Alba Iulia, 5 octombrie 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 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 şi 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 



Anexa la Proiectul de hotărâre a 
Consiliului Județean Alba nr. 216/5 octombrie 2020 

 
 
 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 
„Reabilitare şi consolidare drum Galda de Jos (intersecţie cu DJ 107H - drum acces la 

Centru Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos)” 
  
 
 

Beneficiar: JUDEȚUL ALBA prin CONSILIUL JUDEȚEAN  ALBA 
Proiectant: S.C. Consultanță pentru Infrastructuri Terestre CONSIT S.A. 

 
1. Indicatori economici: 
- valoarea totală a investiţiei 944.799,37  lei, la care se adaugă TVA în valoare de 

177.857,37 lei, cu un total de 1.122.656,74 lei (inclusiv TVA): 
o din care C+M 791.633,01 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 150.410,27 

lei, cu un total de 942.043,28 lei (inclusiv TVA). 
- Durata estimată de execuție a lucrărilor: 3 luni. 

 
2. Indicatori tehnici:  
- Categoria funcțională a drumului: drum vicinal; 
- Categoria de importanță: C-lucrări de importanță normală; 
- Clasa tehnică: V ; 
- Viteza de proiectare: 30km/h 
- Lungimea tronsonului de drum: 672 m 
- Lățimea părții carosabile: 4,00 m; 
- Lățime acostamente: 2x0,50 m; 
- Panta în profil transversal: 2,5%, tip acoperiș  
- Structura rutieră adoptată: 

 strat uzură BA16 de 4 cm 
 strat de legătură BAD22,4 de 7cm 
 strat superior fundație din piatră spartă de 20cm 
 strat inferior fundație din balast de 25cm 
 strat de forma din balast de 10cm  

- Lungimea șanțurilor de pământ: 1.274,00 m 
- Lungimea rigole carosabile: 70 m 
- Podeț tubular DN 1000mm: 1 buc. 
- Accese la proprietăți: 10 buc. 

 
 

 
 

                                    Avizat pentru legalitate 
     PREŞEDINTE,                         SECRETAR  GENERAL, 

                      Ion DUMITREL                                Vasile BUMBU 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr.  22045/5 octombrie 2020 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza 

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul „Reabilitare şi consolidare drum Galda de Jos (intersecţie cu DJ 107H - 

drum acces la Centru Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos)” 
 
 

I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea documentației tehnico-economice, 

faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul „Reabilitare şi consolidare drum Galda de Jos (intersecţie cu DJ 107H - drum 
acces la Centru Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos)”. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Sectorul de drum analizat asigură legătura cu drumul de acces la Centrul de Management 

Integrat al Deşeurilor Galda de Jos – sector coborâre, are o lungime de 672 m și se află pe 
teritoriul administrativ al comunei Galda de Jos. Drumul își are originea în drumul județean DJ 
107H la km 2+400. Pe o porțiune de 100m acesta are îmbrăcăminte asfaltică, iar pe restul 
traseului drumul este pietruit. O mare parte a suprafeței drumului este degradată, prezentând 
defecțiuni de tipul gropilor și al denivelărilor. Neregularitățile drumului în profil transversal 
împiedică scurgerea apelor către șanțuri, cauzând deformații remanente evidente în special în 
perioadele caracterizate de cantități mari de precipitații, respectiv primăvara și toamna. 
Dispozitivele de colectare a apelor pluviale în zona drumului sunt reprezentate de șanțuri de 
pământ  care în general nu au continuitate, fiind parțial înfundate sau deteriorate.        

Reabilitarea și consolidarea drumului de acces asigură o variantă de traseu care scurtează 
cu aproximativ 10 km distanța de transport în cazul autovehiculelor care colectează deșeurile 
aferente comunelor Ighiu, Cricău și munților Apuseni. 

 
III. Reglementări anterioare 
Nu există 
 

 IV. Baza legală 
-  art. 173 alin. 1 lit. b; art. 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

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

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

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

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

 
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 
 Nu este cazul 
 
 VI. Avize necesare 

Aviz nr. 8 din 05 octombrie 2020 prin care Comisia tehnico-economică a Consiliului 
Județean Alba avizează favorabil documentația depusă.  



 
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 
În vederea elaborării proiectului a fost realizată în prealabil expertiza tehnică a drumului, 

la finalul anului 2018, de către SC CONSULTANȚĂ PENTRU INFRASTRUCTURI 
TERESTRE CONSIT SA .  

Studiul geotehnic a fost realizat de SC Zamolxis Impex SRL. 
Pe baza recomandărilor din expertiza tehnică a fost întocmit caietul de sarcini pentru 

întocmirea documentației - faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții.   
SC CONSULTANȚĂ PENTRU INFRASTRUCTURI TERESTRE CONSIT SA 

București a întocmit documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pe drumul de acces la 
Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos, documentație depusă și înregistrată 
la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 16538/02.08.2019, 25176/15.11.2019 și 
21.868/02.10.2020. 

Documentația a fost verificată de către specialiști atestați ca verificatori de proiect, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru 
aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a 
execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor. Verificarea tehnică de calitate a fost asigurată de SC VIA 
PROCONS SRL Alba Iulia. 

 
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. 216 din 5 octombrie 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.  22047/5 octombrie 2020 
 

 
 
 

Către 
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 
 
 

  
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 
specialitate,  

 
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Documentație de avizare a 
lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare 

şi consolidare drum Galda de Jos (intersecţie cu DJ 107H - drum acces la Centru 
Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos)” 

 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 5 octombrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 
estimată a avea loc în data de 12 octombrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 216/5 octombrie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare şi consolidare drum Galda de Jos (intersecţie 
cu DJ 107H - drum acces la Centru Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos)” 

- avizul nr. 8 din 5 octombrie 2020 prin care Comisia tehnico-economică a Consiliului 
Județean Alba avizează favorabil documentația tehnico-economică înregistrată la registratura 
Consiliului Județean Alba cu nr. 16538/02.08.2019, 25176/15.11.2019 și 21.868/02.10.2020. 

Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
Nr. 22051/05.10.2020 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza 

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul „Reabilitare şi consolidare drum Galda de Jos (intersecţie cu DJ 107H - 

drum acces la Centru Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos)” 
 
 
 

Conform art. 173 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul 
Judeţean asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind inclusiv infrastructura alcătuită din 
podurile şi drumurile publice. Aceste atribuţii ale Consiliului Judeţean intră în sfera privind 
dezvoltarea economico-socială a judeţului. 

Sectorul de drum analizat asigură legătura cu drumul de acces la Centrul de Management 
Integrat al Deşeurilor Galda de Jos – sector coborâre, are o lungime de 672 m și se află pe 
teritoriul administrativ al comunei Galda de Jos.  

 
Regimul tehnic 
După finalizarea lucrărilor la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor localizat în 

Galda de Jos, Consiliul Județean Alba a identificat un traseu de drum care pornește din centrul 
comunei Galda de Jos (aflat pe DJ 107H ) și face legătura cu drumul de acces al deșeurilor – ruta 
coborâre. Această rută scurtează cu aproximativ 10 km distanța de transport pentru 
autovehiculele care colectează deșeuri de pe raza localităților Ighiu, Cricău și a munților 
Apuseni. 

Drumul are o lungime de 672 m, este asfaltat pe o porțiune de 100m și pietruit pe restul 
lungimii. Starea tehnică a drumului este necorespunzătoare, acesta prezentând degradări pe o 
mare parte a suprafeței.  Din punct de vedere al defecțiunilor identificate predomina cele 
specifice drumurilor pietruite, respectiv gropi, făgașe și denivelări, care împiedică desfășurarea 
normală a circulației.  

În profil transversal sunt prezente neregularități care împiedică scurgerea apelor către 
șanțuri, în mod special în perioadele cu cantități mari de precipitații, când vehiculele de tonaj 
cauzează deformații remanente locale în care apa stagnează, cauzând degradări ale drumului.. 

Sistemul de captare și evacuare a apelor pluviale, reprezentat în general de șanțuri de 
pământ cu secțiune neprotejată, nu are continuitate și este parțial înfundat sau deteriorat. Starea 
tehnică a podețelor pe acest tronson de drum este în general necorespunzătoare, acestea fiind 
parțial colmatate și neavând prevăzute lucrări de amenajare în amonte sau în aval. 

Având în vedere starea tehnică necorespunzătoare a drumului se propun lucrări care să 
aducă structura rutieră la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului. În urma 
procedurii de achiziție privind încheierea contractului de servicii pentru elaborarea 
documentației tehnico-economice faza DALI, societatea S.C. Consultanță pentru Infrastructuri 
Terestre CONSIT S.A. a elaborat  Documentația  de avizare a lucrărilor de intervenție. 

Prin documentația elaborată, proiectantul a propus 2 (două) soluții de intervenție, 
recomandând ca și soluție optimă cea prin care se propune realizarea a unei structuri rutiere 
suple cu îmbrăcăminte bituminoasă. Varianta aleasă implică realizarea următoarelor lucrări de 
intervenție: 

 
 
 
 



Structura rutieră  
- strat uzură BA16 de 4 cm 
- strat de binder BAD 22,4 de 7cm 
- strat superior fundație din piatră spartă de 20cm 
- strat inferior fundație din balast de 25cm 
- strat de forma din balast de 10cm  
Amenajare acostamente 
- 15 cm piatră spartă; 
- umplutură cu balast; 
- benzi de încadrare de min. 0,25 m cu structură rutieră similară cu cea a carosabilului 
Scurgerea apelor: 
- șanțuri de pământ/rigole carosabile/podețe carosabil din elemente prefabricate 

 
În urma analizei documentației tehnico-economice faza D.A.L.I,  s-a constatat că aceasta 

este întocmită în conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare 
și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiții finanțate din fonduri publice, a normativelor specifice în vigoare și a concluziilor din 
expertiza tehnică. 

Documentația a fost verificată conform Hotărârea Guvernului nr. 925 din 20 noiembrie 
1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a 
proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor. 

Conform art. 9, alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ 
proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice ”Documentația de avizare a lucrărilor de 
intervenții se aprobă potrivit competenţelor stabilite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, și prin Legea nr. 273/2006 modificările şi completările ulterioare.  

Art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările 
şi completările ulterioare prevede că ”Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de 
investiţii noi, a căror finanţare se asigura integral sau în completare din bugetele locale, precum 
şi ale celor finanţate din împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau garantate de 
autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă de către autorităţile deliberative”. 

Documentaţia are avizul favorabil nr. 8/05 octombrie 2020 al Comisiei de avizare a 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de 
intervenţii la construcţii existente, aflate în competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Alba 
sau a preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, numită prin dispoziția președintelui Consiliului 
Județean Alba nr. 196/2017. 

Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare şi consolidare drum Galda de 
Jos (intersecţie cu DJ 107H - drum acces la Centru Management Integrat al Deşeurilor Galda de 
Jos)” sunt cuprinși în Anexa la Proiectul de hotărâre, parte integrantă a prezentului proiect de 
hotărâre. 

Durata de realizare a investiției este estimată la 11 luni, având indicatorii tehnico-
economici prezentați în anexă. 

În conformitate cu parte financiara a documentației D.A.L.I. și a devizului general, 
valoarea totală a investiției este de 1.122.656,74 lei (inclusiv TVA), din care C+M 942.043,28 lei 
(inclusiv TVA).  

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. b) și alin.(3) lit. f) 
din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare 
proiectul de hotărâre în forma prezentată.  

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 
 

Şef serviciu, 
         Floare PERȚA 
    

Întocmit, Gheorghe POPA 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea componenței comisiilor de evaluare a concursurilor de proiecte de 

management la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba 
Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena” 

Alba,  precum şi a secretariatelor acestora 
 
 
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară”, în luna octombrie 2020; 
Luând în dezbatere: 
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea componenței 

comisiilor de evaluare a concursurilor de proiecte de management la Teatrul de Păpuși 
„Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian 
Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, precum și a secretariatelor acestora; 

- adresa nr. 2008/1 octombrie 2020/F_RU_A a Teatrului Pentru Copii „Arlechino” 
Braşov, înregistrată cu nr. 21880/2 octombrie 2020 la registratura Consiliului Județean Alba, cu 
privire la desemnarea doamnei Mihaela-Gabriela SOLOCEANU – manager – în Comisia de 
evaluare a concursului de proiecte de management la Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia; 

- adresa nr. SJANAB-1292-R/1 octombrie 2020 a Serviciului Județean Alba al Arhivelor 
Naționale, înregistrată cu nr. 21878/2 octombrie 2020 la registratura Consiliului Județean Alba, 
cu privirea la desemnarea doamnei Dana Alexandra ZECHERU în Comisia de evaluare a 
concursului de proiecte de management la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia; 

- adresa nr. 2194/5 octombrie 2020 a Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” 
Cluj-Napoca, înregistrată cu nr. 22004/5 octombrie 2020 la registratura Consiliului Județean 
Alba, cu privire la desemnarea domnului Valentin ȘERDAN-ORGA – director general – în 
Comisia de evaluare a concursului de proiecte de management la Biblioteca Județeană „Lucian 
Blaga” Alba; 

- adresa nr. 2266/1 octombrie 2020 a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-
Napoca, înregistrată cu nr. 21999 din 5 octombrie 2020 la registratura Consiliului Județean Alba 
cu privire la desemnarea doamnei Diana Cătălina BARB – lect. univ. dr. – în Comisia de 
evaluare a concursului de proiecte de management la Centrul de Cultură „Augustin Bena”  Alba; 

- adresa nr. 1254/5 octombrie 2020 a Direcţiei Judeţene Pentru Cultură Alba, înregistrată 
cu nr. 22029/5 octombrie 2020 la registratura Consiliului Județean Alba, cu privire la 
desemnarea domnului Matei DRÎMBĂREAN – director executiv – în Comisia de evaluare a 
concursului de proiecte de management la Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, Comisia de 
evaluare a concursului de proiecte de management la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, 
Comisia de evaluare a concursului de proiecte de management la Biblioteca Județeană „Lucian 
Blaga” Alba şi Comisia de evaluare a concursului de proiecte de management la Centrul de 
Cultură „Augustin Bena” Alba.  

Luând în considerare prevederile următoarelor contracte de management încheiate în 
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de 
cultură, cu modificările și completările ulterioare: 

 Contractul de management nr. 23168/28.12.2016, pentru perioada de 01.01.2017-
31.12.2020, încheiat cu doamna BOGĂŢAN Ioana Silvia - manager la Teatrul de Păpuși 
„Prichindel” Alba Iulia,  

 Contractul de management nr. 23163/28.12.2016, pentru perioada de 01.01.2017-
31.12.2020, încheiat cu domnul RUSTOIU Gabriel Tiberiu - manager la Muzeul Naţional al 
Unirii Alba Iulia,  

 Contractul de management nr. 7162/14.04.2017, pentru perioada de 01.01.2017-
31.12.2020, încheiat cu domnul STÂNCEL Silvan Theodor - manager la Biblioteca Județeană 
„Lucian Blaga” Alba,  



 Contractul de management nr. 20170/14.11.2016, , pentru perioada de 01.01.2017-
31.12.2020, încheiat cu domnul PAL Alexandru - manager la Centrul de Cultură „Augustin 
Bena” Alba,  

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 5 lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,  cu modificările și completările ulterioare;  
- art. 6 alin. 1 lit. b, art. 7 alin. 1 și alin. 2, art. 16 alin. 1 şi alin. 2, art. 17 alin. 1 din 

O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- art. 1 alin. 1 și art. 3, art. 7 și art. 8 din Regulamentul-cadru de organizare şi 
desfăşurare a concursului de proiecte de management aprobat prin Ordinul ministrului 
culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a 
concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a 
evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al 
raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management. 
 În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
adoptă următoarea 
 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1. Se înființează Comisia de evaluare a concursului de proiecte de management la 
Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, în următoarea componenţă: 

Dan Mihai POPESCU - administrator public al Județului Alba  
în calitate de reprezentant al autorității  

Mihaela-Gabriela SOLOCEANU - manager - Teatrul de Copii „Arlechino” Brașov 
în calitate de  specialist; 

Matei DRÎMBĂREAN - director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură și  
    Patrimoniu Cultural Național Alba 

în calitate de specialist. 
Art. 2.  Se înființează secretariatul Comisiei de evaluare a concursului de proiecte de 

management la Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, în următoarea componenţă: 
Anca POJAR   - consilier principal, Serviciul investiții, dezvoltare  
    patrimonială și managementul unităților de cultură 
Liliana NEGRUŢ  - director executiv, Direcţia juridică şi administrație publică 
Marian Florin AITAI - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete   
Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou, Biroul resurse umane 
Art. 3. Se înființează Comisia de evaluare a concursului de proiecte de management la 

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, în următoarea componenţă: 
Dan Mihai POPESCU - administrator public al Județului Alba 

în calitate de reprezentant al autorității; 
Matei DRÎMBĂREAN - director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură și  
    Patrimoniu Cultural Național Alba 

în calitate de specialist; 
Dana Alexandra ZECHERU - șef serviciu, Serviciul Județean Alba al Arhivelor  
    Naționale 

în calitate de specialist 
Art. 4. Se înființează secretariatul Comisiei de evaluare a concursului de proiecte de 

management la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, în următoarea componenţă: 
Alina FRĂŢILĂ  - inspector superior, reprezentant compartiment de  
    specialitate - Serviciul investiții, dezvoltare patrimonială și  
    managementul unităților de cultură   
Liliana NEGRUŢ  - director executiv, Direcţia juridică şi administrație publică 
Marian Florin AITAI - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete   
Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou, Biroul resurse umane 
 



Art. 5. Se înființează Comisia de evaluare a concursului de proiecte de management la 
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, în următoarea componență: 

Dan Mihai POPESCU - administrator public al Județului Alba 
în calitate de reprezentant al autorității   

Matei DRÎMBĂREAN - director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură și  
    Patrimoniu Cultural Național Alba 

în calitate de  specialist 
conf. univ. dr. Valentin ȘERDAN-ORGA - director general - Biblioteca Centrală  
    Universitară „Lucian - Blaga” Cluj - Napoca 

în calitate de  specialist. 
Art. 6. Se înființează secretariatul Comisiei de evaluare a concursului de proiecte de 

management la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba,  în următoarea componență: 
Aurora Petronela LUCA - consilier superior, Serviciul investiții, dezvoltare  
    patrimonială și managementul unităților de cultură   
Liliana NEGRUŢ  - director executiv, Direcţia juridică şi administrație publică 
Marian Florin AITAI - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete 
Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou Biroul resurse umane 
Art. 7. Se înființează Comisia de evaluare a concursului de proiecte de management la 

Centrul de Cultură „Augustin Bena”  Alba Iulia, în următoarea componență: 
Dan Mihai POPESCU - administrator public al Județului Alba 

în calitate de reprezentant al autorității; 
Matei DRÎMBĂREAN - director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură și 

Patrimoniu Cultural Național Alba 
în calitate de  specialist 

lect. univ. dr. Diana Cătălina BARB  - lect. univ. dr. – Academia de Muzică „ Gheorghe  
    Dima” Cluj-Napoca 

în calitate de specialist. 
Art. 8. Se înființează secretariatul Comisiei de evaluare a concursului de proiecte de 

management la Centrul de Cultură „Augustin Bena”  Alba, în următoarea componență: 
Pompilia Luminiţa CAŢAROS  - consilier superior, Serviciul investiții, dezvoltare 

patrimonială și managementul unităților de cultură;   
Liliana NEGRUŢ  - director executiv, Direcţia juridică şi administrație publică; 
Marian Florin AITAI - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete;   
Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou Biroul resurse umane. 
Art. 9. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane 

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

Art. 10. Prin intermediul secretarului 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, 
persoanelor nominalizate, Administratorului public al Judeţului Alba, Direcţiei juridică şi 
administrație publică, Serviciului investiții, dezvoltare patrimonială și managementul unităților 
de cultură şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Alba. 
 

    Avizat pentru legalitate 
   PREŞEDINTE,      SECRETAR GEGERAL, 
   Ion DUMITREL     Vasile BUMNU 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 217 
Alba Iulia,  5 octombrie  2020 



 
Prezentul proiect de hotărâre: 
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu 
art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile 
art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, Serviciului investiții, 
dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba .  
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat 
cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, către 
următoarea comisie de specialitate: 

 Comisiei de specialitate nr. 3  Administrație publică locală, juridică și ordine publică  
 Comisiei de specialitate nr. 4  Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport;   



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 22048/5 octombrie 2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea comisiilor de evaluare a concursurilor de 

proiecte de management la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național  
al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Centrul de Cultură 

„Augustin Bena” Alba,  precum și a secretariatelor acestora 
 
 

I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea a comisiilor de evaluare a 

concursurilor de proiecte de management a proiectelor de management la: Teatrul de Păpuși 
„Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian 
Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, precum și a secretariatelor acestora. 

Potrivit prevederilor: 
- Contractul de management nr. 23168/28.12.2016, pentru perioada de 01.01.2017-

31.12.2020, cu doamna BOGĂŢAN Ioana Silvia - manager la Teatrul de Păpuși 
„Prichindel” Alba Iulia,  

- Contractul de management nr. 23163/28.12.2016, pentru perioada de 01.01.2017-
31.12.2020, cu domnul RUSTOIU Gabriel Tiberiu - manager la Muzeul Naţional al 
Unirii Alba Iulia,  

- Contractul de management nr. 7162/14.04.2017, pentru perioada de 01.01.2017-
31.12.2020, cu domnul STÂNCEL Silvan Theodor - manager la Biblioteca Județeană 
„Lucian Blaga” Alba,  

- Contractul de management nr. 20170/14.11.2016, , pentru perioada de 01.01.2017-
31.12.2020, cu domnul PAL Alexandru - manager la Centrul de Cultură „Augustin 
Bena” Alba,  

Conform prevederilor art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările 
ulterioare, „Autoritatea are obligaţia să demareze procedurile prevăzute la alin. (1), cu 120 de 
zile calendaristice înainte de data încetării contractului de management.” 

Potrivit art.6, alin. (1), lit. b) din același act normativ, prevede desemnarea componenţei 
comisiei de concurs şi a celei de soluţionare a contestaţiilor.  

Potrivit art. 16 alin. (1) din același act normativ: „Pentru desfăşurarea concursului de 
proiecte de management, la nivelul autorităţii se înfiinţează comisii de concurs, în funcţie de 
specificul instituţiei” și alin. (2) „Comisia de concurs este desemnată de autoritate prin ordin 
sau dispoziţie, după caz, şi este compusă din reprezentanţi ai autorităţii, în proporţie de o 
treime, şi din specialişti în domeniul de activitate al instituţiei, în proporţie de două treimi.” 

Conform art.17 alin. (1) al aceluiași normativ, se constituie „Secretariatul comisiei de 
concurs este format din câte un reprezentant de la compartimentul de specialitate, dacă acesta 
există, de la compartimentul juridic, compartimentul economic şi de la compartimentul resurse 
umane, din cadrul aparatului de lucru al autorităţii.” 

Potrivit art. 1 alin. (1) și art. 3, privind organizarea și funcționarea comisiei de concurs, 
dar și art.7 și art.8, privind componența secretariatul comisiei de concurs și atribuțiile acestuia 
din Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de 
management aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a 
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-
cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a 
modelului-cadru al contractului de management. 

În activitatea sa comisiile de evaluare sunt sprijinite de secretariate Secretariatele 
comisiei de concurs sunt formate din câte un reprezentant de la compartimentul de specialitate, 



de la compartimentul juridic, compartimentul economic şi de la compartimentul resurse umane, 
din cadrul aparatului de specialitate al autorităţii. 

 
II. Descrierea situației actuale  
Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de 

cultură, cu modificările și completările ulterioare, în vederea încredinţării managementului 
instituţiilor publice de cultură au fost încheiate : 

- Contractul de management nr. 23168/28.12.2016, pentru perioada de 01.01.2017-
31.12.2020, cu doamna BOGĂŢAN Ioana Silvia - manager la Teatrul de Păpuși 
„Prichindel” Alba Iulia,  

- Contractul de management nr. 23163/28.12.2016, pentru perioada de 01.01.2017-
31.12.2020, cu domnul RUSTOIU Gabriel Tiberiu - manager la Muzeul Naţional al 
Unirii Alba Iulia,  

- Contractul de management nr. 7162/14.04.2017, pentru perioada de 01.01.2017-
31.12.2020, cu domnul STÂNCEL Silvan Theodor - manager la Biblioteca Județeană 
„Lucian Blaga” Alba,  

- Contractul de management nr. 20170/14.11.2016, , pentru perioada de 01.01.2017-
31.12.2020, cu domnul PAL Alexandru - manager la Centrul de Cultură „Augustin 
Bena” Alba,  

Pentru constituirea comisiilor de evaluare a concursurilor de proiecte de management, s-a 
solicitat desemnarea de specialişti în domeniul de activitate al fiecărei instituţii de cultură, 
următoarelor instituţii: Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional 
Alba, Teatrul pentru copii „Arlechino” Braşov, Serviciul Județean Alba al Arhivelor Naționale, 
Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca şi Academia de Muzică 
„Gheorghe Dima” Cluj-Napoca. 

Propunerile privind nominalizarea membrilor comisiilor de evaluare a concursului de 
proiecte de management la: Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii 
Alba Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena” 
Alba s-au făcut avându-se în vedere specificul activității fiecărei instituții publice de cultură. 

 
III. Reglementări anterioare 
Nu este cazul 
 

 IV. Baza legală 
art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ,  cu modificările și completările ulterioare;  
- art. 38 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, 

cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 5 și art. 10 din Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării 

managementului aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.799/2015 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a 
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-
cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a 
modelului-cadru al contractului de management. 

 
 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 
 Nu este cazul 
 
 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 
 
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 
Nu este cazul 
 
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Nu este cazul 
 



IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Nu este cazul 
 
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
Nu este cazul  
 
XI. Activităţi de în formare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 
Nu este cazul 
 
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 
Nu este cazul 
 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi ale Legii nr. 
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot 
fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii 
consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu 
nr. 217 din 5 octombrie 2020. 

PREŞEDINTE, 
ION DUMITREL 



ROMÂNIA               APROB, 
JUDEŢUL ALBA                   PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN                  Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL          
Nr. 22049/5 octombrie 2020 

Către, 
Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și  

managementul unităților de cultură  
Doamnei Cornelia FĂGĂDAR - şef serviciu 

 
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 
specialitate,  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea componenței comisiilor de evaluare a concursurilor de proiecte de 

management, la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba 
Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena” 

Alba,  precum şi a secretariatelor acestora 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al Judeţului Alba 
până în data de 5 octombrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 
estimată a avea loc în data de 12 octombrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 217 din 5 octombrie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea componenței 
comisiilor de evaluare a concursurilor de proiecte de management la Teatrul de Păpuși 
„Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian 
Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, precum și a secretariatelor acestora; 

- adresa nr. 2008/1 octombrie 2020/F_RU_A a Teatrului Pentru Copii „Arlechino” 
Braşov, înregistrată cu nr. 21880/2 octombrie 2020 la registratura Consiliului Județean Alba, cu 
privire la desemnarea doamnei Mihaela-Gabriela SOLOCEANU – manager – în Comisia de 
evaluare a concursului de proiecte de management la Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia; 

- adresa nr. SJANAB-1292-R/1 octombrie 2020 a Serviciului Județean Alba al Arhivelor 
Naționale, înregistrată cu nr. 21878/2 octombrie 2020 la registratura Consiliului Județean Alba, 
cu privirea la desemnarea doamnei Dana Alexandra ZECHERU în Comisia de evaluare a 
concursului de proiecte de management la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia; 

- adresa nr. 2194/5 octombrie 2020 a Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” 
Cluj-Napoca, înregistrată cu nr. 22004/5 octombrie 2020 la registratura Consiliului Județean 
Alba, cu privire la desemnarea domnului Valentin ȘERDAN-ORGA – director general – în 
Comisia de evaluare a concursului de proiecte de management la Biblioteca Județeană „Lucian 
Blaga” Alba; 

- adresa nr. 2266/1 octombrie 2020 a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-
Napoca, înregistrată cu nr. 21999 din 5 octombrie 2020 la registratura Consiliului Județean Alba 
cu privire la desemnarea doamnei Diana Cătălina BARB – lect. univ. dr. – în Comisia de 
evaluare a concursului de proiecte de management la Centrul de Cultură „Augustin Bena”  Alba; 

- adresa nr. 1254/5 octombrie 2020 a Direcţiei Judeţene Pentru Cultură Alba, înregistrată 
cu nr. 22029/5 octombrie 2020 la registratura Consiliului Județean Alba, cu privire la 
desemnarea domnului Matei DRÎMBĂREAN – director executiv – în Comisia de evaluare a 
concursului de proiecte de management la Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, Comisia de 
evaluare a concursului de proiecte de management la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, 
Comisia de evaluare a concursului de proiecte de management la Biblioteca Județeană „Lucian 
Blaga” Alba şi Comisia de evaluare a concursului de proiecte de management la Centrul de 
Cultură „Augustin Bena” Alba.  

Cu deosebită consideraţiune, 
 

SECRETAR GENERAL, 
Vasile BUMBU 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de 
cultură 
Nr. … din … 2020 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea comisiilor de evaluare a concursurilor de proiecte de management la: 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca 
Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, 

precum şi a secretariatelor acestora 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1), lit. a) și lit. d) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ,,consiliul județean are 
„atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, 
ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor 
autonome de interes judeţean”, precum și ,,atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de 
interes judeţean ,,. De asemenea art. 173, alin. (5), lit. d), din actul normativ invocat mai sus 
prevede că, în exercitarea atribuțiilor sale, consiliul județean „asigură, potrivit competenţelor 
sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean 
privind cultura”. 

Având în vedere prevederile: 
- Contractul de management nr. 23168/28.12.2016, pentru perioada de 01.01.2017-

31.12.2020, cu doamna BOGĂŢAN Ioana Silvia - manager la Teatrul de Păpuși 
„Prichindel” Alba Iulia,  

- Contractul de management nr. 23163/28.12.2016, pentru perioada de 01.01.2017-
31.12.2020, cu domnul RUSTOIU Gabriel Tiberiu - manager la Muzeul Naţional al 
Unirii Alba Iulia,  

- Contractul de management nr. 7162/14.04.2017, pentru perioada de 01.01.2017-
31.12.2020, cu domnul STÂNCEL Silvan Theodor - manager la Biblioteca Județeană 
„Lucian Blaga” Alba,  

- Contractul de management nr. 20170/14.11.2016, , pentru perioada de 01.01.2017-
31.12.2020, cu domnul PAL Alexandru - manager la Centrul de Cultură „Augustin 
Bena” Alba,  

- art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 5 lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,  cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 43 alin.1 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de 
cultură, cu modificările și completările ulterioare; managerul are dreptul de a prezenta un nou 
proiect de management, în conformitate cu cerinţele caietului de obiective întocmit de autoritate. 

- art.16 alin.1 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de 
cultură, cu modificările și completările ulterioare, „Pentru desfășurarea concursului de proiecte 
de management, la nivelul autorității se înființează comisii de concurs, în funcție de specificul 
instituției.” 

- art.16 alin.2 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de 
cultură, cu modificările și completările ulterioare, „Comisia de concurs este desemnată de 
autoritate prin ordin sau dispoziție, după caz, și este compusă din reprezentanți ai autorității, în 
proporție de o treime, și din specialiști în domeniul de activitate al instituției, în proporție de 
două treimi.” 

- art. 1 alin. (1) și art. 3, privind organizarea și funcționarea comisiei de concurs, dar și 
art.7 și art.8, privind componența secretariatul comisiei de concurs și atribuțiile acestuia din 
Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management 
aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-



cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului 
de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al 
contractului de management. 
 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 

Având în vedere specificul instituțiilor de cultură, s-au solicitat prin adrese destinate unor 
instituții de specialitate desemnarea de specialiști care să fie membri în comisiile de evaluare a 
concursurilor de proiecte de management:  

Prin adresa nr. 2008/01.10.2020/F_RU_A a Teatrului Pentru Copii „Arlechino” Braşov, 
înregistrată sub nr. 21.880 din 02 octombrie 2020 la registratura Consiliului Județean Alba, cu 
privirea la desemnarea doamnei Mihaela-Gabriela SOLOCEANU – manager – în Comisia de 
evaluare concursului de proiecte de management la Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia; 

Prin adresa nr. SJANAV-1292-R/02.10.2020 a Serviciului Județean Alba al Arhivelor 
Naționale, înregistrată sub nr. 21.878 din 02 octombrie 2020 la registratura Consiliului Județean 
Alba, cu privirea la desemnarea doamnei Dana Alexandra ZECHERU în Comisia de evaluare 
concursului de proiecte de management la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia; 

Prin adresa nr. 2194/05.10.2020 a Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” Cluj-
Napoca, înregistrată sub nr. 22.004 din 05 octombrie 2020 la registratura Consiliului Județean 
Alba, cu privirea la desemnarea domnului Valentin ȘERDAN-ORGA – director general – în 
Comisia de evaluare concursului de proiecte de management la Biblioteca Județeană „Lucian 
Blaga” Alba; 

Prin adresa nr. 2266/05.10.2020 a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, 
înregistrată sub nr. 21.999 din 05 octombrie 2020 la registratura Consiliului Județean Alba cu 
privirea la desemnarea doamnei Diana Cătălina BARB – lect. univ. dr. – în Comisia de evaluare 
concursului de proiecte de management la Centrul de cultură „Augustin Bena”  Alba; 

Prin adresa nr. 1254/05.10.2020 a Direcţiei Judeţene Pentru Cultură Alba, înregistrată 
sub nr. 22.029 din 05 octombrie 2020 la registratura Consiliului Județean Alba, cu privirea la 
desemnarea domnului Matei DRÎMBĂREAN – director executiv – în Comisia de evaluare 
concursului de proiecte de management la Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, Comisia de 
evaluare concursului de proiecte de management la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, 
Comisia de evaluare concursului de proiecte de management la Biblioteca Județeană „Lucian 
Blaga” Alba şi Comisia de evaluare concursului de proiecte de management la Centrul de cultură 
„Augustin Bena”  Alba.  

Potrivit prevederilor legale, comisiile de evaluare a concursurilor de proiecte de 
managementul ale instituţiilor de cultură sunt sprijinite de un secretariat. Conform art. 10 din 
Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, coroborat cu art. 
17 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor 
publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, „secretariatul comisiei de concurs 
este format din câte un reprezentant de la compartimentul de specialitate, dacă acesta există, de 
la compartimentul juridic, compartimentul economic şi de la compartimentul resurse umane, din 
cadrul aparatului de lucru al autorităţii”. 

Se propune înființarea următoarelor comisii și secretariatele acestora: 
Comisia de evaluare a concursului de proiecte de management la Teatrul de Păpuşi 

„Prichindel” Alba Iulia, în următoarea componenţă: 
Dan Mihai POPESCU - administrator public - Consiliul Județean Alba, în calitate 

de reprezentant al autorității  
Mihaela SOLOCEANU - manager - Teatrul de Copii „Arlechino” Brașov, în calitate 

de  specialist; 
Matei DRÎMBĂREAN - director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură și 

Patrimoniu Cultural Național Alba, în calitate de specialist. 
Secretariatul Comisiei de evaluare a concursului de proiecte de management la Teatrul 

de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, în următoarea componenţă: 
Anca POJAR   - consilier principal, Serviciul investiții, dezvoltare 

patrimonială și managementul unităților de cultură;   
Liliana NEGRUŢ  - director executiv, Direcţia juridică şi administrație publică; 
Marian Florin AITAI - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete;   
Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou, Biroul resurse umane. 



Comisia de evaluare a concursului de proiecte de management la Muzeul Național al 
Unirii Alba Iulia, în următoarea componenţă: 

Dan Mihai POPESCU       - administrator public - Consiliul Județean Alba, în 
calitate de reprezentant al autorității; 

Matei DRÎMBĂREAN        - director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură 
și Patrimoniu Cultural Național Alba, în calitate de specialist; 

Dana Alexandra ZECHERU – șef serviciu – Serviciul Județean Alba al Arhivelor 
Naționale, în calitate de specialist 

Secretariatul Comisiei de evaluare a concursului de proiecte de management, la Muzeul 
Național al Unirii Alba Iulia, în următoarea componenţă: 

Alina FRĂŢILĂ  - inspector superior, reprezentant compartiment de 
specialitate – Serviciul investiții, dezvoltare patrimonială și managementul unităților de cultură;   

Liliana NEGRUŢ  - director executiv, Direcţia juridică şi administrație publică; 
Marian Florin AITAI - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete;   
Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou, Biroul resurse umane. 
Comisia de evaluare a concursului de proiecte de management la Biblioteca Județeană 

„Lucian Blaga” Alba, în următoarea componență: 
Dan Mihai POPESCU - administrator public - Consiliul Județean Alba, în calitate 

de reprezentant al autorității;   
Matei DRÎMBĂREAN - director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură și 

Patrimoniu Cultural Național Alba, în calitate de  specialist; 
conf. univ. dr. Valentin ȘERDAN-ORGA - director general - Biblioteca Centrală 

Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, în calitate de  specialist. 
Secretariatul Comisiei de evaluare a concursului de proiecte de management la 

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba,  în următoarea componență: 
Aurora Petronela LUCA - consilier superior, Serviciul investiții, dezvoltare 

patrimonială și managementul unităților de cultură;   
Liliana NEGRUŢ  - director executiv, Direcţia juridică şi administrație publică; 
Marian Florin AITAI           - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete; 
Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou Biroul resurse umane. 
Comisia de evaluare a concursului de proiecte de management la Centrul de cultură 

„Augustin Bena”  Alba Iulia, în următoarea componență: 
Dan Mihai POPESCU - administrator public - Consiliul Județean Alba, în calitate 

de reprezentant al autorității; 
Matei DRÎMBĂREAN - director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură și 

Patrimoniu Cultural Național Alba, în calitate de  specialist; 
lect. univ. dr. Diana BARB   - lect. univ. drd. – Academia de Muzică „ Gheorghe Dima” 

Cluj-Napoca, în calitate de specialist. 
Secretariatul Comisiei de evaluare a concursului de proiecte de management la Centrul 

de cultură „Augustin Bena”  Alba, în următoarea componență: 
Pompilia Luminiţa CAŢAROS - consilier superior, Serviciul investiții, dezvoltare 

patrimonială și managementul unităților de cultură;   
Liliana NEGRUŢ  - director executiv, Direcţia juridică şi administrație publică; 
Marian Florin AITAI - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete;   
Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou Biroul resurse umane. 
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 

raport de specialitate, considerăm că este oportună înființarea comisiilor de evaluare a 
concursului de proiecte de management la instituțiile publice de cultură mai sus menționate și 
propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea comisiilor de evaluare a 
concursului de proiecte de management la: Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul 
Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Centrul de Cultură 
„Augustin Bena” Alba, precum şi a secretariatelor acestora, înregistrat cu nr. … din … 2020. 
 
 
Administrator public,   Șef serviciu,    Întocmit, 
Dan Mihai POPESCU  Cornelia FĂGĂDAR Pompilia Luminița CAȚAROS 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind înlocuirea reprezentantului UAT – JUDEŢUL ALBA 
 în Adunarea Generală a Asociaţilor a „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA”  
 
 

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

 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind înlocuirea 
reprezentantului UAT – JUDEŢUL ALBA în Adunarea Generală a Asociaţilor a „ASOCIAŢIEI 
DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA”;  

Luând în considerare prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 18/27 februarie 2009 privind asociarea 

judeţului Alba cu unităţile adimistrativ-teritoriale din judeţul Alba pentru înfiinţarea 
ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 161 din 26 septembrie 2014 privind 
aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
„SALUBRIS ALBA”; 

- Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
“SALUBRIS ALBA” înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei 
Alba Iulia conform Certificatului de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial nr. 
1126/12/A/07.08.2009; 

- GHIDULUI SOLICITANTULUI pentru Axa Prioritară 2 POS – Mediu „Dezvoltarea 
sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric” – 
Domeniul major de intervenţie 1: „Dezvoltarea sistemelor de management al deşeurilor şi 
extinderea infrastructurii de management al Deşeurilor”; 

- Contractului de finanţare nr. 129035/2 mai 2012;  
- Contractului de finanţare nr. 28/14 februarie 2017; 

            Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d, art. 173 alin. 5 lit. i şi lit. m din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ,  cu modificările și completările ulterioare;  
- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- O.G.  nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
-  H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor; 

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

H O T Ă R Â R E 
 
 

Art. 1. Se aprobă înlocuirea doamnei STOICĂNESCU Corina (ca urmare a încetării 
raportului de serviciu prin pensionare), desemnată să reprezinte UAT –JUDEŢUL ALBA în 
Adunarea Generală a „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS 
ALBA” cu domnul DĂUCEANU Cristel Sandu - consilier superior în cadrul Serviciului mediu 



- Compartimentul Sistem de management integrat al deșeurilor din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba. 

Art. 2. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 161 din 26 septembrie 
2014 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitara „SALUBRIS ALBA” îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a 
prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba, prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
SALUBRIS Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Administratorului public al Judeţului 
Alba, persoanelor nominalizate, Direcției juridică și administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi 
bugete, Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism, Direcţiei gestionarea patrimoniului, 
Serviciului mediu din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
    Avizat pentru legalitate 

   PREŞEDINTE,      SECRETAR GEGERAL, 
   Ion DUMITREL     Vasile BUMNU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 218 
Alba Iulia,  8 octombrie 2020 
 

Prezentul proiect de hotărâre: 
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu 

art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare :  

Serviciului mediu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:  

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

gestionarea patrimoniului județului  
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 
Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE 
Nr. 22405/8 octombrie 2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului  
UAT – JUDEŢUL ALBA în Adunarea Generală a Asociaţilor  

a „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA”  
 
 

I. Expunere de motive 
În vederea respectării prevederilor O.G. nr. 26/30.01.2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora „Adunarea generală este 
organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţilor”, în cadrul Adunării Generale a 
Asociaţilor din cadrul ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS 
ALBA, în a cărei componenţă este inclus UAT Judeţul Alba, a fost desemnat reprezentant iniţial 
prin art. 7 din Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 18/27 februarie 2009, iar ulterior prin 
art. 2  din Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 161 din 26.09.2014. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Necesitatea înlocuirii reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Asociaţilor 

din cadrul ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA a 
survenit ca urmare a încetării raportului de serviciu al doamnei Stoicănescu Corina, conform 
Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 291 din 13 august 2020, care a avut 
calitatea de reprezentant al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul 
ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA potrivit art. 2 
din Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 161 din 26.09.2014.  

 
III. Reglementări anterioare 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 18/27 februarie 2009 privind asociarea 

judeţului Alba cu unităţile adimistrativ-teritoriale din judeţul Alba pentru înfiinţarea 
ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 161 din 26 septembrie 2014 privind 
aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
„SALUBRIS ALBA”; 

 
IV. Baza legală  
- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d, art. 173 alin. 5 lit. i şi lit. m din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ,  cu modificările și completările ulterioare;  
- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- O.G.  nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
-  H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor; 
 
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 Ordonanța de Urgență 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.  218 din 8 octombrie 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. 22406/8 octombrie 2020 
 

 
 
 

Către 
ADMINISTRATORUL PUBLIC AL JUDEŢULUI ALBA 

Domnul Dan Mihai POPESCU 
SERVICIUL MEDIU 

Doamnei  Nicoleta IRIMIE - şef serviciu 
 
 

  
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 
specialitate,  

 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind înlocuirea reprezentantului UAT – JUDEŢUL ALBA 

 în Adunarea Generală a Asociaţilor a „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA”  

 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 9 octombrie 2020, pentru a putea fi înscris în propunerea de suplimentare a 
ordinii de zi a şedinţei „ordinară” care va avea loc în data de 12 octombrie 2020. 
 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 218/8 octombrie 2020 şi are ataşat  
referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului UAT – 
JUDEŢUL ALBA în Adunarea Generală a Asociaţilor a „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA”.  

Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Serviciul Mediu  
Nr. 22355/ 07.10.2020 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului UAT – JUDEŢUL ALBA 

 în Adunarea Generală a Asociaţilor a „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA”  

 
 

 
 
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA a fost 

înfiinţată în anul 2009 pe o perioadă nedeterminată, în scopul înfiinţării, organizării, 
reglementării, finanţării, exploatării, modernizării şi gestionării în comun a serviciilor de 
salubrizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ – teritoriale membre, precum şi 
realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal şi regional, iar prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 18/27 februarie 2009, a fost aprobată aderarea Judeţului 
Alba la „ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA”. 

Reprezentantul Judeţului Alba în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul 
ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA, a fost desemnat 
iniţial prin art. 7 din Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 18/27 februarie 2009, iar ulterior 
prin art. 2  din Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 161 din 26.09.2014 a fost desemnată 
doamna Stoicănescu Corina, consilier superior din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba. 

Întrucât, conform Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 291 din 13 
august 2020 a încetat raportul de serviciu al doamnei Stoicănescu Corina este necesară 
desemnarea unei alte persoane pentru reprezentarea Judeţului Alba în Adunarea Generală a 
Asociaţilor din cadrul ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS 
ALBA. În acest sens, propunem înlocuirea doamnei Stoicănescu Corina cu domnul Dăuceanu 
Cristel Sandu – consilier superior în cadrul Serviciului Mediu  din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba. 

Față de cele prezentate considerăm oportună adoptarea proiectul de hotărâre inițiat în 
considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor Ordonanţei nr. 
26/30.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare 
potrivit cărora „Adunarea generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea 
asociaţilor”. 

 
 
                                                                      Administrator public, 
                                                                         POPESCU Dan Mihai  
 
 
 
                 Şef serviciu,  
                  IRIMIE Nicoleta Elena 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului 

fondurilor externe nerambursabile, a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii și a bugetului creditelor interne 

pentru trimestrul III al anului 2020 
 
 

 Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2020; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea 
conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii și a bugetului creditelor interne pentru trimestrul III al anului 2020, 

Având în vedere prevederile : 
- art. 173 alin. 3 lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

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

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

 
 

H O T Ă RÂ R E 
 
 

Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Judeţului Alba pentru 
trimestrul III al anului 2020,  conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2.  Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile 
pentru trimestrul III al anului 2020, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al bugetelor instituţiilor publice finanţate din 
venituri proprii și subvenţii din bugetul local pentru trimestrul III al anului 2020, conform 
anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor interne pentru trimestrul III 
al anului 2020, conform anexei nr. 4 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 
Direcției juridică și administrație publică și Direcţiei dezvoltare și bugete din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
                                                   Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL 
                             Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr.  219 
Alba Iulia, 8 octombrie 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 dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 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  
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 
Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport  
Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri  
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA          
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr.  22425/8 octombrie 2020 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al 
Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile, a bugetelor instituţiilor 
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și a bugetului 

creditelor interne pentru trimestrul III al anului 2020 
 Expunere de motive 
 În conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au 
obligaţia ca în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul expirat și cel mai târziu în luna 
decembrie pentru trimestrul IV, să prezinte în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către 
autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a 
redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel încât la sfârşitul 
anului: 
 să nu înregistreze plăţi restante; 
 diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru 

finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor 
restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. 

 Potrivit prevederilor art. 191 alin. 4 lit. b din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, președintele consiliului județean „întocmește proiectul bugetului județului și 
contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului județean, în 
condițiile și la termenele prevăzute de lege”.  
 Descrierea situației actuale 
 Executarea bugetului de venituri și cheltuieli începe odată cu aprobarea bugetului general 
și a bugetelor componente respectiv: bugetul local al Judeţului Alba, bugetul fondurilor externe 
nerambursabile, bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii și bugetul creditelor interne. 
 Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 45 din 17 februarie 2020 a fost aprobat 
bugetul general al Judeţului Alba, bugetul local al Judeţului Alba, bugetul fondurilor externe 
nerambursabile şi bugetele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii pe anul 2020, care ulterior a fost modificată și completată prin rectificări 
bugetare.  

Execuţia bugetară pentru trimestrul III al anului 2020, propusă spre aprobare, prezintă 
informaţii referitoare la încasările realizate şi plăţile efectuate, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare, asigurându-se funcţionarea în bune condiţii a tuturor instituţiilor din subordine 
precum și a acţiunilor, activităţilor și programelor gestionate de către Consiliul Judeţean Alba 
astfel încât la până la sfârşitul anului să nu se înregistreze plăţi restante. 
 Baza legală 

 art. 173 alin. 3, lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare. 
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, 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. 219 din 9 octombrie 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.  22427/8 octombrie 2020 

 
 
 
 

Către 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 
 

 Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 
specialitate,  
 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al  Judeţului Alba, bugetului 

fondurilor externe nerambursabile, a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii și a bugetului creditelor interne  

pentru trimestrul III al anului 2020 
 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 9 octombrie 2020,  pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a 
şedinţei „ordinară” care va avea loc în data 12 octombrie 2020. 

Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 219/8 octombrie 2020 şi are ataşat 
următorul document: referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea conturilor 
de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile, a 
bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și a 
bugetului creditelor interne pentru trimestrul III al anului 2020.                                                                          

 Cu deosebită consideraţiune, 
  
 

SECRETAR  GENERAL 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA          
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 
Nr.  

 
Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al 
Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile, a bugetelor instituţiilor 
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și a bugetului 

creditelor interne, pentru trimestrul III al anului 2020 
 

În conformitate cu prevederile art. 49 alin.(12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au 
obligaţia ca în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul expirat și cel mai târziu în luna 
decembrie pentru trimestrul IV, să prezinte în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către 
autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a 
redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel încât la sfârşitul 
anului: 
 să nu înregistreze plăţi restante; 
 diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru 

finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor 
restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. 

În acest sens contul de execuţie al bugetului general al Judeţului Alba, întocmit pentru 
trimestrul III al anului 2020, este prezentat mai jos pe cele patru tipuri de bugete care îl compun: 
 bugetul local al  Judeţului Alba; 
 bugetul fondurilor externe nerambursabile;  
 bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 
 bugetul creditelor interne. 
În cazul în care veniturile secțiunii de dezvoltare sunt mai mici decât cheltuielile aceleași 

secțiuni, veniturile de dezvoltare se asigură din vărsăminte din veniturile secțiunii de funcționare 
precum si din utilizarea excedentului anilor precedenți. În cazul în care secțiunea de funcționare 
înregistrează deficit în cursul anului, se rectifică bugetul local prin diminuarea sumelor 
reprezentând vărsăminte din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare. 

 
I. Contul de execuţie al bugetului local la 30.09.2020: 
 
1.La venituri: 
a) secţiunea de funcţionare: 
Prevederi bugetare anuale      187.053.090 lei 
Prevederi bugetare trimestriale cumulate        152.763.040 lei 
Încasări realizate       143.725.693 lei 
 
b) secţiunea de dezvoltare: 
Prevederi bugetare anuale        29.890.350 lei 
Prevederi bugetare trimestriale cumulate      23.524.720 lei 
Încasări realizate         64.333.292 lei 
 
2. La cheltuieli: 
a) secţiunea de funcţionare: 
Credite bugetare anuale     192.463.520 lei 
Credite bugetare trimestriale cumulate    158.173.470 lei 
Plăţi efectuate      124.552.330 lei 
 
b) secţiunea de dezvoltare: 
Credite bugetare anuale     148.744.500 lei 
Credite bugetare trimestriale cumulate           132,908,850 lei 
Plăţi efectuate        35.159.201 lei 



 
3. Excedent / deficit: 
    Secţiunea de funcţionare - excedent:  19.173.363 lei 
    Secţiunea de dezvoltare  -  excedent:  29.174.091 lei 

 
II. Contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile la 30.09.2020: 

 
1. La venituri: 
a) secţiunea de dezvoltare: 
Prevederi bugetare anuale        242.730 lei 
Prevederi bugetare trimestriale cumulate          242.730 lei 
Încasări realizate         166.787 lei 

 
2. La cheltuieli: 
a) secţiunea de dezvoltare: 
Credite bugetare anuale        242.730 lei 
Credite bugetare trimestriale cumulate              242.730 lei 
Plăti efectuate           53.972 lei 

 
III. Contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii la 30.09.2020: 
 
1. La venituri: 
a) secţiunea de funcţionare: 
Prevederi bugetare anuale        276.367.190 lei 
Prevederi bugetare trimestriale cumulate          218.032.200 lei 
Încasări realizate         182.211.619 lei 
 
b)  secţiunea de dezvoltare: 
Prevederi bugetare anuale         46.090.850 lei 
Prevederi bugetare trimestriale cumulate           45.180.850 lei 
Încasări realizate          10.498.966 lei 
 
2. La cheltuieli: 
a)  secţiunea de funcţionare: 
Credite bugetare anuale      276.367.190 lei  
Credite bugetare trimestriale cumulate    218.032.200 lei 
Plăti efectuate       180.428.215 lei 

 
b) secţiunea de dezvoltare: 
Credite bugetare anuale      46.090.850 lei 
Credite bugetare trimestriale cumulate            45.180.850 lei 
Plăti efectuate       10.039.938 lei 
 

IV. Contul de execuţie al bugetului creditelor interne la 30.09.2020: 
 
1. La cheltuieli: 
a) secţiunea de dezvoltare: 
Credite bugetare anuale        8.661.000 lei 
Credite bugetare trimestriale cumulate              6.201.000 lei 
Plăti efectuate         1.410.577 lei 

 
Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete  

prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. .... din data de ..... octombrie 2020. 
 

Director executiv, 
Marian Aitai 

 



JUDEȚUL ALBA

lei

DENUMIRE Cod 
indicator

Prevederi 
anuale

Prevederi 
trimestriale 

cumulate

Executie la 
30.09.2020

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCTIONARE 000102 187.053.090 152.763.040 143.725.693

I.  VENITURI CURENTE 0002 184.079.090 149.789.040 140.970.290
A.  VENITURI FISCALE 0003 184.866.090 150.414.040 141.454.923
A1.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT  ȘI CÂȘTIGURI DIN 
CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0006 65.206.000 53.792.700 45.220.495

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 0402 65.206.000 53.792.700 45.220.495
A2.  IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII 0010 119.660.090 96.621.340 96.234.428
Sume defalcate din TVA 1102 118.046.090 95.219.000 95.219.000
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 
desfășurarea de activități

1602 1.614.000 1.402.340 1.015.428

B.   VENITURI NEFISCALE (0013+0014) 0012 -787.000 -625.000 -484.633
B1.  VENITURI DIN PROPRIETATE 0013 112.000 77.000 151.006
Venituri din proprietate 3002 112.000 77.000 151.006
B2.  VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 0014 -899.000 -702.000 -635.639
Venituri din prestări servicii și alte activități 3302 1.518.000 1.138.000 1.181.657
Amenzi, penalități și confiscări 3502 20.000 8.000 20.000
Diverse venituri 3602 150.000 116.000 50.704
Donații și sponsorizări 370201 0 0 0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii 
de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

370203 -2.587.000 -1.964.000 -1.888.000

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru  finanțarea 
cheltuielilor secțiunii de funcționare

40.02 0 0 0

IV.  SUBVENȚII 0017 2.974.000 2.974.000 2.755.403
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE

0018 2.974.000 2.974.000 2.755.403

Subvenții de la bugetul de stat 4202 2.974.000 2.974.000 2.755.403
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE 5002 192.463.520 158.173.470 124.552.330
Autorități publice și acțiuni externe 5102 27.942.280 20.940.060 15.650.403
CHELTUIELI CURENTE 5102.01 27.942.280 20.940.060 15.705.382
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5102.10 20.900.000 15.448.000 13.387.719
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 5102.20 6.862.280 5.332.060 2.205.717
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5102.55 30.000 30.000 24.205
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 5102.59 150.000 130.000 87.741
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI 
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

5102.84 0 0 -54.979

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent 5102.8501 0 0 -54.979
Autorități executive și legislative 510201 27.942.280 20.940.060 15.650.403
Autorități executive 51020103 27.942.280 20.940.060 15.650.403
Alte servicii publice generale 5402 4.452.500 3.483.850 2.504.960
CHELTUIELI CURENTE 5402.01 4.452.500 3.483.850 2.504.960
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5402.10 1.406.000 1.092.000 895.426
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 5402.20 1.021.280 830.000 302.992
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

5402.51 2.025.220 1.561.850 1.306.542

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI 
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

5410.84 0 0 0

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent 5408501 0 0 0
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor 540210 2.025.220 1.561.850 1.306.542
Alte servicii publice generale 540250 2.427.280 1.922.000 1.198.418
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi 5502 5.004.600 2.292.100 1.483.855

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL AL JUDEȚULUI ALBA
PENTRU TRIMESTRUL III AL ANULUI 2020

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean 
Alba nr. 219/8 octombrie2020



CHELTUIELI CURENTE 5502.01 5.004.600 2.292.100 1.483.855
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 5502.20 227.500 197.500 83.198
TITLUL III DOBÂNZI 5502.30 4.777.100 2.094.600 1.400.657
Apărare 6002 385.400 376.900 253.422
CHELTUIELI CURENTE 6002.01 385.400 376.900 253.422
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 6002.20 385.400 376.900 253.422
Apărare națională 600202 385.400 376.900 253.422
Ordine publică și siguranță națională 6102 150.000 109.500 60.429
CHELTUIELI CURENTE 6102.01 150.000 109.500 60.429
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 6102.20 150.000 109.500 60.429
Protecție civilă și protecție contra incendiilor (protecție civilă 
nonmilitară)

610205 150.000 109.500 60.429

ÎNVĂȚĂMÂNT 6502 10.775.340 6.823.990 2.940.433
CHELTUIELI CURENTE 6502.01 10.775.340 6.823.990 2.940.433
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6502.10 126.250 89.100 22.543
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 6502.20 1.035.000 702.190 263.348
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6502.51 977.000 400.700 343.822

TITLU VII ALTE TRANSFERURI 6502.55 0 0 0
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 6502.57 8.637.090 5.632.000 2.310.720
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 6502.59 0 0 0
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI 
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

6502.84 0 0 0

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent 6502.8501 0 0 0
Învățământ preșcolar și primar 650203 8.172.090 5.467.000 2.145.791
Învățământ primar 65020302 8.172.090 5.467.000 2.145.791
Învățământ  nedefinibil prin nivel 650207 2.603.250 1.356.990 794.642
Învățământ special 65020704 2.603.250 1.356.990 794.642
Alte cheltuieli în domeniul învățământului 650250 0 0 0
SĂNĂTATE 6602 4.305.000 4.034.300 3.568.236
CHELTUIELI CURENTE 6602.01 4.305.000 4.034.300 3.568.236
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6602.51 4.305.000 4.034.300 3.568.236

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi 660206 4.305.000 4.034.300 3.568.236
Spitale generale 66020601 4.305.000 4.034.300 3.568.236
Cultură, recreere și religie 6702 37.921.710 28.269.550 25.950.557
CHELTUIELI CURENTE 6702.01 37.933.530 28.281.370 25.972.380
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6702.10 2.195.500 1.678.500 1.328.383
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 6702.20 1.324.960 879.040 281.849
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6702.51 13.795.070 9.762.330 8.648.977

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6702.55 1.886.000 1.655.500 1.494.806
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 6702.59 18.732.000 14.306.000 14.218.365
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI 
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

6702.84 -11.820 -11.820 -21.823

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent 6702.8501 -11.820 -11.820 -21.823
Servicii culturale 670203 11.548.570 8.380.630 7.112.739
Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale 67020302 2.386.500 1.902.300 1.199.939
Muzee 67020303 6.991.420 4.858.830 4.460.916
Instituții publice de spectacole și concerte 67020304 2.170.650 1.619.500 1.451.884
Servicii recreative și sportive 670205 1.766.000 1.572.500 1.485.763
Sport 67020501 1.716.000 1.522.500 1.485.763
Tineret 67020502 50.000 50.000 0
Servicii religioase 670206 18.732.000 14.306.000 14.208.365
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 670250 5.875.140 4.010.420 3.143.690
Asigurări și asistență socială 6802 72.153.600 69.540.600 56.276.041
CHELTUIELI CURENTE 6802.01 72.153.600 69.540.600 56.380.210
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6802.10 44.693.000 44.395.000 39.054.990
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 6802.20 26.022.600 23.779.600 16.466.696
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6802.51 148.380 148.380 148.379

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6802.55 35.620 35.620 35.620
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 6802.57 547.000 547.000 273.289
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 6802.59 707.000 635.000 401.236



TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI 
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

6802.84 0 0 -104.169

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent 6802.8501 0 0 -104.169
Asistență socială în caz de boli și invalidități 680205 43.573.970 41.850.970 32.414.515
Asistență socială în caz de invaliditate 68020502 43.573.970 41.850.970 32.414.515
Asistență sociala pentru familie și copii 680206 28.395.630 27.505.630 23.677.527
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 680250 184.000 184.000 183.999
Protecția mediului 7402 2.615.330 1.828.040 1.397.446
CHELTUIELI CURENTE 7402.01 2.615.330 1.828.040 1.397.446
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 7402.20 2.615.330 1.828.040 1.397.446
Reducerea și controlul poluării 740203 58.700 57.200 6.683
Salubritate și gestiunea deșeurilor 740205 2.556.630 1.770.840 1.390.763
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor 74020502 2.556.630 1.770.840 1.390.763
Transporturi 8402 26.432.760 20.221.380 14.286.548
CHELTUIELI CURENTE 8402.01 21.832.760 16.621.380 10.920.559
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 8402.20 21.832.760 16.621.380 10.920.559
OPERAȚIUNI FINANCIARE 8402.79 4.600.000 3.600.000 3.365.989
TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 8402.81 4.600.000 3.600.000 3.365.989
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI 
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

8402.84 0 0 0

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent 8402.8501 0 0 0
Transport rutier 840203 26.356.360 20.144.980 14.285.048
Drumuri și poduri 84020301 26.356.360 20.144.980 14.285.048
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 840250 76.400 76.400 1.500
Alte acțiuni economice 8702 325.000 253.200 180.000
CHELTUIELI CURENTE 8702.01 325.000 253.200 180.000
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 8702.20 145.000 73.200 0
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

8702.51 180.000 180.000 180.000

Turism 870204 145.000 73.200 0
Alte acțiuni economice 870250 180.000 180.000 180.000
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9602 -5.410.430 -5.410.430 19.173.363

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 000102 29.890.350 23.524.720 64.333.292
VENITURI CURENTE 0002 2.587.000 1.964.000 1.888.000
VENITURI NEFISCALE 0012 2.587.000 1.964.000 1.888.000
C2.  VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII 0014 2.587.000 1.964.000 1.888.000
Transferuri voluntare,altele decât subvențiile 3702 2.587.000 1.964.000 1.888.000
Vărsăminte din secțiunea de funcționare 370204 2.587.000 1.964.000 1.888.000
VENITURI DIN CAPITAL 0015 0 0 7.611
Venituri din valorificarea unor bunur 3902 0 0 7.611
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice 390201 0 0 7.611
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate 4002 0 0 32.055.000
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru  finanțarea 400214 0 0 32.055.000
IV.  SUBVENȚII 0017 7.079.250 5.978.750 2.484.086
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE

0018 7.079.250 5.978.750 2.484.086

Subvenții de la bugetul de stat 42.02 7.079.250 5.978.750 2.484.086
Alte sume primite de la UE 46.02 0 0 63.762
Sume primite de la UE/al ți donatori în contul plăților efectuate și 
prefinanțări aferente cadrului financiar

48.02 20.224.100 15.581.970 27.834.833

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 5002 148.744.500 132.908.850 35.159.201
Autorități publice și acțiuni externe 5102 14.782.640 14.015.640 1.530.594
CHELTUIELI CURENTE 5102.01 17.000 17.000 0
TITLU X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE 5102.58 17.000 17.000 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 5102.70 14.765.640 13.998.640 1.530.594
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 5102.71 14.765.640 13.998.640 1.530.594
Autorități executive și legislative 510201 14.782.640 14.015.640 1.530.594
Autorități executive 51020103 14.782.640 14.015.640 1.530.594
Alte servicii publice generale 5402 162.000 162.000 72.081
CHELTUIELI CURENTE 5402.01 14.000 14.000 0
TITLUL VI TRANSFERURI ÎINTRE UNITĂȚI ALE 5402.51 14.000 14.000 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 5402.70 148.000 148.000 72.081
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 5402.71 148.000 148.000 72.081
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor 540210 14.000 14.000 0
Alte servicii publice generale 540250 148.000 148.000 72.081



Apărare 6002 65.000 65.000 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 6002.70 65.000 65.000 0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6002.71 65.000 65.000 0
Apărare națională 600202 65.000 65.000 0
ÎNVĂȚĂMÂNT 6502 30.000 30.000 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 6502.70 30.000 30.000 0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6502.71 30.000 30.000 0
Învățământ  nedefinibil prin nivel 650207 30.000 30.000 0
Învățământ special 65020704 30.000 30.000 0
Sănătate 6602 27.535.810 26.655.810 9.324.792
CHELTUIELI CURENTE 6602.01 27.535.810 26.655.810 9.324.792
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6602.51 27.274.810 26.394.810 9.321.088

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE 
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6602.58 261.000 261.000 3.704

CHELTUIELI DE CAPITAL 6602.70 0 0 0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6602.71 0 0 0
Servicii  medicale în unități sanitare cu paturi 660206 27.535.810 26.655.810 9.324.792
Spitale generale 66020601 27.535.810 26.655.810 9.324.792
Cultură, recreere și religie 6702 7.675.250 7.675.250 673.636
CHELTUIELI CURENTE 6702.01 1.064.300 1.064.300 303.422
TITLUL VI TRANSFERURI ÎINTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6702.51 1.064.300 1.064.300 303.422

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6702.55 0 0 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 6702.70 6.610.950 6.610.950 370.214
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6702.71 6.610.950 6.610.950 370.214
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI 6702.84 0 0 0
Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent 6702.8501 0 0 0
Servicii culturale 670203 1.088.300 1.088.300 317.686
Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale 67020302 155.000 155.000 77.210
Muzee 67020303 726.400 726.400 132.051
Instituții publice de spectacole și concerte 67020304 206.900 206.900 108.425
Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice 67020312 0 0 0
Servicii recreative și sportive 670205 4.585.950 4.585.950 293.004
Sport 67020501 4.585.950 4.585.950 293.004
Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei 670250 2.001.000 2.001.000 62.946
Asigurări și asistență socială 6802 5.932.460 4.959.720 1.068.431
CHELTUIELI CURENTE 6802.01 1.673.000 1.275.000 812.067
TITLU X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE 
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6802.58 1.673.000 1.275.000 812.067

CHELTUIELI DE CAPITAL 6802.70 4.259.460 3.684.720 256.364
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6802.71 4.259.460 3.684.720 256.364
Asistență socială în caz de boli și invalidități 680205 4.603.740 3.974.000 526.496
Asistență socială în caz de invaliditate 68020502 4.603.740 3.974.000 526.496
Asistență socială pentru familie și copii 680206 1.328.720 985.720 541.935
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 7002 7.306.000 6.648.000 4.743.596
CHELTUIELI CURENTE 7002.01 1.438.000 1.438.000 236.120
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 7002.55 1.438.000 1.438.000 236.120
CHELTUIELI DE CAPITAL 7002.70 5.868.000 5.210.000 4.507.476
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7002.71 5.868.000 5.210.000 4.507.476
TITLUL XVIII ACTIVE FINANCIARE 7002.72 0 0 0
Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice 700205 1.438.000 1.438.000 236.120
Alimentare cu apă 70020501 1.438.000 1.438.000 236.120
Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltarii 
comunale

700250 5.868.000 5.210.000 4.507.476

Protecția mediului 7402 185.000 185.000 26.627
CHELTUIELI CURENTE 7402.01 70.000 70.000 3.095
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN 7402.56 0 0 0
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE 
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

7402.58 70.000 70.000 3.095

CHELTUIELI DE CAPITAL 7402.70 115.000 115.000 23.532
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7402.71 115.000 115.000 23.532
Reducerea și controlul poluării 740203 0 0 0
Salubritate și gestiunea deșeurilor 740205 185.000 185.000 26.627
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor 74020502 185.000 185.000 26.627
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă 8002 0 0 0



CHELTUIELI CURENTE 8002.01 0 0 0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 8002.55 0 0 0
Acțiuni generale economice și comerciale 800201 0 0 0
Programe de dezvoltare regională  și socială 80020110 0 0 0
Transporturi 8402 85.065.340 72.507.430 17.719.444
CHELTUIELI CURENTE 8002.01 60.269.790 55.305.160 13.770.002
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE 8402.58 60.269.790 55.305.160 13.770.002
CHELTUIELI DE CAPITAL 8402.70 22.295.550 15.325.270 2.084.597
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 8402.71 22.295.550 15.325.270 2.084.597
TITLUL XVIII ACTIVE FINANCIARE 8402.72 0 0 0
TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 8402.81 2.500.000 1.877.000 1.867.465
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI 8402.84 0 0 -2.620
Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent 8402.8501 0 0 -2.620
Transport rutier 840203 85.065.340 72.507.430 17.719.444
Drumuri și poduri 84020301 85.065.340 72.507.430 17.719.444
Alte acțiuni economice 8702 5.000 5.000 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 8702.70 5.000 5.000 0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 8702.71 5.000 5.000 0
Turism 870204 5.000 5.000 0
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9602 -118.854.150 -109.384.130 29.174.091

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL Avizat pentru legalitate

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU



JUDEȚUL ALBA

lei

DENUMIRE Cod 
indicator

Prevederi      
anuale

Prevederi 
trimestriale 

cumulate

Executie la 
30.09.2020

TOTALVENITURIALE SECȚIUNIIDE
DEZVOLTARE 000108 242.730,00 242.730,00 166.787,00
IV. SUBVENȚII 19.480,00 19.480,00 8.725,00
Subvenții de la alte nivele ale administrației 
publice 0018 19.480,00 19.480,00 8.725,00
Subvenții de la bugetul de stat 4208 19.480,00 19.480,00 8.725,00
Cofinanțare publică acordată în cadrul 
mecanismului SEE 420860 4.400,00 4.400,00 4.225,00
Cofinanțare publică acordată în cadrul 
Mecanismelor financiare Spatiul 
Economic European si Norvegian 2014-
2021 420875 15.080,00 15.080,00 4.500,00
Sume primite de la UE/alți donatori în 
contul plăților efectuate și prefinanțări 
aferente cadrului financiar 2014-2021 4808 223.250,00 223.250,00 158.062,00
Alte facilități și instrumente postaderare 480816 113.320,00 113.320,00 108.619,00

Mecanismele financiare Spațiul Economic 
European și Norvegian 2014-2021 480831 109.930,00 109.930,00 49.443,00

TOTAL CHELTUIELI 5008 242.730,00 242.730,00 53.972,00

Cheltuieli curente 08.01 242.730,00 242.730,00 53.972,00
Titlul X Proiecte cu finan țare din FEN 
aferente cadrului financiar 2014-2020 08.58 242.730,00 242.730,00 53.972,00
Alte facilități și instrumente postaderare 08.5816 113.320,00 113.320,00 5.292,00
Mecanismele financiare Spațiul Economic 
European și Norvegian 2014-2021 08.5831 129.410,00 129.410,00 48.680,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL 
CULTURALE 6308 28.900,00 28.900,00 24.406,00
Învățământ 6508 28.900,00 28.900,00 24.406,00
CHELTUIELI CURENTE 6508.01 28.900,00 28.900,00 24.406,00
Titlul X Proiecte cu finanțare din FEN 
aferente cadrului financiar 2014-2020

6508.58 28.900,00 28.900,00 24.406,00

Învățământ nedefinibil prin nivel 650807 28.900,00 28.900,00 24.406,00
Învățământ special 65080704 28.900,00 28.900,00 24.406,00

Cultură, recreere și religie 6708 213.830,00 213.830,00 29.566,00
Cheltuieli curente 6708,01 213.830,00 213.830,00 29.566,00
Titlul X Proiecte cu finanțare din FEN 6708,58 213.830,00 213.830,00 29.566,00
Servicii culturale 670803 213.830,00 213.830,00 29.566,00
Muzee 67080303 213.830,00 213.830,00 29.566,00

                               PREŞEDINTE,
                                Ion DUMITREL

Vasile BUMBU

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean 
Alba nr. 219/8 octombrie 2020

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PENTRU 
TRIMESTRUL III AL ANULUI 2020

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,



JUDEȚUL ALBA 

lei

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE 000110 276.367.190 218.032.200 182.211.619
I.  VENITURI CURENTE 0010 179.149.280 143.699.390 112.252.966
C.VENITURI NEFISCALE 0012 179.149.280 143.699.390 112.252.966
C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE 0013 220.000 170.000 53.400
Venituri din proprietate 3010 220.000 170.000 53.400
Venituri din concesiuni și închirieri 301005 220.000 170.000 53.400
C2.  VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII 0014 178.929.280 143.529.390 112.199.566
Venituri din prestări de servicii și alte activități 3310 177.938.790 142.508.900 111.133.528
Venituri din cercetare 331020 424.620 424.620 348.989
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări 
sociale de sănătate

331021 127.343.210 101.881.790 78.673.695

Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de sănătate 
publică alocate de la bugetul de stat

331030 42.809.990 34.202.860 26.922.707

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate 
publică alocate din venituri proprii ale Ministerului 
Sănătății

331031 140.000 91.000 26.990

Venituri din contractele încheiate cu institutele de 
medicină legală

331032 2.975.000 2.236.060 1.963.000

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități 331050 4.245.970 3.672.570 3.198.147
Diverse venituri 3610 50.000 50.000 2.170
Alte venituri 361050 50.000 50.000 2.170
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile 3710 940.490 970.490 1.063.868
Donații și sponsorizări 371001 1.505.500 1.505.500 1.505.500
Vărsăminte din secțiunea de funcționare ptr finanțarea 
secțiunii de dezvoltare a bugetului local

371003 -565.010 -535.010 -441.632

OPERAȚIUNI FINANCIARE 0016 361.120 353.830 235.747
Operațiuni financiare 4010 361.120 353.830 235.747
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru 
efectuarea de cheltuieli

401015 361.120 353.830 235.747

IV.  SUBVENȚII 17 96.856.790 73.978.980 69.722.906
 SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE 
ADMNISTRAȚIEI PUBLICE

18 96.856.790 73.978.980 69.722.906

Subventii de la bugetul de stat 4210 882.500 882.500 587.500
Sume alocate pentru stimulentul de risc 421082 882.500 882.500 587.500
Subvenții de la alte administrații 4310 95.974.290 73.096.480 69.135.406
Subvenții pentru instituții publice 431009 16.000.290 11.504.180 10.135.519
Subvenții din bug local pentru finanțarea cheltuielilor 
curente din domeniul sănătății

431010 4.305.000 4.034.300 3.568.236

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări 
sociale de sănătate pentru acoperiarea creșterilor salariale

431033 74.474.000 56.363.000 54.406.651

Sume alocate pentru stimulentul de risc 431040 1.195.000 1.195.000 1.025.000

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE 4910 276.367.190 218.032.200 180.428.215

Alte servicii publice generale 5410 2.170.480 1.690.150 1.330.467
CHELTUIELI CURENTE 541001 2.170.480 1.690.150 1.351.546
Titlul I Cheltuieli de personal 5410.10 1.837.220 1.407.090 1.202.291
Titlul II Bunuri și servicii 5410.20 333.260 283.060 149.255
Titlul XIX Plati efectuate în anii anteriori și încasați în 
anul curent

541085 0 0 -21.079

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor 541010 2.170.480 1.690.150 1.330.467

Sănătate 6610 257.589.320 204.121.130 168.489.643

Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a Consiliului 
Judeţean Alba  nr. 219/8 octombrie 2020

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL 
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PENTRU TRIMESTRUL III AL ANULUI 2020

DENUMIRE Cod 
indicator Prevederi anuale

Prevederi 
trimestriale 
cumulate

Executie la 
30.09.2020



CHELTUIELI CURENTE   6610.01 257.752.660 204.284.470 168.684.772
Titlul I Cheltuieli de personal   6610.10 163.323.960 123.903.500 113.893.009
Titlul II Bunuri și servicii   6610.20 93.961.700 79.971.970 54.426.594
Titlul X Alte cheltuieli   6610.59 467.000 409.000 365.169
OPERAȚIUNI FINANCIARE 6610.79 0 0 0
TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 6610.81 0 0 0
Titlul XIX Plăți efectuate în anii anteriori și încasați în 
anul curent

6610.85 -163.340 -163.340 -195.129

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi 661006 257.589.320 204.121.130 168.489.643
Spitale generale 66100601 257.589.320 204.121.130 168.489.643
Cultură, recreere și religie 6710 15.124.390 10.862.620 9.434.412
CHELTUIELI CURENTE   6710.01 15.136.600 10.874.830 9.451.539
Titlul I Cheltuieli de personal   6710.10 11.273.200 8.444.180 7.795.056
Titlul II Bunuri și servicii   6710.20 3.762.400 2.375.150 1.610.735
Titlu X Alte cheltuieli 67.10.59 101.000 55.500 45.748
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI 
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

  6710.84 -12.210 -12.210 -17.127

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul 
curent

67108501 -12.210 -12.210 -17.127

Servicii culturale 671003 10.295.390 7.458.620 6.641.491
  Muzee 67100303 8.083.510 5.818.150 5.178.721
  Instituții publice de spectacole și concerte 67100304 2.211.880 1.640.470 1.462.770
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 671050 4.829.000 3.404.000 2.792.921
Alte acțiuni economice 8710 1.483.000 1.358.300 1.173.693
CHELTUIELI CURENTE   8710.01 1.483.000 1.358.300 1.174.293
Titlul I Cheltuieli de personal   8710.10 505.540 383.840 378.838
Titlul II Bunuri și servicii   8710.20 977.460 974.460 795.455
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI 
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

  8710.84 0 0 -600

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul 
curent

87108501 0 0 -600

Alte acțiuni economice 871050 1.483.000 1.358.300 1.173.693
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9610 0 0 1.783.404
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 000110 46.090.850 45.180.850 10.498.966
Venituri nefiscale 0012 565.010 535.010 441.632
 Vânzari de bunuri și servicii 0014 565.010 535.010 441.632
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile 3710 565.010 535.010 441.632
Vărsăminte din secțiunea de funcționare 371004 565.010 535.010 441.632
 Venituri din capital 0015 0 0 4.830
Venituri din valorificarea unor bunuri 3910 0 0 4.830
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor
publice

391001 0 0 0

Alte venituri din valorificarea unor bunuri 391050 0 0 4.830
OPERAȚIUNI FINANCIARE 0016 142.850 142.850 21.876
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate 4010 142.850 142.850 21.876
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru
efectuarea de cheltuieli

401015 142.850 142.850 21.876

Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor
de plata

401016 0 0 0

 Subvenții : 0017 31.462.530 30.582.530 9.685.351
Subvenții de la bugetul de stat 4210 3.109.420 3.109.420 60.841
Subventii de la bugetul de stat 421070 3.109.420 3.109.420 60.841
 Subvenții de la alte administrații 4310 28.353.110 27.473.110 9.624.510

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea
cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

431014 23.314.810 22.814.810 8.242.088

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru
finantarea investitiilor in sanatate

431016 3.960.000 3.580.000 1.079.000

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de
dezvoltare

431019 1.078.300 1.078.300 303.422

Alte sume primite de la UE 4610 98.790 98.790 32.516
Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele
operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

461004 98.790 98.790 32.516



Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților 
efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-
2020

4810 13.821.670 13.821.670 312.761

Fondul European de Dezvoltare Regională 481001 13.821.670 13.821.670 312.761
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 48100101 13.616.690 13.616.690 312.761

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori 48100102 204.980 204.980 0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 4910 46.090.850 45.180.850 10.039.938
Alte servicii publice generale 5410 14.000 14.000 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 5410.70 14.000 14.000 0
Titlul XII Active nefinanciare 5410.71 14.000 14.000 0
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor 541010 14.000 14.000 0

Sănătate 6610 44.872.800 43.992.800 9.800.834
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN 
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6610.58 21.249.860 21.249.860 1.919.382

CHELTUIELI DE CAPITAL 6610.70 23.622.940 22.742.940 7.881.452
Titlul XII Active nefinanciare 6610.71 23.622.940 22.742.940 7.881.452
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi 661006 44.872.800 43.992.800 9.800.834
Spitale generale 66100601 44.872.800 43.992.800 9.800.834

Cultură, recreere și religie 6710 1.204.050 1.174.050 239.104

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN 
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6710.58 56.750 26.750 0

CHELTUIELI DE CAPITAL   6710.70 1.147.300 1.147.300 239.104
Titlul XII Active nefinanciare 6710.71 1.147.300 1.147.300 239.104
Servicii culturale 671003 1.073.050 1.043.050 176.159
  Muzee 67100303 866.150 836.150 128.718
  Instituții publice de spectacole și concerte 67100304 206.900 206.900 47.441

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 671050 131.000 131.000 62.945

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9610 0 0 459.028
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                                Ion DUMITREL Avizat pentru legalitate
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30.09.2020

CHELTUIELI TOTAL : 8.661.000 6.201.000 1.410.577
Cheltuieli curente 07.01 8.661.000 6.201.000 1.410.577
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE 
FEN AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 07.58 8.661.000 6.201.000 1.410.577
SĂNĂTATE 6607 100.000 100.000 0
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE 
FEN AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 6607.58 100.000 100.000 0
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi

660706 100.000 100.000 0
Spitale generale

66070601 100.000 100.000 0
TRANSPORTURI 8407 8.561.000 6.101.000 1.410.577
CHELTUIELI CURENTE 840701 8.561.000 6.101.000 1.410.577
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE 
FEN AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 840758 8.561.000 6.101.000 1.410.577
Transport rutier 840703 8.561.000 6.101.000 1.410.577
Drumuri și poduri 84070301 8.561.000 6.101.000 1.410.577

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

 CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE PENTRU TRIMESTRUL III        
AL ANULUI 2020

                         Avizat pentru legalitate

Anexa nr. 4 l a Proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Alba   
nr. 219/8 octombrie 2020



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba       
nr. 44/14 februarie 2020 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local al 

Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 
din venituri proprii, în anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare 

 
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna octombrie 2020; 
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea și 

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

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

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

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  
 - art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si 
completările ulterioare; 
 - art. 6 alin. 13 din Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020; 
 În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
adoptă următoarea 

H O T Ă RÂ R E 
Art. I. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 februarie 2020 

privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor 
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 
2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează, urmând a avea 
următorul cuprins: 

„Art. 2. Se aprobă utilizarea în anul 2020 a sumei de 125.264,58 mii lei din excedentul 
bugetului local al Județului Alba, rezultat la 31 decembrie 2019, astfel: 

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

  b.) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare, în anul 2020, suma 
de 5.410,43 mii lei, pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.  
                       c.) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2020, suma 
de  118.854,15 mii lei, conform anexei la prezenta hotărâre”. 

Art. II. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a ordonatorilor terțiari 
de credite, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. III. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 
Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; 
Ordonatorilor terţiari de credite în extras; Direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba. 
                          Avizat pentru legalitate 
                PREŞEDINTE,                                              SECRETAR GENERAL, 
                        ION DUMITREL                        Vasile BUMBU  
         
Înregistrat cu nr. 220 
Alba Iulia,  8 octombrie 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 dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 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  
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 
Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport  
Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri  
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa la Proiectul de hotărâre a  
Consiliului Județean Alba nr. 220 din 8 octombrie 2020 

 
Programul obiectivelor de investiţii de interes judeţean  

finanţate din excedentul bugetului local al Județului Alba, pe anul 2020 
  

mii lei
Nr. 
Crt. Denumirea obiectivului Buget 

2020 
0 A 1 

TOTAL, din care: 118,854.15
A Capitolul 51.02  Autorităţi publice şi acţiuni externe 13,351.64
I Obiective de investiţii: 10,680.70

1 Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean Alba 
cu extindere  8,860.70

2 Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba 
Iulia -  Muzeul Naţional al Unirii (PT) 20.00

3 Amenajare depozit  de ceramică veche 1,650.00

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

150.00

II Alte cheltuieli de investiţii: 2,670.94
1 Tehnică de calcul și echipamente de comunicaţii, echipamente IT 615.62
2 Kit aparat foto 10buc 56.38
3 Camera video 2buc 8.00
4 Telemetru 2.60
5 Binoclu cu filmare  1buc 2.69
6 Aparat de spalat cu presiune   12buc 32.63
7 Sistem ventilare al spatiilor de tip HVAC   3buc 14.70
8 Autoturism 90.00
9 Autoutilitara 202.00

10 Mobilier sediu Consiliul Județean Alba 500.00
11 Signalistica interioară și exterioară sediu Consiliul Județean Alba  100.00

12 Software, programe informatice, aplicaţii (software proiectare, soluție antivirus, 
bitdefender, soluţie intranet, licențe, aplicații,etc) 149.52

13 Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean Alba 
cu extindere - branșamente utilități, studii, avize, acorduri etc 100.00

14 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba 
Iulia - Muzeul Naţional al Unirii - branșamente utilități, spor de putere, studii, 
avize, acorduri etc 

150.00

15 Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii - expertiză tehnică 10.00

16 Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba 
Iulia - Muzeul Naţional al Unirii - Studiu de parament și stratigrafic 4.00

17 Elaborare PUD Amenajare zonă cuprinsă între Sala Unirii și Muzeul Național al 
Unirii Alba Iulia 50.00

18 Teatru de Proiecte - Studiu de fezabilitate, studii, expertize, avize, acorduri 150.00

19 Studiu fezabilitate privind realizarea bornelor arhitecturale de intrare în Județul 
Alba 20.00

20 Expertiză tehnică  imobil Piața Ion I. C. Brătianu, nr. 21 (fosta Bancă 
Raiffeisen) 10.00

21 Construire arhivă și depozite logistice CJA - Studiu de fezabilitate, studii, 
expertize, avize, acorduri 50.00

22 Strategia de dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2021-2027 210.00
23 Actualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţului Alba 142.80



B Capitolul 54.02   Alte servicii publice generale                                                     162.00
I Obiective de investiţii Serviciul Județean Salvamont-Salvaspeo: 35.00
1 Alimentare cu apă a  bazei Salvamont Arieșeni 35.00

II Dotări independente Serviciul Județean Salvamont-Salvaspeo 113.00

III Dotări independente Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor 
Alba 14.00

C CAPITOL 60.02 – Apărare Naţională 65.00
  Alte cheltuieli de investiţii: 65.00

1 Mansardare corp C1 al imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Regina 
Maria, nr. 6 - expertiză tehnică 10.00

2 Mansardare corp C1 al imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Regina 
Maria, nr. 6 - DALI, studii, expertize, avize, acorduri  40.00

3 Tehnica de calcul ( Multifuncţionala 1 buc; imprimanta 1 buc) 15.00
 D Capitolul 65.02 Invatamant 30.00

  Alte cheltuieli de investiţii: 30.00
  Platforma evaluare CJRAE Alba 30.00

E Capitolul 66.02 Sănătate, din care: 23,575.81
I Obiective de investiţii: 11,909.94
1 Construire Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 533.94

2 Mansardare Policlinica (Corpuri clădire C+D) la Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Alba Iulia 10,858.00

3 Construire scară exterioară de evacuare 58.00
4 Proiectare și execuție branșament electric - Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 340.00

5 Proiectare și execuție instalație electrică, cablaj și aparataj-circuit prize- Spital 
de Pneumoftiziologie Aiud 120.00

II Alte cheltuieli de investiţii: 8.50

1 Studiu de soluție pentru Aviz Tehnic Racord Electric - Spitalul de 
Pneumoftiziologie Aiud 8.50

III Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 3,965.26
IV Dotări independente Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 230.50
V Reparaţii capitale: 3,096.60

1 RK Centru Multifuncțional de Sănătate Ocna Mureș - Spitalul Judeţean de 
Urgenţă  Alba Iulia 21.00

2 RK Farmacie - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 29.00

3 RK Secțiile Cardiologie, Medicină Internă - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba 
Iulia 200.00

4 
RK și schimb de destinație din Școala Postliceală Sanitară în Secție Recuperare, 
Medicina fizica și Balneologie și extindere Ambulator - Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Alba Iulia 

107.00

5 RK Bloc operator - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 36.00
6 RK Secția Pediatrie, Oftalmologie - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 5.00
7 RK Dispensar TBC - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 5.00
8 RK Post Trafo spital - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 2,656.60

9 RK Compartiment Psihiatrie Cronici Baia de Arieș - Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Alba Iulia 5.00

10 RK Modernizare secţie ATI - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 32.00

VI Cofinanțare proiecte 4,365,01
1 Proiect Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, cod 

SMIS 114211 
141.50

2 Extindere, modernizare și dotare în vederea relocării ambulatoriului integrat al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, cod SMIS 124866 

111.74



3 Proiect Reabilitare energetică a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, cod SMIS 
114599 3,850.77

4 Proiect Extindere și dotare unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de 
Urgență Alba Iulia, cod SMIS 121063  261.00

F Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 7,653.25
I Obiective de investiţii: 4,585.95
1 Sală Polivalentă de sport cu capacitate 1800-2000 locuri, Municipiul Blaj 4,585.95

II Alte cheltuieli de investiţii: 1,930.00
1 Mobilier urban, sisteme de expunere etc, Museikon 100.00
2 Sistemul de detecție incendiu wireless Castel Sâncrai 120.00

3 Mansardare clădire Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba - expertiză 
tehnică 10.00

4 
Elaborare PUD Bastion Sfântul Mihail (construire centru cultural Bastion Sf. 
Mihail, Restaurare și refuncționalizare clădiri și caponieră, sistematizare zonă, 
demolare corpuri parazitare) 50.00

5 Restaurare zid estic Bastion Sf. Mihail, caponieră și morgă - DALI, studii, 
expertize, avize, acorduri  50.00

6 Amenajare și împrejmuire curte Castel Sâncrai studiu de fezabilitate, studii, 
expertize, avize, acorduri 60.00

7 Realizarea expoziției permanente Sala Unirii Alba Iulia 1,500.00
8 Centrul multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud - studiu de fezabilitate 40.00
  Biblioteca Județeană „Lucian Blaga ”Alba 144.00
I Alte cheltuieli de investiţii: 144.00
  Dotari independente Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba 144.00
  Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 206.90
I Obiective de investiţii: 100.00

1 Proiectare, obținere avize execuție  perete antifoc clădire Teatrul de Păpuși 
„Prichindel” Alba Iulia 8.70

2 Instalație de detectare-semnalizare a incendiilor clădire Teatrul de Păpuși 
„Prichindel” Alba Iulia  84.70

3 Lucrari de constructie si instalare copertine  clădire Teatrul de Păpuși Prichindel 
Alba Iulia 6.60

II Alte cheltuieli de investiţii: 106.90
  Dotări independente Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 106.90
  Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia 66.00
I Alte cheltuieli de investiţii: 66.00
  Dotări independente Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia 66.00
  Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 720.40
I Alte cheltuieli de investiţii: 720.40
  Dotări independente Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 720.40

G Capitolul 68.02   Asigurări şi asistenţă socială                                                      4,846.46
I Obiective de investiţii: 4,079.46

1 Centru de Îngrijire și Asistență pentru Persoane cu Handicap Psihic și Mental 
Ocna Mureș - PT și  execuție 4,000.00

2 Proiect, extindere, modernizare  și autorizare PSI Centrul de Îngrijire și 
Asistență Abrud 64.74

3 Documentație tehnică obținere autorizație PSI sediu Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba 14.72

II Alte cheltuieli de investiţii: 180.00
1 Centrale termice 50.00
2 Programe informatice software  și licențe 30.00



3 Ministație de epurare Centrul de Îngrijire și Asistență Baia de Arieș 100.00

III 
Proiect Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor și 
Proiect Venus „Împreună pentru o viață în siguranță”  - Program 
Operațional Capital Uman 2014-2020 

587.00

H Capitolul 70.02 - Servicii și dezvoltare publică 8,660.00
I Obiective de investiţii: 7,222.00
1  Amenajare bază de tratament și agrement în Orașul Ocna Mureș 7,222.00

2 Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în Județul Alba 2014-
2020 1,438.00

I Capitolul 74.02 Protecţia Mediului 185.00
I Alte cheltuieli de investiţii: 115.00

1 
Elaborare Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Alba și a 
Raportului de mediu 100.00

2 
Studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menținere a calității 
aerului în Județul Alba 15.00

II Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile  proiect „Fazarea 
proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în Judetul  Alba” 

70.00

 J Capitolul 84.02  Transporturi 60,324.99
I Lucrări de drumuri și poduri propuse pe anul 2019, în continuare: 11,434.49

1 
Consolidare pod pe DJ705B peste Râul Mureș, km. 3+949, localitatea Vințu de 
Jos, județul Alba 5,360.87

2 Modernizare drum județean DJ704K:Vinerea (DJ704)-Săliștea (DJ705E) 5,435.90

3 
Consolidare Pod pe DJ107C, km. 9+223 peste Pârâul Dumbrăvița, în localitatea 
Limba, județul Alba  637.72

II Lucrări noi: 8,389.21

1 
Consolidare Pod pe drumul județean DJ106E peste Râul Sebeș, km. 52+150, 
Dobra, județul Alba 130.00

2 
Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - Rădeşti 
- Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14 B) 3,015.00

3 Pod pe DJ141C peste Valea Cenade, km. 2+600, jud. Alba 122.70

4 
Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza comunei Pianu și Săsciori, județul Alba-
pe drumul județean DJ704A, PT+executie 1,768.66

5 
Consolidare pod peste râul Mureș, pe DJ107E:Aiud (DN1) - Ciumbrud - Bagau 
- Lopadea Noua - Hoparta - Vama Seaca (DJ 107 D), faza PT și execuție 1,407.22

6 

Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - 
Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel 
- Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - limită Județul 
Mureș, tronson km. 2+112- km. 4+587,  faza PT+execuție 386.53

7 

Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750 C: Sălciua de Sus (DN 75) - 
Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - 
Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1)-faza PT + AT 1,559.10

  Alte cheltuieli de investiţii:  2,471.85
III Dotări independente pentru Activitatea Transporturi 577.85
IV Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii: 1,894.00

1 Servicii de expertizare a lucrărilor executate la obiectivul - Consolidare corp 
drum județean DJ750: Gârda de Sus(DN75) - Ordâncușa - Ghețar 191.50

2 Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe drumul județean DJ106E: 
limită Județul Sibiu - Dobra - Șugag, faza DALI 35.66

3 Reabilitare drum județean DJ 705: limită Județul Hunedoara - Almaşu de Mijloc 
- Almaşu Mare - Zlatna (DN 74), faza SF 85.54

4 Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - Rădeşti 
- Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14 B), 

9.28



faza DALI 
5 Pod pe DJ141C peste Valea Cenade, km. 2+600, jud. Alba, faza SF 11.90

6 Reabilitare și consolidare drum Galda de Jos (intersecție cu DJ 107H - drum 
acces Centru Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos) faza DALI 16.25

7 

Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - 
Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel 
- Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - limită Județul 
Mureș, tronson km.2+112- km.4+587, faza SF 47.00

8 Modernizare și consolidare drum județean DJ107V:DJ107 - Alecuș -DJ107D 
faza DALI 89.85

9 Consolidare pod peste Râul Mureș, pe DJ107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - 
Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107 D) faza DALI 62.00

10 Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza comunei Pianu și Săsciori, județul Alba - 
pe drumul județean DJ704A, faza SF 65.76

11 Modernizare drum județean DJ103G:Inoc(DN1) - Ciugudu de Jos-Ciugudu de 
Sus-limită Județul Cluj - faza DALI, inclusiv expertiza tehnică 42.50

12 Pod pe DJ107:Alba Iulia - Berghin - Colibi - Cergăul Mare - Blaj - Cetatea de 
Baltă - limită Județul Mureș, km.22+850, localitatea Colibi – faza SF 18.00

13 
Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750 C: Sălciua de Sus (DN 75) - 
Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - 
Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1) – faza SF 1,080.94

14 
Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos(DJ107H)-Mesentea-
Galda de Sus-Măgura-Poiana Galdei-Modolești-Intregalde-Ivăniș-Ghioncani-
DJ107I(Bârlești), tr.IV, km.23+700-km.37+500, faza SF 137.82

V 

Proiect POR „Modernizare drum județean DJ 107I: Aiud(DN1) Aiudul de 
Sus - Râmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bârlești Cătun -Cojocani - 
Valea Barnii - Bârlești - Mogoș -_Valea Albă - Ciuciulești -Bucium - Izbita - 
Coleșeni - Bucium Sat - DN74(Cerbu)  km. 0+000 - km. 76+540” , cod SMIS 
2014+: 108707    

30,884.06

VI Proiect POR „Modernizare drum județean DJ103E: DN1 - Gârbova de Jos – 
Gârbovița - Gârbova de Sus”, cod SMIS 2014+: 125923  2,808.74

VII 
Proiect POR „Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos - 
Mesentea - Benic - Intregalde, județul Alba km. 17+700-km.23+700”, cod 
SMIS 2014+:126106 

4,336.64

                                                                                  
                                                                             Avizat pentru legalitate 

 PREŞEDINTE,                                      SECRETAR GENERAL, 
Ion DUMITREL                                            Vasile BUMBU  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE  
Nr. 22242/8 octombrie 2020 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2  

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

 cu modificările şi completările ulterioare 
 
Expunere de motive 
Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului 
bugetar, pe cele două secţiuni, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează în 
baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de 
dezvoltare, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent şi pentru 
acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, 
la sfârşitul exerciţiului bugetar. 

În anul 2020 conform prevederilor art. 6 alin 13 din Legea nr. 5/2020 privind bugetul de 
stat pe anul 2020 prin derogare de la prevederile art. 58 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, în anul 2020 începând cu data intrării în vigoare a 
prezentei legi, judeţele pot utiliza excedentul bugetului local şi pentru finanţarea sistemului de 
protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane publice pentru persoane adulte”. 

Din analiza stadiului fizic și valoric al obiectivelor de investiții aprobate pentru anul 2020 
și urmare a fundamentărilor Serviciului Investiții, Dezvoltare, Promovare patrimonială și 
Managementul Unităților de Cultură, Serviciului Programe, Lucrări, Întreținere drumuri din 
cadrul Consiliului Judeţean Alba și a ordonatorilor terţiari de credite Spitalul Județean de 
Urgență Alba Iulia, Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud și Teatrul de Papuși “Prichindel” Alba 
Iulia se impune modificarea Programului obiectivelor de investiţii de interes judeţean finanţate 
din excedentul bugetului local, pe anul 2020, conform anexei la prezenta hotărâre. 

 
Descrierea situației actuale 
Prin Hotărârea nr. 44/14 februarie 2020 Consiliul Judeţean Alba a aprobat constituirea şi 

utilizarea excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2020, iar prin Hotărârea nr. 
68/20 martie 2020, Hotărârea nr.81/10 aprilie 2020, Hotărârea nr.102/30 aprilie 2020, 
Hotărârea nr.109/12 mai 2020, Hotărârea nr.127/18 iunie 2020, Hotărârea nr.159/30 iulie 
2020, Hotărârea nr.189/13 august 2020 și  Hotărârea nr.209/17 septembrie 2020  Consiliul 
Judeţean Alba a aprobat modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului 
Judeţean Alba nr. 44/14 februarie 2020 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului 
local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii, în anul 2020. 
 

Baza legală 
 art. 173 alin. 3, lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
 art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 art.6 alin.13 din Legea nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, 

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

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de 
hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de 



vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de 
hotărâre înregistrat cu nr. 220 din 8 octombrie 2020. 

 
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii 
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 
      

PREȘEDINTE, 
Ion DUMITREL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA                                 APROB 
JUDEŢUL ALBA                                      PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN                         Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL                                                                                      
Nr.  22444/8 octombrie 2020 

 
 
 
 

Către 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 
 

 Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 
specialitate,  
 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba       
nr. 44/14 februarie 2020 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local al 

Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 
din venituri proprii, în anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 9 octombrie 2020,  pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a 
şedinţei „ordinară” care va avea loc în data 12 octombrie 2020. 

Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 219/8 octombrie 2020 şi are ataşat 
următorul document: referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea și 
completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 februarie 2020 
privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor 
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2020 
cu modificările şi completările ulterioare.                                                                           

 Cu deosebită consideraţiune, 
  
 

SECRETAR  GENERAL 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 
Nr.  
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 februarie 2020 privind constituirea şi utilizarea 

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

ulterioare 
 
 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin art. 58 alin. 1 reglementează utilizarea excedentului astfel: „Excedentul anual al 
bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea 
regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 
6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, 
precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se 
utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative,astfel: 

    a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 
    b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 

veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita 
disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a); 

    c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi 
dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar”, iar potrivit art. 58 alin. 1^3 „avansul 
acordat promotorilor de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile care au calitatea de 
ordonatori de credite ai bugetului local, rămas neutilizat la finele exerciţiului bugetar, se reflectă 
în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, în cadrul 
secţiunii de dezvoltare”. 
Având in vedere: 
 prevederile Hotărârii nr.44/14 februarie 2020 privind constituirea şi utilizarea 

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

 analiza stadiului fizic și valoric al obiectivelor de investiții pe anul 2020 având ca sursă 
de finanţare excedentul bugetului local; 

  Nota  de fundamentare nr. 22142/06 octombrie 2020 a Serviciului Investiții, Dezvoltare, 
Promovare patrimonială și Managementul Unităților de Cultură, Nota  de fundamentare 
nr. 21861/02 octombrie 2020 a Serviciului Programe, Lucrări, Întreținere drumuri, Nota 
de fundamentare nr. 17988/07 octombrie 2020 a Spitalului Județean de Urgență Alba 
Iulia, Nota de fundamentare nr. 2677/08 octombrie 2020 a Spitalului de 
Pneumoftiziologie Aiud și Nota de fundamentare nr. 1326/07 octombrie 2020 a Teatrului 
de Papuși “Prichindel” Alba Iulia, 

excedentul bugetului local, pe anul 2020, în sumă de 118,854.15 mii lei, este destinat finanțării  
următoarelor obiective: 

           mii lei

1  Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean 
Alba cu extindere  8,860.70

2 Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba 
Iulia-  Muzeul Naţional al Unirii (PT) 20.00

3 Amenajare depozit  de ceramică veche 1,650.00

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

150.00



5 Tehnică de calcul și echipamente de comunicatii, echipamente IT 615.62
6 Kit aparat foto 10buc 56.38
7 Camera video 2buc 8.00
8 Telemetru 2.60
9 Binoclu cu filmare  1buc 2.69

10 Aparat de spalat cu presiune   12buc 32.63
11 Sistem ventilare al spatiilor de tip HVAC   3buc 14.70
12 Autoturism 90.00
13 Autoutilitara 202.00
14 Mobilier sediu CJA 500.00
15 Signalistica interioară și exterioară sediu CJA 100.00

16 Software, programe informatice, aplicatii( software proiectare, solutie 
antivirus, bitdefender, solutie intranet, licente, aplicatii,etc) 149.52

17 Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean 
Alba cu extindere - bransamente utilitati, studii, avize, acorduri etc 100.00

18 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba 
Iulia- Muzeul Naţional al Unirii - branșamente utilități, spor de putere, 
studii, avize, acorduri etc 

150.00

19 Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii- expertiză tehnică 10.00

20 Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba 
Iulia-Muzeul Naţional al Unirii- Studiu de parament si stratigrafic 4.00

21 Elaborare PUD Amenajare zonă cuprinsă între Sala Unirii și Muzeul 
Național al Unirii Alba Iulia 50.00

22 Teatru de Proiecte - Studiu de fezabilitate, studii, expertize, avize, acorduri 150.00

23 Studiu fezabilitate privind realizarea bornelor arhitecturale de intrare în 
Județul Alba 20.00

24 Expertiză tehnică  imobil Piața Ion I. C. Brătianu, nr. 21 (fosta Bancă 
Raiffeisen) 10.00

25 Construire arhivă și depozite logistice CJA - Studiu de fezabilitate, studii, 
expertize, avize, acorduri 50.00

26 Strategia de dezvoltare a Judetului Alba pentru perioada 2021-2027 210.00
27 Actualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Judetului Alba 142.80
28 Alimentare cu apă a  bazei Salvamont Arieșeni 35.00
29 Dotări independente Serviciul Județean Salvamont-Salvaspeo 113.00

30 Dotări independente Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor 
Alba 14.00

31 Mansardare corp C1 al imobilului situat in Alba Iulia, str. Regina Maria, nr. 
6 - expertiză tehnică 10.00

32 Mansardare corp C1 al imobilului situat in Alba Iulia, str. Regina Maria, nr. 
6 - DALI, studii, expertize, avize, acorduri  40.00

33 Tehnica de calcul ( Multifunctionala 1 buc; imprimanta 1 buc) 15.00
34 Platforma evaluare CJRAE Alba 30.00
35 Construire Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 533.94

36 Mansardare Policlinica (Corpuri cladire C+D) la Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Alba Iulia 10,858.00

37 Construire scara exterioara de evacuare 58.00

38 Proiectare si executie bransament electric- Spital de Pneumoftiziologie Aiud 340.00



39 Proiectare și execuție instalație electrică, cablaj și aparataj-circuit prize- 
Spital de Pneumoftiziologie Aiud 120.00

40 Studiu de solutie pentru Aviz Tehnic Racord Electric- Spital de 
Pneumoftiziologie Aiud 8.50

41 Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 3,965.26
42 Dotări independente Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 230.50

43 RK Centru Multifunctional de Sanatate Ocna Mures - Spitalul Judeţean de 
Urgenţă  Alba Iulia 21.00

44 RK Farmacie -Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 29.00
45 RK Sectiile Cardiologie, Medicina Interna -Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia 200.00

46 RK si schimb de destinatie din Scoala Postliceala Sanitara in Sectie 
Recuperare, Medicina fizica si Balneologie si extindere Ambulator - Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

107.00

47 RK Bloc operator - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 36.00
48 RK Sectia Pediatrie, Oftalmologie - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 5.00
49 RK Dispensar TBC - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 5.00
50 RK Post Trafo spital - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 2,656.60

51 RK Compartiment Psihiatrie Cronici Baia de Aries - Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Alba Iulia 5.00

52 RK Modernizare sectie ATI - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 32.00

53 Proiect Reabilitarea energetica a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, 
cod SMIS 114211 

141.50

54 Extindere, modernizare si dotare in vederea relocarii ambulatoriului integrat 
al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, cod SMIS 124866 

111.74

55 Proiect Reabilitare energetica a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, cod 
SMIS 114599 3,850.77

56 Proiect Extindere și dotare unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean 
de Urgență Alba Iulia, cod SMIS 121063  261.00

57 Sală Polivalentă de sport cu capacitate 1800-2000 locuri, Municipiul Blaj 4,585.95
58 Mobilier urban, sisteme de expunere etc, Museikon 100.00
59 Sistemul de detecție incendiu wireless Castel Sâncrai 120.00
60 Mansardare clădire Biblioteca Județeană L. Blaga Alba- expertiză tehnică 10.00

61 
Elaborare PUD Bastion Sfântul Mihail (construire centru cultural Bastion Sf. 
Mihail, Restarurare și refuncționalizare cladiri și caponieră, sistematizare 
zonă, demolare corpuri parazitare) 50.00

62 Restaurare zid estic Bastion Sf. Mihail, caponieră și morgă - DALI, studii, 
expertize, avize, acorduri  50.00

63 Amenajare si imprejmuire curte Castel Sincrai studiu de fezabilitate, studii, 
expertize, avize, acorduri 60.00

64 Realizarea expoziției permanente Sala Unirii Alba Iulia 1,500.00
65 Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud - studiu de fezabilitate 40.00
66 Dotari independente Biblioteca Județeană L. Blaga Alba 144.00

67 Proiectare, obținere avize execuție  perete antifoc clădire Teatrul de Papusi 
Prichindel Alba Iulia 8.70

68 Instalație de detectare-semnalizare a incendiilor clădire Teatrul de Papusi 
Prichindel Alba Iulia  84.70

69 Lucrari de constructie si instalare copertine  clădire Teatrul de Păpuși 
Prichindel Alba Iulia 6.60



70 Dotari independente Teatrul de Papusi Prichindel Alba Iulia 106.90
71 Dotări independente Centrul de Cultura "Augustin Bena” Alba Iulia 66.00
72 Dotări independente Muzeul National al Unirii Alba Iulia 720.40

73 
Centru de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și Mental 
Ocna Mureș -PT și  execuție 4,000.00

74 Proiect, extindere, modernizare  și autorizare PSI CIA Abrud 64.74
75 Documentație tehnică obtinere autorizație PSI sediu DGASPC Alba 14.72
76 Centrale termice 50.00
77 Programe informatice software  și licențe 30.00

78 Ministație de epurare CIA Baia de Arieș 100.00

79 

Proiect Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor si 
Proiect Venus "Impreuna pentru o viata in siguranta"  - Program Operațional 
Capital Uman 2014-2020 

587.00

80 Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș 7,222.00

81 
Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba 
2014-2020 1,438.00

82 Elaborare Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Alba si a 
Raportului de mediu 100.00

83 Studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menținere a calității 
aerului în județul Alba 15.00

84 
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile  proiect "Fazarea 
proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul  Alba 70.00

85 Consolidare pod pe DJ705B peste raul Mures, km.3+949, loc. Vintu de Jos, 
jud. Alba 5,360.87

86 Modernizare drum judetean DJ704K:Vinerea (DJ704)-Salistea (DJ705E) 5,435.90

87 Consolidare Pod pe DJ107C, km.9+223 peste paraul Dumbravita, in 
localitatea Limba, jud. Alba  637.72

88 Consolidare Pod pe drumul județean DJ106E peste Raul Sebeș, km.52+150, 
Dobra, jud. Alba 130.00

89 
 Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - 
Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş 
(DN 14 B) 3,015.00

90 Pod pe DJ141C peste Valea Cenade, km. 2+600, jud. Alba 122.70

91 Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza comunei Pianu și Săsciori, județul 
Alba-pe drumul județean DJ704A, PT+executie 1,768.66

92 
Consolidare pod peste râul Mureș, pe DJ107E:Aiud (DN1) - Ciumbrud - 
Bagau - Lopadea Noua - Hoparta - Vama Seaca (DJ 107 D), faza PT și 
execuție 1,407.22

93 

Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac 
- Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - 
Sâncel - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - 
limita jud. Mureș, tronson km. 2+112- km. 4+587,  faza PT+executie 386.53

94 
Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750 C: Sălciua de Sus (DN 75) 
- Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea 
Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1)-faza PT + AT 1,559.10

95 Dotari independente pentru Activitatea Transporturi 577.85

96 Servicii de expertizare a lucrarilor executate la obiectivul-Consolidare corp 
drum judetean DJ750:Gârda de Sus(DN75)-Ordâncușa-Ghețar 191.50

97 Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe drumul județean 
DJ106E:lim. Jud. Sibiu-Dobra-Sugag, faza DALI 35.66

98  Reabilitare drum judetean DJ 705: limită jud.Hunedoara - Almaşu de Mijloc 
- Almaşu Mare - Zlatna (DN 74), faza SF 85.54



99 
Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - 
Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş 
(DN 14 B), faza DALI 9.28

100 Pod pe DJ141C peste Valea Cenade, km. 2+600, jud. Alba, faza SF 11.90

101 Reabilitare și consolidare drum Galda de Jos (intersecție cu DJ 107H- drum 
acces Centru Management Integrat al Deseurilor Galda de Jos) faza DALI 16.25

102 

Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac 
- Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - 
Sâncel - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - 
limita jud. Mureș, tronson km.2+112- km.4+587, faza SF 47.00

103 Modernizare si consolidare drum judetean DJ107V:DJ107-Alecus-DJ107D 
faza DALI 89.85

104 Consolidare pod peste râul Mureș, pe DJ107E:Aiud (DN1) - Ciumbrud - 
Bagau - Lopadea Noua - Hoparta - Vama Seaca (DJ 107 D) faza DALI 62.00

105 Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza comunei Pianu și Săsciori, județul 
Alba-pe drumul județean DJ704A, faza SF 65.76

106 Modernizare drum judetean DJ103G:Inoc(DN1) - Ciugudu de Jos-Ciugudu 
de Sus-limita jud.Cluj - faza DALI, inclusiv expertiza tehnică 42.50

107 Pod pe DJ107:Alba Iulia-Berghin-Colibi-Cergaul Mare-Blaj - Cetatea de 
Balta - lim. jud. Mures, km.22+850, loc. Colibi - faza SF 18.00

108 
Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750 C: Sălciua de Sus (DN 75) 
- Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea 
Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1)-faza SF 1,080.94

109 
Consolidare corp drum judetean DJ107K:Galda de Jos(DJ107H)-Mesentea-
Galda de Sus-Măgura-Poiana Galdei-Modolești-Intregalde-Ivăniș-
Ghioncani-DJ107I(Bârlești), tr.IV, km.23+700-km.37+500, faza SF 137.82

110 

Proiect POR "Modernizare drum judetean DJ 107I: Aiud(DN1) Aiudul de 
Sus-Ramet-Bradesti-Geogel-Macarestu-Barlesti Catuni-Cojocani-Valea 
Barnii-Barlesti-Mogos-Valea Alba-Ciuciulesti-Bucium-Izbita-Cojeseni-
Bucium Sat-DN74(Cerbu)  km.0+000 - km.76+540", cod SMIS 2014+: 
108707    

30,884.06

111 Proiect POR "Modernizare drum județean DJ103E:DN1-Garbova de Jos-
Garbovita-Garbova de Sus", cod SMIS 2014+: 125923  2,808.74

112 
Proiect POR "Consolidare corp drum județean DJ107K:Galda de Jos - 
Mesentea - Benic - Intregalde, jud. Alba km.17+700-km.23+700", cod SMIS 
2014+:126106 

4,336.64

 
Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete  

prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.     din  08 octombrie  2020. 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Marian  Florin AITAI 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local 
al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020 
 
 
 

    Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ, în luna octombrie 2020; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind rectificarea 
bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor 
externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri  proprii  pe anul 2020  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 45/14 
februarie 2020 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al 
Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020, cu modificarile si 
completarile ulterioar; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin 1 lit. b şi art. 173 alin. 3 lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 - Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;  
 În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
adoptă următoarea 
 

HOTĂRÂRE 
 

 
Art. I. Se aprobă rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al 

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

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

de 624.111,95 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei 
hotărâri”. 

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

de 341.305,02 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
                   (2)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2020, se 

stabileşte în sumă de 192.553,52 mii lei. 
                   (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2020, se 

stabileşte în sumă de 148.751,50 mii lei”. 
3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 3. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile, rectificat pe anul 2020 în 

sumă de 343,18  mii lei, conform anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 



4. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 4. (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri  proprii pe anul 2020, rectificat  în sumă de 322.461,15 mii lei, în structura 
prevăzută în anexa nr. 4 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                   (2) Bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri  proprii pe anul 2020 - secţiunea de funcţionare, se stabileşte în sumă de 276.415,19 mii 
lei. 

                   (3) Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri  proprii pe anul 2020 - secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 46.045,96 mii 
lei”. 

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

stabilesc în sumă de 41.407,92 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 5 - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. Creditele de angajament sunt în sumă de 1.428,00 mii lei”. 

6. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 7. Cheltuielile pentru Centrul Militar al Judeţului Alba, rectificate  pe anul 2020, se 

stabilesc în sumă de 450,40 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 7 - parte integrantă a 
prezentei hotărâri”. Se aprobă credite de angajament în sumă de 186,00 mii lei. 

7. Alineatele 1 şi 3 ale  articolului 11 se modifică și vor avea următorul cuprins: 
„Art. 11. (1) Cheltuielile, rectificate, pentru Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, 

pe anul 2020, se stabilesc în sumă de 2.541,50 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 10 - 
parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative, rectificat, pe anul 
2020, pentru Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, conform anexei nr. 10„a” - parte 
integrantă a prezentei hotărâri”. 

8. Alineatul 1 al articolului 15 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 15. (1) Sprijinul financiar pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi 

religiei”, pe anul 2020, se stabilește în sumă de 3.172,14 mii lei , în structura prevăzută în anexa 
nr. 12 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

9. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 17. Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Servicii şi dezvoltare publică şi 

locuinţe”, pe anul 2020, se stabilesc în sumă de 8.660,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa 
nr. 14 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

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

stabilesc în sumă de 111.498,10  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 16 - parte integrantă 
a prezentei hotărâri. Creditele de angajament pe anul 2020 se stabilesc în sumă de 239.451,66 
mii lei”. 

11. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 23. Se aprobă cheltuielile, rectificate pentru Centrul Judeţean de Resurse și 

Asistență Educațională Alba aferente bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru Județul 
Alba, pe anul 2020, în sumă de 129,35 mii lei, potrivit anexei nr. 20 - parte integrantă a prezentei 
hotărâri”. 

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

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în sumă de 281.314,65 mii lei,  în structura prevăzută în 
anexa nr. 23 - parte integrantă a prezentei hotărâri. Creditele de angajament sunt în sumă de 
60.331,49 mii lei”. 

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

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, în sumă de 21.150,58 mii lei, în structura prevăzută în anexa 
nr. 24 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

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

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, în sumă de 8.949,66 mii lei si credit de angajament in suma 
de 875,49 mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 25 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 



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

15. Alineatul 1  al  articolului 29 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 29. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat, pe anul 2020, pentru 

Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, în sumă de 2.418,78 mii lei, în structura prevăzută în 
anexa nr. 26 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

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

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

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

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a ordonatorilor terțiari 
de credite, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Art. III. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 

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

 
                          Avizat pentru legalitate 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 221 
Alba Iulia, 8 octombrie  2020 
 

Prezentul proiect de hotărâre: 
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ:  

Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:  

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

gestionarea patrimoniului județului  
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 
Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport  
Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri  
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială. 



ROMÂNIA          
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 
Nr.  22246/8 octombrie 2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a 

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

proprii  pe anul 2020 
 

 
Expunere de motive 
Autorităţile deliberative pe parcursul exerciţiului bugetar, pot aproba rectificarea 

bugetelor locale si a celorlalte bugete urmare a unor modificari legislative precum şi a unor 
propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. 

La prezenta propunere de rectificare au fost avute în vedere: 
 Prevederile Proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2 a 

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

 Prevederile Proiectului de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie a 
bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile, a 
bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 
proprii și a bugetului creditelor interne pentru trimestrul III al anului 2020, 

 fundamentările compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba 
şi ale  ordonatorilor terţiari de credite. 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, cele menţionate mai sus, notele de fundamentare ale 
ordonatorilor terţiari de credite, si ale compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului 
Judetean Alba, se impune rectificarea bugetului pentru activitatea proprie, pentru Centrul de 
Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba (bugetul fondurilor externe nerambursabile), Centrul 
Militar Judetean Alba, Biblioteca Judeţeană Lucian Blaga Alba Iulia, Alte acţiuni în domeniul 
culturii, recreerii şi religiei, Activitatea Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe, Activitatea 
Transporturi, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, 
Muzeul National al Unirii Alba Iulia, Teatrul de Papusi Prichindel Alba Iulia  şi implicit 
rectificarea  bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului 
fondurilor externe nerambursabile şi bugetele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 
sau parţial din venituri proprii pe anul 2020. 

 
Descrierea situației actuale 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 45 din 14 februarie 2020 s-a aprobat 
bugetul general al Judeţului Alba, bugetul local al Judeţului Alba, bugetul fondurilor externe 
nerambursabile şi bugetele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii pe anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare.  

 
 Baza legală 

- art. 173 alin 1 lit. b şi art. 173 alin. 3 lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
 - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 - Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020; 
 - O.U.G. nr. 50/2020  cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 
  
 



 Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 
condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 221 din 8 octombrie 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.  22247/8 octombrie 2020 
 

 
 
 

Către 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE   

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 
 
 

  
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 
specialitate,  

 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului 

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

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

până în data de 9 octombrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a 
ședinţei „ordinară” care va avea loc în data de 12 octombrie  2020. 
 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 221/8 octombrie 2020 şi are ataşat referatul 
de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului general al 
Judeţului Alba, a bugetului local al Judetului Alba, a bugetului fondurilor externe 
nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri  proprii  pe anul 2020.  
 Cu deosebită consideraţiune, 

 
 

SECRETAR GENERAL 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia Dezvoltare Bugete 
Nr. 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a 

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

proprii  pe anul 2020 
 

În conformitate cu  dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, lege ce stabileşte principiile şi procedurile privind 
formarea, administrarea şi utilizarea fondurilor publice locale, ale Legii nr.5/2020 privind 
bugetul de stat pe anul 2020 precum şi urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorului 
principal de credite, pe parcursul exerciţiului bugetar se pot efectua rectificări ale bugetelor 
componente ale bugetului general. 

Bugetul local al Judeţului Alba  se rectifică la partea de venituri având în vedere 
următoarele:   
 analiza execuţiei bugetare la data de 30.09.2020 conform căreia se constată încasări peste 

nivelul prognozat la unele categorii de venituri, sens în care se majorează veniturile proprii 
ale judeţului cu suma de 97,00 mii lei la indicatorul 30.08.03 “Venituri din dividente”,  

 Prevederile Proiectului de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie a bugetului 
local al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile, a bugetelor 
instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și a 
bugetului creditelor interne pentru trimestrul III al anului 2020,  

 
La partea de cheltuieli bugetul local pe anul 2020 se rectifica având în vedere cele 

menţionate la partea de venituri precum şi:  
 prevederile proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2 al 

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

 fundamentările compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba 
respectiv nota de fundamentare nr. 22142/06.10.2020 a Serviciului Investiţii, dezvoltare, 
promovare patrimonială şi managementul unităţilor de cultură, nota de fundamentare nr. 
21861/02.10.2020 a Serviciului programe, lucrări, întreţinere drumuri şi ale  ordonatorilor 
terţiari de credite  respectiv, nota de fundamentare nr. A1676/2020 a Centrului Militar  
Judeţean Alba, nota de fundamentare nr.4045/07.10.2020 a Bibliotecii Judeţene „Lucian 
Blaga” Alba Iulia, 
şi reevaluarea necesarului cheltuielilor bugetare necesare pentru buna funcţionare a activităţii 
acestea determinând rearanjarea unor prevederi bugetare în cadrul aceluiaşi capitol, sens în 
care propunerea de rectificare este realizată la cap. 51.02 „Autorităţi executive”, 60.02 
“Aparare”, 67.02 „Cultură, recreere şi religie”, 70.02 „Servicii şi dezvoltare publică şi 
locuinţe”, 84.02 „Transporturi”. 
 

Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020 se rectifica având în vedere nota 
de fundamentare nr. 1019/01.10.2020 a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 
Alba şi semnarea de către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba în calitate 
de partener alături de organizaţii din Spania, Italia şi Franţa  a proiectului Erasmus+ “Oasis- 
evOlutive and Attractive Social jobS Les metiers du social du future:evolutifs et plus attractifs, 
finanţat de către FR01 Agence Erasmus+ france/Education et Formation” (“Meserii din 
domeniul social evolutive si atractive”). Valoarea totală proiectului este de 102.930 Euro, din 
care aferentă  Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba suma de 25.590 
Euro. Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, respectiv septembrie 2020 – august 
2022 iar în conformitate cu prevederile convenţiei prima transa este în valoare de 80% din 



bugetul aferent fiecarui partener. Ca urmare bugetul fondurilor externe nerambursabile se 
suplimentează în anul 2020, cu suma de 100.450 lei echivalentul a 20.500 euro. 

 
Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii pe anul 2020 se rectifică atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli cu suma de                   
3,11 mii lei. Rectificarea la partea de venituri vizează cuprinderea în buget, urmare a notei de 
fundamentare nr. 2677/08.10.2020 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, a sumelor 
reprezentând venituri din proprietate, venituri care în conformitate cu articolul 29 din Legea 
273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare se cuprind în 
secţiunea de dezvoltare, prin rectificare  bugetară, numai după încasarea lor. 

La partea de cheltuieli bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri  proprii pe anul 2020 se rectifică ca urmare a influenţei de la partea de 
venituri, precum și rearanjarea  unor prevederi bugetare ca urmare a notelor de fundamentare nr. 
17987/07.10.2020 a Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia, nr.1326/07.10.2020 a Teatrului de 
Păpuşi Prichindel Alba Iulia,  nr. 4635/07.10.2020 a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia.  

 
De asemenea, se propune rectificarea programului de investiții pe anul 2020 pentru 

cap.51.02 „Autoritati executive”, cap. 84.02 „Transporturi”, cap. 66.10 „Sănătate”  şi  67.00 
„Cultură, recreere şi religie”  si a creditelor de angajament la cap 84.02 „Transporturi”, pe anul 
2020. 

 
Totodată, se propune rectificarea programului de activităţi pe anul 2020 pentru Biblioteca 

Judeteana Lucian Blaga Alba Iulia, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia. 
 

 Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia dezvoltare şi bugete 
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. _____  din 8 octombrie 2020. 

 
Director executiv, 

Marian Florin Aitai 
 























































































































































































































































































































































































ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Caietului de obiective în vederea organizării şi desfăşurării concursului 
pentru analizarea noului proiect de management al managerului  

Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba 
 
 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa „ordinară” în luna octombrie 2020; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Caietului de obiective în vederea organizării și desfășurării concursului pentru analizarea noului 
proiect de management al managerului Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, instituție de 
cultură din subordinea Consiliului Județean Alba; 
 Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f, art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 7 alin. 1 din O.U.G. nr. 189/2008, privind managementul instituțiilor publice de 
cultură, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru 
de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de 
obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al 
contractului de management; 

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 Caietul de obiective în vederea organizării şi desfăşurării concursului 
pentru analizarea noului proiect de management al managerului Centrului de Cultură „Augustin 
Bena” Alba, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba în condițiile și termenele 
stabilite de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrative, cu modificările și completările 
ulterioare.  

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, domnului 
Alexandru Pal, Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, Administratorului public al 
Judeţului Alba, Direcţiei juridică şi administrație publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, 
Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură 
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. 222 
Alba Iulia, 8 octombrie 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:  

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

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 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 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREȘEDINTE 
Nr. 22475/8 octombrie 2020 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective în vederea organizării şi 
desfăşurării concursului pentru analizarea noului proiect de management al managerului  

Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba 
 

 
 

Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba funcţionează ca instituţie publică de cultură în 
subordinea Consiliului Judeţean Alba. 

Întrucât la evaluarea finală prevăzută la art.37 alin.2 din Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările 
și completările ulterioare, managerul instituţiei a obţinut nota 9,68 conform prevederilor art. 43 
alin.1 şi alin.2 din actul menţionat, acesta are dreptul de a prezenta un nou proiect de 
management, în conformitate cu cerinţele caietului de obiective întocmit de Consiliul Judeţean 
Alba, iar termenul de depunere a proiectului de management se stabileşte de către autoritate. 

Procedura de analizare a noului proiect de management al managerului care a obţinut, în 
urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, se stabileşte în conformitate cu 
prevederile art. 14  şi art.15 din Anexa 1 Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015. 

Consiliul Judeţean Alba organizează concurs pentru analizarea noului proiect de 
management a managerului Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul 
instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare şi în conformitate cu 
prevederile  

Conform dispoziţiilor art. 6. alin. 1 şi art. 7 alin.1 din actul normativ menţionat, pentru 
organizarea concursului pentru analizarea noului proiect de management se impune elaborarea şi 
aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a caietului de obiective, 
aceste se aprobă prin ordin sau, după caz, prin dispoziție a autorității.  

Modelul – cadru al caietului de obiective şi al regulamentului de organizare şi funcţionare 
al concursului este aprobat prin  Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015. 

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.  222 din 8 octombrie 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. 22476/8 octombrie 2020 

 
 
 
 

Către 
SERVICIUL INVESTIȚII, DEZVOLTARE, PROMOVARE PATRIMONIALĂ ȘI 

MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE CULTURĂ  
Doamnei Cornelia FĂGĂDAR - şef serviciu 

 
 
 

 Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările şi completările 
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 
specialitate,  

 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Caietului de obiective în vederea organizării şi desfăşurării concursului 

pentru analizarea noului proiect de management al managerului  
Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba 

 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 9 octombrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a 
şedinţei „ordinară” care va avea loc în data de 12 octombrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 222/8 octombrie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective 
în vederea organizării și desfășurării concursului pentru analizarea noului proiect de management 
al managerului Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, instituție de cultură din subordinea 
Consiliului Județean Alba 

- Caietul de obiective în vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru analizarea 
noului proiect de management al managerului de la Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, 
conform anexei  

 
 Cu deosebită consideraţiune, 

  
 

SECRETAR GENERAL, 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de 
cultură 
Nr. ……./……..10.2020 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea Caietului de obiective în vederea organizării şi desfăşurării concursului 

pentru analizarea noului proiect de management al managerului  
Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba 

 
Potrivit art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f, art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.  
Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba funcţionează ca instituţie publică de cultură în 

subordinea Consiliului Judeţean Alba. 
Întrucât la evaluarea finală prevăzută la art.37 alin.2 din Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările 
și completările ulterioare, managerul instituţiei a obţinut nota 9,68 conform prevederilor art. 43 
alin.1 şi alin.2 din actul menţionat, acesta are dreptul de a prezenta un nou proiect de 
management, în conformitate cu cerinţele caietului de obiective întocmit de Consiliul Judeţean 
Alba, iar termenul de depunere a proiectului de management se stabileşte de către autoritate. 

Conform dispoziţiilor art. 6. alin. 1 şi art. 7 alin.1 din actul normativ menţionat, pentru 
organizarea concursului pentru analizarea noului proiect de management se impune elaborarea şi 
aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a caietului de obiective, 
aceste se aprobă prin ordin sau, după caz, prin dispoziție a autorității. 

În conformitate cu art. 11 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
189/2008 cu modificările şi completările ulterioare, caietul de obiective se întocmește de către 
autoritate pe baza modelului-cadru, ţinând cont de următoarele criterii: 

- misiunea instituţiei publice de cultură; 
- evoluţiile economice şi socioculturale ale comunităţii în care instituţia publică de 
cultură îşi desfăşoară activitatea; 
- dezvoltarea specifică a instituţiei publice de cultură. 
Caietul de obiective cuprinde prevederi organizatorice, financiare şi tehnice privind 

proiectul de management, după cum urmează: 
- date despre activitatea, bugetul estimat sau cunoscut şi specificul instituţiei publice de 

cultură; 
- regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei; 
- sarcini pentru management; 
- perioada pentru care se încheie contractul de management, în intervalul de minimum 3 

ani şi maximum 5 ani; 
- structura obligatorie a proiectului de management. 
Prin caietul de obiective, autoritatea solicită candidaţilor: 
- analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia publică de 

cultură şi propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent; 
- analiza activităţii instituţiei publice de cultură şi, în funcţie de specific, propuneri 

privind îmbunătăţirea acesteia; 
- analiza organizării instituţiei publice de cultură şi propuneri de reorganizare şi/sau 

restructurare, după caz; 
- analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură;  
- strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a 

instituţiei publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate; 
- o previziune a evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o 

estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor 
instituţiei ce pot fi atrase din alte surse. 

Procedura de analizare a noului proiect de management al managerului care a obţinut, în 
urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, se stabileşte în conformitate cu 
prevederile art. 14  din Anexa 1 Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015.  



 Noul proiect de management care este conform cu cerinţele caietului de obiective 
constituie baza încheierii unui nou contract de management. 

Analizarea conformităţii proiectului de management cu cerinţele caietului de obiective se 
realizează prin stabilirea următorului calendar: 

a) data depunerii proiectului de management de către manager; 
b) perioada de analiză a proiectului de management - prima etapă; 
c) susţinerea noului proiect de management - a doua etapă; 
d) data aducerii la cunoştinţa managerului a notei obţinute şi afişarea acesteia; 
e) termenul de depunere şi soluţionare a contestaţiilor; 
f) aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului final al analizării şi a altor informaţii de 

interes public, după caz. 
Conform art. 15 din actul menţionat: 
(1) Analizarea noului proiect de management al managerului, care a obţinut, în urma 

evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, se realizează de către o comisie de 
concurs, desemnată de autoritate prin ordin sau dispoziţie, după caz. 

(2) Organizarea şi funcţionarea comisiei de concurs, a secretariatului comisiei de concurs 
şi a comisiei de contestaţie, din cadrul acestei proceduri speciale, respectă în mod corespunzător 
prevederile art. 3-7, ale art. 8, cu excepţia lit. c), e), f) şi g), şi ale art. 16. 

(3) Analizarea şi notarea noului proiect de management se realizează cu respectarea 
corespunzătoare a prevederilor art. 9-13, iar dacă proiectul de management a obţinut ca urmare a 
evaluării nota minimă 7, managerului i se încheie un nou contract de management, în condiţiile 
legii. 

(4) În cazul în care, în urma analizării noului proiect de management depus, managerul 
nu a obţinut minimum nota 7, autoritatea are obligaţia organizării unui concurs de proiecte de 
management, cu respectarea prevederilor legale 

 
 Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 
raport de specialitate, propunem Proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective în 
vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru analizarea noului proiect de management al 
managerului de la Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, instituție de cultură din subordinea 
Consiliului județean Alba, înregistrat cu nr. …./….. octombrie 2020. 

 
  Administrator public,         Șef serviciu,        Întocmit, 
 Dan Mihai POPESCU  Cornelia FĂGĂDAR  Pompilia-Luminița Cațaros 
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Anexa la Proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Alba   
nr. 222 din 8 octombrie 2020 

 
 

CAIET DE OBIECTIVE 
pentru concursul de proiecte de management 
organizat de Consiliul Județean Alba pentru 
Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba 

 
 

Perioada de management este de 4 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2021. 
 
Capitolul I – Tipul instituției 

Tipul instituţiei publice de cultură, denumită în continuare instituţia: aşezământ cultural. 
Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba este un aşezământ cultural, instituţie publică de 

interes judeţean, cu personalitate juridică.  
Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba funcţionează ca instituţie publică în subordinea 

Consiliului Judeţean Alba, care-i asigură baza materială şi resursele materiale necesare, potrivit 
responsabilităţilor ce-i revin prin lege; 

Instituţia are titulatura de Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” şi are sediul în Județul Alba, 
Municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 2. Instituţia a fost înfiinţată la 1 octombrie 2007 prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 105/2007, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 
118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată, 
cu modificări şi completări ulterioare de Legea nr. 143/2007. 

Finanţarea Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba se realizează din venituri proprii şi 
subvenţii acordate din bugetul local, prin bugetul Consiliului Județean Alba. 

Conform Regulamentului de organizare și funcționare al instituţiei, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Alba nr. 181 din 13 august 2020 , obiectivele instituţiei sunt următoarele: 
a) Organizarea activităţilor de promovare a culturii şi artei naţionale şi universale de dezvoltare şi 

afirmare a responsabilităţilor creatoare ale locuitorilor judeţului Alba în domeniile cultural - 
artistice şi recreativ-distractive; 

b) Oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, 
în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală, precum și 
atragerea de vizitatori și turiști din țară și străinătate prin punerea în valoare a patrimoniului 
cultural; 

c) Oferirea de servicii culturale şi activităţi de promovare a turismului cultural sau de petrecere a 
timpului liber menite să satisfacă nevoile comunităţii şi să crească gradul de participare al 
cetăţenilor la viaţa culturală; 

d) Conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii 
tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial; 

e) Organizarea de cursuri de formare continuă, teoretice şi practice, necesare formării deprinderilor 
artistice şi a meşteşugurilor şi ocupaţiilor tradiţionale, în afara sistemelor formale de educaţie; 

f) Păstrarea tradiţiei şi creaţiei populare ca fenomen viu şi tezaurizarea ca document cultural; 
g) Dezvoltarea culturii contemporane şi valorificarea ei în viaţa culturală prin diferite forme de 

exprimare artistică; 
h) Promovarea bunurilor culturale tradiţionale sau contemporane şi integrarea lor ca marcă a 

identităţii etno-culturale, în circuitul naţional şi internaţional de valori; 
i) Perfecţionarea metodică a activităţii aşezămintelor culturale în domeniile de activitate solicitate; 
j) Realizarea unor lucrări de specialitate, materiale foto, audio şi video pentru integrarea în circuitul 

naţional de valori şi pentru participarea la întâlniri între specialişti şi publicarea lor în publicaţii şi 
cărţi de specialitate; 

k) Dezvoltarea de schimburi culturale, parteneriate, etc. prin intermediul cărora să fie valorificate 
creațiile centrului la nivel național și internațional 

Scopul înființării Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba este de a oferi produse şi servicii 
culturale ca elemente ale dezvoltării şi regenerării sociale a comunităţilor. 
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Prin activităţile desfăşurate, Centrul asigură conservarea, promovarea şi valorificarea culturii, 
formarea continuă în domeniul artelor şi meşteşugurilor tradiţionale şi activităţi culturale pentru 
petrecerea timpului liber 

 
Capitolul II - Misiunea instituţiei 

Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba își asumă misiunea de promovare, conservare și 
valorificare a culturii şi artei naţionale şi universale şi organizarea de cursuri teoretice și practice 
necesare formării continue în domeniul artelor și meșteșugurilor.  

 
Capitolul III - Date privind evoluţiile economice şi socio-culturale specifice comunităţii în 
care instituţia îşi desfăşoară activitatea  

Fiind o instituţie de interes judeţean, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba prin desfăşoară 
programe şi proiecte culturale ale căror obiective trebuie armonizate cu misiunea şi scopul instituţiei, 
prin activităţi care să atragă un număr cât mai mare de beneficiari, de toate vârstele şi categoriile socio-
culturale, spre acte de cultură autentice. 

Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba se adresează locuitorilor județului Alba… 
Cultura are un rol activ, fiind considerată un factor de dezvoltare socială și comunitară, factor 

al calității vieții, o forță de coeziune socială, un mod de viață al individului și al societății, o expresie a 
identității personale și colective. 

La nivel regional, dezvoltarea se concentrează în primul rând pe zonele purtătoare de 
semnificații, care au valențe socio-culturale, transformându-le în embleme ale regiunii respective. 
Valorificarea oportunităților ce vizează domeniul cultural și al participării cetățenilor la actul de 
cultură reprezintă tendința firească pentru intervenția pe termen scurt și mediu a administrației publice 
în acest sector strategic al județului Alba. 

 
Capitolul IV – Dezvoltarea specifică a instituției 

Instituția este structurată conform organigramei aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Alba nr. 181 din 13 august 2020 și a Statului de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Alba nr.117 din 28 mai 2020 astfel: 
 Manager 
 Contabil șef 

o Compartimentul financiar-contabil 
 Serviciul Administrare, promovare și valorificare a produselor și serviciilor cultural-artistice 

o Compartiment Administrativ 
o Compartiment Promovare și valorificare 
o Compartiment Scenotehnică 

 Serviciul Cercetare, conservare și valorificare Patrimoniu cultural material și imaterial 
o Compartimentul Etnografie și Folclor românesc 
o Compartimentul Minorități Naționale 

 Serviciul Școala de Arte și Meșteșuguri „Augustin Bena” 
o Compartimentul Arte tradiționale 
o Compartimentul Arte vizuale 
o Compartimentul Muzică 
o Compartimentul Dans 

 Serviciul Ansamblul Folcloric „Augustin Bena” al Județului Alba 
o Compartimentul Orchestră 
o Compartimentul Soliști vocali 

 Serviciul Fanfara „Augustin Bena” a Județului Alba 
 Compartimentul Orchestra de Cameră „Augustin Bena” a Județului Alba 

Documente de referință, necesare analizei: 
 Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 133 din 30 mai 2019, cu modificările și completările 
aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 181 din 13 august 2020 –prevăzut la Anexa 
nr.1 
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 Organigrama Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Județean nr. 181 din 13 august 2020 - prevăzut în Anexa nr.2 

 Statul de funcții al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, aprobat Hotărârea Consiliului 
Județean Alba nr.117 din 28 mai 2020 – prevăzut în Anexa nr.3 

 Bugetul aprobat al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, pe ultimii trei ani – prevăzut la 
Anexa nr.4 

 
4.1. Scurt istoric al instituției, de la înființare până în prezent 

Instituția a fost înființată în anul 2007 prin reorganizarea Școlii Populare de Arte și Meșteșuguri 
și a Centrului de Promovare a Culturii Tradiționale și Creației Populare Alba. Centrul de Cultura 
„Augustin Bena” și-a deschis oficial porțile la data de 1 octombrie 2007, în preajma sărbătoririi a 127 
de ani de la nașterea lui Augustin Bena. 

Instituția a fost înființată cu scopul de a oferi produse și servicii culturale ca elemente ale 
dezvoltării și regenerării sociale a comunităților. Prin activitățile desfășurate, Centrul de Cultură 
„Augustin Bena” asigură conservarea, promovarea și valorificarea culturii, formarea continua în 
domeniul artelor și meșteșugurilor tradiționale, educația cultural-artistică a tinerilor și activități 
culturale pentru petrecerea timpului liber. Încă de la înființare, activitatea instituției s-a dezvoltat prin 
înființarea a două noi servicii artistice, Ansamblul Folcloric al Județului Alba și Fanfara Județului 
Alba, care la foarte scurt timp au confirmat necesitatea și importanța acestor formații artistice în 
Județul Alba, cu impact pe plan național. 

În anii 2018-2019, activitatea instituției s-a dezvoltat semnificativ prin înființarea Serviciului de 
cercetare și valorificare a Patrimoniului Cultural material și imaterial (cu compartimentul Etnografie și 
Folclor și compartimentul Minorități Naționale din România), a Serviciului pentru administrarea, 
promovarea și valorificarea produselor și serviciilor cultural-artistice, cât și a structurilor funcționale 
de certificare profesională și promovare culturală: 

 Casa de discuri ,,Augustin Bena” 
 Centrul de Excelență în Fotografie ,,Samoilă Mârza” 
 Editura Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” 
 Editura Muzicală a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” 
 Sistemul de certificare a calității produselor și serviciilor culturale tradiționale. 
 Centrul Naţional al Tulnicului „Avram Iancu”. 
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4.2. Criterii de performanță ale instituției în ultimii trei ani 
 

Nr. 
crt. Indicatori de performanță Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 

1. 

Cheltuieli pe beneficiar 
(subvenție + venituri – 
cheltuieli de capital)/ nr. de 
beneficiari 

4020838,7 lei  / 
3500000 pers = 

1,148 lei 

5139212,00 lei : 
4000000 pers = 

1,284 lei/beneficiar 

5139212,00 lei : 
3.500.000 pers = 

1,748 
lei/beneficiar 

2. Fonduri nerambursabile 
atrase (lei) 45000 lei 39977 lei 

0 lei 
Au fost depuse 2 
proiecte pentru 

sesiunea de 
finanțare II/2019 
a AFCN, însă nu 

au obținut 
finanțare 

3. Număr de activități 
educaționale 76 58 91 

4. Număr de apariții media 
(fără  comunicate de presă) 584 339 324 

5. Număr de beneficiari 
neplătitori 

peste 3500000 
persoane pe plan 
local, național și 

internațional 

peste 4000000 
persoane pe plan 
local, național și 

internațional 

peste 3.500.000 
de persoane pe 

plan local, 
național și 

internațional 

6. Număr de beneficiari 
plătitori 

230 plătitori 
direct 

1200 plătitori – 
contract barter 

144 plătitori direct 
960 plătitori – 
contract barter 

943 plătitori – 
contract barter 

7. Număr de expoziții 
 
Număr de reprezentații 
 
Frecvența medie zilnică 

38 
 

128 
 

0,45 (aprox. 1 
activitate la 2 

zile) 

29 
 

188 
 

Media zilnică = 
0,51 activități 

aprox. 1 activitate 
la fiecare 2 zile 

55 
 

189 
 

Media zilnică = 
0,51 activități 

aprox. 1 activitate 
la fiecare 2 zile 

8. Număr de proiecte – 
program minimal 
Număr de proiecte 
suplimentare 

61 
 

64 

35 
 

89 

37 
 

110 

9 Venituri proprii din 
activitatea de bază 122845,79 lei 198831,00 lei 196543,00 lei 

10 Venituri proprii din alte 
activități - 20000,00 lei 0,00 lei 
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4.3. Scurtă descriere a patrimoniului instituției (sediu, spații, dotări etc.) 

 
Din anul 2017, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” a preluat în administrare două clădiri: 

 Prima clădire, situată în Municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazul nr.  2, acolo unde își desfășoară 
activitatea administrativă, de pregătire a formațiilor artistice din subordine și de desfășurare a 
procesului educativ la clasele interne ale Școlii de arte și meșteșuguri din cadrul instituției. 

 Cea de-a doua clădire, „Casa artelor din Deal”, acolo unde sunt organizate ateliere, masterclass-uri, 
tabere de creație pentru copiii și tinerii din județul Alba, precum și activități de cazare a 
colaboratorilor instituției în cadrul proiectelor culturale implementate. 

Din anul 2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena”, având în vedere numeroasele și 
importantele investiții realizate în perioada 2017-2019, dar și creșterea veniturilor proprii, a închiriat o 
hală cu suprafața de aprox. 600 mp, pe centura Municipiului Alba Iulia (Str. Drâmbarului nr. 2), spațiu 
organizat ca spațiu logistic, centru de colectare a produselor meșteșugărești tradiționale, studio foto și 
de filmare, cât și spațiu pentru anumite evenimente (gen târguri, expoziții etc.). 

Dintre investițiile realizate în ultimii ani, amintim: 
 Amenajarea curții interioare cu spații de parcare propria și cu acces în condiții de siguranță 

pietonală și auto (pavarea întregii curții situate în str. Mihai Viteazul nr. 2, Alba Iulia, amenajarea 
intrări directe din strada principală și marcarea corespunzătoare a spațiilor de parcare) 

 Achiziționarea unui sistem de sonorizare profesional, de ultimă generație, pentru activități în spații 
indoor și spații outdoor de maxim 500 de persoane. 

 Amenajarea a 3 punte de afișaj pentru materialele publicitare și de promovare   
 Demolarea și refacerea gardului clădirii situate pe strada Mihai Viteazul nr. 2 
 Împrejmuirea totală a clădirii Casa Artelor din Deal 
 Realizarea unei căsuțe de grădină cu suprafață de aprox. 12 mp la Casa Artelor din Deal, pentru 

activitățile de întreținere a curții/ spațiilor verzi și depozitarea sculelor/ uneltelor de grădină 
 Realizarea sistemului pluvial, de captare a apelor pluviale din jurul clădirii Casa Artelor din Deal, 

cu scopul protejării clădirii și eliminarea infiltrațiilor la subsolul clădirii 
 Dotarea tuturor camerelor de oaspeți de la Casa Artelor din Deal cu câte 3 seturi complete de 

lenjerie de pat 
 Antifonarea cu panouri fonoabsorbante a tuturor încăperilor cu activitate care emite o presiune 

sonoră ridicată, la sediul din str. Mihai Viteazul nr. 2 
 Achiziționarea de aparate de aer condiționat mobile pentru încăperile de la mansardă și 

dezumidificatoare mobile pentru încăperile de la demisolul clădirii din str. Mihai Viteazul nr. 2 
 Achiziționarea de corturi/pavilioane pentru evenimente 
 Achiziționarea a 3 calculatoare/laptop-uri performante pentru editare video, editare sunet și editare 

foto 
 Achiziționarea de purificatoare de aer performante pentru spațiile din str. Mihai Viteazul nr. 2, în 

contextual pandemiei de Covid-19 
 Achiziționarea unei scene mobile cu suprafață desfășurată de 90 m2 (10 X 8 m) 
 Achiziționarea unui autoturism 
 Achiziționarea unei autoutilitare mixte, Mercedes-Benz Sprinter (6+1 persoane și spațiu voluminos 

de bagaje) 
 Achiziționarea unei remorci de marfă de aprox. 3 X 2 m 
 Achiziționarea unui generator industrial diesel insonorizat cu remorcă proprie 
 Achiziționarea a 150 de garduri de delimitare (tip jandarmerie) și 150 de garduri de împrejmuire 
 Achiziționarea a 30 buc – stâlpi de ghidare cu bandă retractabilă 
 Amenajarea unui spațiu expozițional urban, exterior, la sediul instituției din str. Mihai Viteazul nr. 

2, pentru 30 de lucrări/panouri expoziționale 
 Achiziționarea a 400 de scaune pentru evenimente în aer liber 
 Achiziționarea a 4 generatoare de aer cald pe motorină pentru spații exterioare, ventilate 
 Achiziționarea unui aparat foto și a unui obiectiv profesional 
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 Achiziționarea unui sistem video profesional – studio mobil video, complet robotizat 
 Dotarea sălii de dansuri din str. Mihai Viteazul nr. 2 cu oglinzi și balustradă, pe întreaga suprafață 

a unui perete 
 Achiziționarea unui plotter pentru tipar până la dimensiunea format A0 
 Achiziționarea unui robot automatizat de imprimare și duplicare CD-uri/DVD-uri 
 Achiziționarea a 30 de șevalete pentru expoziții outdoor și 20 de șevalete pentru expoziții indoor 
 Achiziționarea a 3 proiectoare profesionale pentru acțiuni foto/video 
 Realizarea unui sistem de lumini albe pentru scena mobile 
 Achiziționarea unui sistem complet NAS de 20 TB pentru digitalizarea arhivei  instituției 
 Achiziționarea de instrumente muzicale profesionale: 1 trompetă, 1 acordeon electronic, 1 

acordeon tradițional, 3 viori, 1 braci, 1 violă, 1 violoncel, 1 contrabas, 
 Achiziționarea de costume populare pentru orchestra Ansamblului Folcloric al Județului Alba 
 Achiziționarea a câte 2 costume tradiționale pentru soliștii vocali ai Ansamblului Folcloric al 

Județului Alba 
 Achiziționarea a 2 rânduri de costume de scenă și a unui rând de costume reconstituite pentru 

Fanfara Județului Alba  
 Realizarea a 8 rânduri de costume tradiționale complete pentru 7 perechi de dansatori ai 

Ansamblului Folcloric al Județului Alba (Alba, Călușar, Oaș, Moldova, Oltenia/Muntenia, Banat, 
Codru și Țigănesc) 

 Achiziționarea de soft-uri profesionale pentru: editare audio, editare, video, editare foto. 
 
4.4. Lista programelor și proiectelor în ultimii trei ani 
4.4.1. Lista programelor şi proiectelor în ultimii trei ani, cu alocare bugetară 
Nr 
crt Program Proiect 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 

1. 

Promovarea, 
conservarea, 
cercetarea și 
valorificarea 
Patrimoniului 
Cultural 
imaterial 

Palatul Cultural din Blaj, între trecut și viitor x   
Statu' la vase în lunea Paștelui x   
Datini străbune pe Secașe x   
Festivalul de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru 
Cultură” (reinventat) x   

Târgul de Fete de pe Muntele Găina x   
Târgul de Fete de la Blaj (Veselie de Ispas la Blaj) și 
Serbările Libertății x   

Ziua lemnarului x   
Concert de Colinde la Alba Iulia x   
Festivalul Românilor de Pretutindeni (include 
proiectele Colocviile Naționale de Etnografie și 
Folclor, Gala Tezaurelor Umane Vii din Județul 
Alba, Arte și meșteșuguri pentru toți) 

x   

1 2 3 4 5 6 

2. 
Educație 
artistică și 
culturală, 

Festivalul Național de Folclor ,,Sus, sus, sus, la moți, 
la munte” Câmpeni x   

Festivalul Național de Folclor ,,Inimi fierbinți în țara 
de piatră” Abrud x   

Festivalul Național de Folclor „Mureș, pe marginea 
ta” Ocna Mureș x   

Festivalul Național de Folclor ,,Strugurele de Aur” 
Alba Iulia x   

Festivalul Național de Folclor „Felician Fărcașiu” 
Sebeș x   

Festivalul Internațional de Muzică Folk ,,Ziua de 
Mâine” x   
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Festivalul Internațional de Muzică Clasică ,,Alba 
Classic Music”  x   

Festivalul Internațional de Dans ,,Alba Dance” x   
Taberele de creație artistică ,,Augustin Bena” x   
Expoziții de arte plastice în Județul Alba x   

3. 
Sărbători 
oficiale în 
România 

Ziua Națională a României – 1 decembrie x   

Ziua Unirii Principatelor Române - 24 ianuarie x   
Sărbătoarea Etniei Romilor din România - 08 aprilie x   
Ziua Națională a Portului Tradițional din România - a 
doua duminică a lunii mai,   x   

Ziua Imnului Național al României (Festival de 
Fanfare) - 29 iulie x   

4. Artele 
spectacolului 

Stagiunea Orchestrei de Cameră ,,Augustin Bena” a 
Județului Alba x   

Blaj aLive  x   
Toamna Cugireană x   
Festivalul Național de Interpretare a Romanței ,,In 
memoriam Valer Ponoran” x   

Stagiunea concertelor de promenadă în orașele 
Județului Alba x   

5. Arte vizuale 

Festivalul Internațional de Film Etnografic (FIFE) x   
Tabăra Internațională de arte plastice InterArt x   
Festivalul Internațional de Film și Foto ArtAiud x   
Concursul Internațional de Sgraffito x   
Concursul Internațional de Machete de Afișe ,,Alba 
Maris” x   

Tabăra Internațională de Sculptură ,,Dâmbul lui Gâf” x   

6. 
Diversitate și 
multicultura-
litate 

Festivalul Internațional de Folclor Aiud x   
Ziua culturii maghiare de la Mirăslău x   
Ziua culturii maghiare de la Unirea x   
Festivalul Minorităților Naționale din România   x   
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1 2 3 4 5 6 

7. 

Mobilitate și 
cooperare 
culturală, 
națională și 
internațională 

Județul Alba în țară și în lume x   

Turneu Internațional de Pricesne x   
Turneu Internațional de Colinde tradiționale din 
Județul Alba x   

8. 

Editura și Casa 
de discuri 
,,Augustin 
Bena” 

Pagina Culturală a Centrului de Cultură ,,Augustin 
Bena” x   

Monografii, articole, studii și alte lucrări de 
specialitate x   

Partituri muzicale x   
Albume de artă x   
Antologie de Folclor a Județului Alba 
Spectacole și concerte Live (CD/ DVD) x   

Reclasificarea programelor anii 2018, 2019 

9. 
,,Cultură 
pentru 
Cultură” 

Festivalul de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru 
Cultură” - proiect unic în Europa  x x 

10. 
,,Ziua 
Națională a 
României” 

Ziua Națională a României  x x 

11. 
,,Branding – 
Augustin 
Bena” 

Festivalul Cultural ,,Augustin Bena"  x x 

12. 

Promovarea, 
conservarea, 
cercetarea și 
valorificarea 
Patrimoniului 
Cultural 
material și 
imaterial 

Expozițiile etnografice din Județul Alba  x x 

Enciclopedia de Etnografie și Folclor a Județului 
Alba  x x 

Colocviile Naționale de Etnografie și Folclor  x  
Promovarea, conservarea și valorificarea dansurilor 
populare și a costumelor tradiționale românești  x x 

Transalpina de Apuseni - studiu de etnografie și 
folclor privind zona Aiud - Bucium  x x 

13. 
Sărbători 
tradiționale în 
Județul Alba 

Târgul de Fete de pe Muntele Găina  x x 
Statu' la vase în lunea Paștelui Șugag  x x 
Ziua Lemnarului de la Horea  x x 
Concert Tradițional de Colinde la Alba Iulia  x x 
Toamna Cugireană  x x 

14. 
Festivaluri și 
concursuri de 
folclor 

Festivalul Național de Folclor ,,Sus, sus, sus, la moți, 
la munte” Câmpeni  x x 

Festivalul Național de Folclor ,,Inimi fierbinți în țara 
de piatră” Abrud  x x 

Festivalul Național de Folclor ,,Mureș, pe marginea 
ta” Ocna Mureș  x x 

Festivalul Național de Folclor ,,Felician Fărcașiu” 
Sebeș  x x 

Festivalul Național de Folclor ,,Strugurele de Aur” 
Alba Iulia și Jidvei x x x 

1 2 3 4 5 6 

15. 

Formarea 
deprinderilor 
cultural-
artistice 

De 50 de ani, arte și meșteșuguri pentru toți  x x 
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16. 

Dezvoltarea 
culturii 
contemporane 
și tradiționale 

Festivalul Național de Interpretare a Romanței ,,In 
memoriam Valer Ponoran” Zlatna  x x 

Zilele Muzicale ,,Carl Filtsch"  x x 
Jazz in the Palace  x  
Festivalul Național de Muzică Folk ,,Ziua de Mâine”  x x 
Stagiunea Orchestrei de Cameră ,,Augustin Bena” a 
Județului Alba  x x 

Blaj aLive  x x 
Stagiunea concertelor de promenadă în orașele 
Județului Alba  x x 

Concert de Colinde la Palat  x  
Tabăra Națională de Sculptură ,,Dâmbul lui Gâf”  x x 

17. Schimburi 
culturale 

Județul Alba în țară și în lume  x x 
Centrul de Excelență în Fotografie  x x 
Festivalul Internațional de Film Etnografic  x  

18. Identități 
etnoculturale 

Ziua Culturii Maghiare de la Mirăslău  x x 
Ziua Culturii Maghiare de la Unirea  x x 
Festivalul Internațional de Folclor (CIOFF)  x x 
Ziua Minorităților Naționale din România  x x 
Lăutari de ieri și de azi  x x 

19. 

Promovarea 
produselor și 
serviciilor 
cultural-
artistice și 
educative 

Editura muzicală a Centrului de Cultură ,,Augustin 
Bena”  x x 

Editura Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”  x x 
Casa de discuri a Centrului de Cultură ,,Augustin 
Bena”  x x 

Pagina Culturală a Centrului de Cultură ,,Augustin 
Bena”  x x 

20. 
Promovarea 
turismului 
cultural 

Târgul de Turism Rural de la Albac x x x 

21. 

Proiecte 
din programul 

anual 

Festivalul Cetăților Dacice x x x 
22. Festivalul Național de Jazz „Alba Jazz” x   

23. Apollo – Festivalul Internațional de Teatru de 
Tineret, ed. a IV-a 

x   

24. Ziua Artei Fotografice în România x   
25. Ziua Internațională a Francofoniei x   

26. 
Eveniment de sărbătorire a Zilei Naționale a Tineretului, 
Zilei egalității de șanse între femei și Bărbați, Zilei 
Europei, Zilei Naționale a Independenței 

x   

27. Ziua Copilului și Ziua Învățământului x   

28. Ziua Încoronării Regelui Ferdinand și a Reginei 
Maria la Alba Iulia x   
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1 2 3 4 5 6 
29.  Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România x   

30.  Zilele Medievale ale Bălgradului (festival de artă 
medievală) x   

31.  Zilele Centrului de Cultură „Augustin Bena” – 10 ani 
de la înființare x   

32.  Plan editorial al Revistei Discobolul x   
33.  Revista Rânduiala Județului Alba x   

 
4.4.2. Alte proiecte la care instituția a luat parte în calitate de organizator sau partener, fără necesitatea 

alocării bugetare din partea autorității 
 

Nr 
crt Denumire proiect 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 

1. Ziua Unirii Principatelor Române (Sighișoara 2017, Sebeș și Alba Iulia - Sala 
Unirii 2018, Sebeș și Alba Iulia - Sala Unirii 2019) x x x 

2. Seara Artelor (Cluj-Napoca) x x x 
3 Carnavalul de la Veneția (Veneția - Italia) x   
4 Balul Moților (Câmpeni) x   
5 Cântă și încântă de Dragobete (Satu Mare) x   

6 Ziua Cucilor – Fărșangul de la Cetea 
Brănești (Ilfov) x   

7 Proiectul 100 – Centenarul României (Cluj-Napoca) x x  
8 Gala Feminitate și Dăruire (Alba Iulia) x   
9 Ziua Femeii (Sebeș), Spectacol dedicat zilei de 08 martie (Căminul Cultural Jidvei) x x  

10 Colocviul Romanului Românesc Contemporan (Alba Iulia) x   
11 Jurnal de copii – filmare DigiTV (Alba Iulia) x   
12 Festivalul Roman Apulum (Alba Iulia) x   
13 Produs de Cluj (Alba Iulia) x   
14 Datină străbună pe Secașe ( Păuca/ Sibiu 2017, Cut 2019) x  x 
15 Zilele Școlii Populare de Arte (Tg. Mureș) x   
16 Întâlnirea Ceferiștilor Teiuș (Teiuș) x   
17 Sărbătoarea Libertății (Blaj) x   

18 Lansarea albumului ,,Antiexemplu,, al trupei Carla’s Dream 
(Republica Moldova) x   

19 Târgul de carte Alba Transilvana (Alba Iulia) x x x 
20 Balul ASTREI (Blaj) x x  
21 Sărbătoarea florilor de mai (Alba Iulia) x   

22 Școala altfel (Alba Iulia); Săptămâna altfel cu dans de societate (6 școli din Cugir și 
Orăștie) x x  

23 Fiii Satului Căpâlna (Căpâlna) x x  
24 Ieșirea-n Rai (Ampoița) x   
25 Sărbătoarea Cireșelor (Hăpria) x   
26 Ziua Rozelor (Ciumbrud, Aiud) x x x 
27 Cursuri de vară (Alba Iulia și Deal) x   
28 Fiii Satului Căpâlna (Căpâlna - Săsciori) x   
29 Ziua Minerului Abrud  x   
30 Târgul de la Sălciua x  x 
31 Cântec de Suflet (Alba Iulia) x   
32 Fiii Satului Valea Lungă (Valea Lungă) x   
33 Fiii Satului Feisa (Feisa) x   
34 Fiii Satului Stremț (Stremț, Geoagiu) x x x 
35 Zilele Orașului Teiuș (Teiuș) x  x 
36 Fiii Satului Ghirbom (Ghirbom) x   
37 Filmare – România, jos pălăria (București) x   
1 2 3 4 5 

38 Fiii Satului Biia (Biia) x   
39 Zilele Orașului Brandenburg (Brandenburg) x   
40 Sărbătoarea Dacilor (Cricău) x   
41 145 de ani de la moartea Eroului Național Avram Iancu (Țebea) x   
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42 Fiii Satului Teleac – Drâmbar (Teleac) x   
43 Festivalul de folclor pastoral Coborâtul oilor (Săsciori, Loman) x x x 
44 Ziua Stejarului (Perșani) x   
45 Dance for Peace (Struga - Macedonia) x   
46 Fiii Satului Geomal (Geomal) x x x 
47 Tabără educativă (Beliș) x   
48 Openul Internațional al României (șah) (Alba Iulia) x   
49 Workshop de dans – Hannelore Urlich (Alba Iulia, Casa de Cultură a Studenților) x x  
50 Ziua Națională a României (Sebeș 2017, Cugir 2019) x  x 
51 Dansul Bucuriei (Alba Iulia) x   
52 Serbările Iernii (Alba Iulia) x   
53 Best of Bussines (Alba Iulia) x   
54 Gala Performerilor (Alba Iulia) x   
55 Concert de Sărbători la Palat (Blaj) x   
56 Audiții muzicale  x  
57 Recital de tulnic (Catedrala Moților Câmpeni)  x  
58 Recital de tulnic-,,Horea, mândru Împărat” (Beciul lui Horea Câmpeni)  x  
59 Activitate de educație cultural-artistică  x  
60 Mărțișor călător (Casa de Cultură Ocna Mureș, Biserica Sf. Ecaterina Alba Iulia)  x  

61 Recital cameral (Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Castel Sâncrai 
2018, Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia 2019)  x x 

62 Concert cameral ,,Ritual de primăvară” (Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia)  x  
63 Întâlnirea anuală ACOR (Theodora Golf Club)  x  
64 Sărbătoarea Mierii (Blaj)  x x 
65 Ora Pământului (Catedrala Încoronării Alba Iulia)  x  

66 
Concert de Pricesne (Biserica Sf.Petru și Pavel Sântimbru, Biserica Ortodoxă 
Sf.Treime Teiuș, Biserica Mare Sebeș, Biserica Sf.Mihail și Gavril Șpring, Căminul 
Cultural Berghin, Biserica Sf. Ecaterina Alba Iulia) 

 x  

67 Expoziție de icoane (Biserica Sf. Nicolae Vinerea)  x  
68 Expoziția ,,Paștele și Icoana din sufletul copilului” (Biserica Sf. Nicolae Vinerea)  x  
69 Deschiderea Olimpiadei de Istorie (Câmpeni)  x  
70 Piesa de teatru ,,Croitorașul cel poznaș” (Casa de Cultură Cugir)  x  

71 Expoziția comemorativă de icoane pe sticlă ,,Maria Poenariu și a șasea generație” 
(Biserica Sf. Ecaterina Alba Iulia)  x  

72 Consfătuirea națională ISJ (Alba Iulia)  x  
73 10 ani - TVR Teritorial Tg. Mureș (Teatrul Național Tg. Mureș)  x  
74 Final Four volei (Sala Polivalentă București)  x  
75 Zilele Orașului Blaj  x  

76 Concertul anual al Ansamblului de muzică tradițională ICOANE (Parcul etnografic 
,,Romulus Vuia” Cluj)  x  

77 70 de ani – Școala Populară de Arte și Meserii ,,Ion Ramanu” Reșița  x  
78 Fiii Satului Șugag  x  
79 Lecție deschisă – muzică ușoară (Centrul de Cultură)  x  
80 Străjerii Unirii (Cetatea Alba Carolina)  x  
81 Ziua Copilului (Cugir 2017, Alba Iulia 2018, 2019)  x x 
82 Expoziție de meșteșuguri tradiționale (Cetatea Alba Carolina)  x  
83 „Bubble Parade” Alba Iulia (Cetatea Alba Carolina)  x  
84 Spectacol muzical-coregrafic (Caponiera Cetății Alba)  x  
85 Recital coregrafic (Timișoara)  x  
86 194 de ani de la nașterea lui Avram Iancu-Erou al Națiunii Române (Avram Iancu)  x  
87 Finalizarea anului școlar în anul 2018 (Colegiul Național Militar Mihai Viteazul)  x  
88 Sărbătorile Galdei (Galda de Jos)  x x 
89 Arborarea Drapelului României (Cetatea Alba Carolina)  x  
1 2 3 4 5 

90 Expoziție de artă fotografică ,,Dans regăsit” (Centrul de Cultură Alba)  x  
91 Ziua Drapelului României (Cetatea Alba Carolina)  x x 
92 Acasă la Bistra   x x 
93 Ziua Comunei Blandiana  x  
94 Zi-i bade cu fluiera (Luncile Prigoanei 2018, Șugag 2019)  x x 
95 Zilele Orașului Câmpeni  x x 

96 Tabără de creație la Casa Artelor din Deal (arte plastice, icoane pe sticlă, dansuri 
moderne și populare, pian, chitară, orgă-acordeon)  x  

97 Comemorarea Eroilor anticomuniști (Alba Iulia)  x  
98 Zilele Comunei Unirea  x  
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99 Dezvelire monument (Teiuș); Dezvelire bust (Alba Iulia)  x x 
100 Fiii Satului Limba  x  
101 Ziua Comunei Cut  x  
102 Piesa de teatru ,,Cerere în căsătorie” (Palatul Cultural Blaj)  x  
103 Ziua României la Londra (Parcul Bernie Spain din Londra)  x  
104 Eveniment dedicat Centenarului României (Câmpeni)  x  
105 Oktoberfest (Vințu de Jos)  x x 
106 Balada popular în Zona folclorică Alba (Casa de Cultură a Sindicatelor Alba Iulia)  x  
107 Expoziție de pictură ,,Floare Muntean” (Galeria de artă Alba Iulia)  x  
108 Produs de România la Cluj  x  
109 Ziua României la Gyula  x  
110 Spectacol folcloric ,,Sub falnic gorun” (Palatul Cultural Blaj)  x  
111 Depuneri de coroane la statuia lui Mihai Viteazul (Alba Iulia)  x  
112 Piesa de teatru ,,Soț de vânzare” (Palatul Cultural Blaj)  x  
113 Parada ,,Cavalerii Vinului” (Cetatea Alba Carolina)  x  
114 Reconstituirea Zborului Unirii (Câmpia Libertății Blaj)  x  
115 Concert de muzică folk ,,Alifantis&Zan” (Casa de Cultură a Sindicatelor Alba Iulia)  x  
116 Conferința ,,Dan Puric – bucuria de a fi român” (Palatul Cultural Blaj)  x  

117 Concert de colinde ,,Bucuria darului” susținut de Filantropia Ortodoxă Alba Iulia 
(Casa de Cultură a Sindicatelor Alba Iulia)  x  

118 Spectacol și expoziții de arte plastice ,,A venit, a venit iarna” (Casa de Cultură a 
Studenților Alba Iulia)  x  

119 Naiul pe Drumul Mătăsii – Festival de muzică popular China-România (Lanzhou 
City University din China)  x  

119 Recitaluri de colinde la Gala performerilor, Gala sportivilor (Mercur Styl Alba Iulia)  x x 
120 Curtea de Apel Alba Iulia – 25 de ani de existență   x  
121 Festivalul iernii (Cetatea Alba Carolina)  x  
122 Concert de Crăciun – Orchestra ,,Imperial” Brașov (Palatul Cultural Blaj)  x  
123 Expoziție de artă fotografică ,,Țara Moților” (Spațiul expozițional urban al instituției)  x x 
124 Ședință foto - Satul Bucium   x 
125 Recitaluri - Școala de arte și meșteșuguri (Sala media a CCAB)   x 
126 Expoziție,,Icoana de Laz” (Satu Mare)   x 

127 Recital Cvartetul de Coarde al Județului Alba (Cugir, Centrul Școlar de Educație 
Inclusivă Alba Iulia)   x 

128 Recital cameral la dezbaterea ,,Europa începe la Cugir''    x 
129 Recital al Școlii de arte (Azil bătrâni Alba Iulia)   x 
130 Festivalul-concurs pentru copii și tineret ,,Florile Ceahlăului'' (Tg. Jiu)   x 
131 Festivalul Național de Muzică Populară ,,Meleaguri Brâncușiene'' (Tg.Jiu)   x 
132 Festivalul-concurs de artă plastică ,,Hristos a Înviat'' (Giurgiu)   x 
133 Parteneriat Alba - Gansu / China (Castel Jidvei)   x 
134 Expoziția ,,Icoana din sufletul meu'' (Museikon Alba Iulia)   x 

135 Recital cameral educativ (Centrul școlar de educație incluzivă Alba Iulia, Spitalul 
neuropsihiatric Galda de Jos, Colegiul Național ,,Inochentie Micu Clain'' Blaj)   x 

136 Concurs Vinurile Albei (Castel Sâncrai)   x 
137 Colocviul Național ,,Coregrafia dansului tradițional astăzi'' (Bușteni)   x 
138 Concursul Național de Artă Plastică ,,Arta, pasiunea mea” (Satu Mare)   x 
139 Aniversarea a 10 ani de la înființare Ansamblul Folcloric ,,Ghiocelul'' din Sibiu   x 
1 2 3 4 5 

140 Expoziție de icoane ,,Icoana, lumină în suflet de copil” (Muzeul Național al Unirii 
Alba Iulia)   x 

141 Concursul Național de Arte vizuale ,,Nicolae Mantu” (Galați)   x 
142 Concert de Paște (Palatul Cultural Blaj)   x 
143 Ziua Națională a Tineretului și Ziua UE (Avram Iancu)   x 
144 ,,Educația, lumină edificatoare pentru viață” (Valea Lungă)   x 
145 Festivalul ,,La porțile Apusenilor” (Alba Iulia)   x 

146 Recital cameral - Erasmus International Week  
(Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia   x 

147 Recital cameral Ziua Europei și Ziua Independenței României (Palatul Cultural Blaj)   x 
148 Crosul unirii (Șanțurile Cetății Alba Iulia)   x 
149 Concert Gheorghe Zamfir (Sebeș)   x 
150 Sărbătoarea narciselor (Bucium)   x 
151 Spectacol folcloric (Palatul Cultural Blaj)   x 
152 Lecții deschise la clasele Școlii de arte și meșteșuguri (CCAB)   x 
153 Cros caritabil ,,Alergăm împreună pentru copii” (Șanțurile Cetății Alba Iulia)   x 
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154 ,,Apusenii și moții la Centenar Regal'' - 100 de ani de la înființarea Jandarmeriei 
(Câmpeni, Alba Iulia)   x 

155 Festivalul-concurs pentru copii ,,Mult îmi place și iubesc, portul nostru românesc” 
(Alba Iulia)   x 

156 ,,Copilăria cucerește Alba Iulia” (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia)   x 
157 Festivalul Național ,,Zilele Școlilor de Arte” (Tg. Mureș)   x 
158 Ziua Eroilor (Alba Iulia)   x 
159 Festivalul-concurs Art Festival (Brașov)   x 
160 Festivalul de reconstituire istorică Tevtobvrgivm (Kalkriese/ Germania)   x 
161 180 de ani de la nașterea lui Ion Creangă (Avram Iancu)   x 
162 Festivalul Internațional ,,Arde Lvcvs” (Lugo/ Spania)   x 
163 Conferința TEDEX (Casa de Cultură a Sindicatelor Alba Iulia)   x 
164 Recital cameral ,,Justiția în artă, arta justiției” (Martinuttzi Vințu de Jos)   x 
165 Spectacol coregrafic ,,Origini profane” (Museikon Alba Iulia)   x 
166 Ziua Iei Moțești (Caponiera Alba Iulia)   x 
167 Festivalul ,,La Goruni” (Vinerea)   x 
168 Zilele Orașului Baia de Arieș   x 
169 Festivalul Internațional de Folclor (Rimini/ Italia)   x 
170 Festivalul 7R - Mirajul Orientului (Călugăreni/ Mureș)   x 
171 Zilele Orașului Zlatna   x 
172 Festivalul-concurs ,,Dans” (Piața Mică Sibiu)   x 
173 Zilele Municipiului Sebeș   x 
174 Ziua Fanfarei din Petrești   x 
175 Festivalul Internațional ,,Capitala muzicală” (Sibiu)   x 
176 ,,Youthwork with a Difference'' Erasmus Training Course (Buggiba/ Malta)   x 
178 Fiii Satului Rădești   x 
179 Festivalul-concurs ,,Arte și tradiții românești” (Slatina)   x 
180 Bogățiile Toamnei (Blaj)   x 
181 Târgul Agraria (Alba Iulia)   x 
182 Festivalul ,,Serbările toamnei” (Galda de Jos)   x 
183 Comori bănățene (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia)   x 
184 Festivalul Internațional ,,Europalia” (Belgia)   x 

185 Lansare carte și recital cameral ,,Arta în România. Din preistorie în 
contemporaneitate” (Sinagoga Alba Iulia, Câlnic)   x 

186 Concert AFJA (Parcul central Tg. Mureș)   x 
187 Aniversare Ansamblul Folcloric ,,Mugurelul” (Cluj-Napoca)   x 

188 Festivalul Național de Muzică Ușoară pentru copii și tineret ,,Ritmuri în mileniul 3” 
(Berzasca/ Caraș Severin)   x 

189 Festivalul Național Folcloric ,,Mocănașul” (Săcele/ Brașov)   x 
190 Festivalul Toleranței (Turda)   x 
191 Concursul Național de Fotografie ,,Oameni și datini” (Brașov)   x 
1 2 3 4 5 

192 100 de ani - Colegiul Național Militar ,,Mihai Viteazul” Alba Iulia   x 
193 Festivalul-concurs de icoane ,,Rugamu-ne ție” (Argeș)   x 
194 Tabăra de creație - Țara Moților (Beliș)   x 
195 Festivalul ,,Muzica inimii mele” (Satu Mare)   x 
196 Festivalul-concurs Național ,,Fantezie în pași de dans” (Cluj-Napoca)   x 
197 Expoziția de fotografie ,,File de Istorie” Spațiul expozițional Alba Iulia   x 
198 Zilele culturale ,,Liviu Rebreanu” (Ciumbrud)   x 
199 ,,Tradiții, obiceiuri, mituri și legende în Galda de Jos”   x 
200 Ziua Națională a României la Paris   x 
201 Târgul de Crăciun din Alba Iulia   x 
202 Festivalul ,,Bethlehem F' Ghajnsilem” (Gozo/ Malta)   x 
203 Recital cameral de sărbători (Curtea de Apel Alba Iulia)   x 
204 Best of Business (Theodora Golf Club)   x 
205 Simpozionul Școlilor Populare de Arte (Herculane)   x 
206 Prezentarea drapelului (Sala Unirii)   x 

 
4.5. Programul minimal realizat pe ultimii trei ani 
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Nr. 
crt. Program Scurtă descriere a 

programului 

N
r. 

de
 p

ro
ie

ct
e 

în
 c

ad
ru

l p
ro

gr
am

ul
ui

 

Denumirea proiectului 

Bugetul 
prevăzut 

pe 
program 

[lei] 

Bugetul 
consumat 
la finele 
anului 
[lei] 

1 2 3 4 5 6 7 

2017 

1. 

Promovarea, 
conservarea, 
cercetarea și 
valorificarea 
Patrimoniului 
Cultural 
material și 
imaterial 

- Încurajarea și 
sprijinirea artiștilor 
tineri prin implicarea 
acestora în programul 
artistic 
- Punerea în valoare a 
Patrimoniului Cultural 
Național  material și 
imaterial prin 
repertoriul tradițional 
abordat, prin costumele 
purtate de artiști și prin 
suitele de dansuri 
tradiționale prezentate. 

9 

Palatul Cultural din Blaj, între 
trecut și viitor - - 

Statu' la vase în lunea Paștelui 5.000 4.000 
Datini străbune pe Secașe - - 
Festivalul de tradiții și obiceiuri 
,,Cultură pentru Cultură” 
(reinventat) 

250.000 245.850 

Târgul de Fete de pe Muntele Găina 67.000 66.870 
Târgul de Fete de la Blaj (Veselie 
de Ispas la Blaj) și Serbările 
Libertății 

- - 

Ziua lemnarului 15.000 15.000 
Concert de Colinde la Alba Iulia 50.000 49.000 
Festivalul Românilor de 
Pretutindeni (include proiectele 
Colocviile Naționale de Etnografie 
și Folclor, Gala Tezaurelor Umane 
Vii din Județul Alba, Arte și 
meșteșuguri pentru toți) 

24.000 16.380 
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1 2 3 4 5 6 7 

2. 
Educație 

artistică și 
culturală 

- Educația și 
dezvoltarea audienței, 
schimbarea 
mentalităților, prin 
implementarea unor 
obiceiuri tradiționale 

10 

Festivalul Național de Folclor ,,Sus, 
sus, sus, la moți, la munte” 
Câmpeni 

15.000 15.000 

Festivalul Național de Folclor 
,,Inimi fierbinți în țara de piatră” 
Abrud 

10.000 10.000 

Festivalul Național de Folclor 
,,Mureș, pe marginea ta” Ocna 
Mureș 

15.000 11.950 

Festivalul Național de Folclor 
,,Strugurele de Aur” Alba Iulia 120.000 120.000 

Festivalul Național de Folclor ,, 
Felician Fărcașiu” Sebeș 10.000 10.000 

Festivalul Internațional de Muzică 
Folk ,,Ziua de Mâine” 77.000 76.040 

Festivalul Internațional de Muzică 
Clasică ,,Alba Classic Music”  - - 

Festivalul Internațional de Dans 
,,Alba Dance” - - 

Taberele de creație artistică 
,,Augustin Bena” 10.000 10.000 

Expoziții de arte plastice în Județul 
Alba 12.000 11.530 

3. 
Sărbători 
oficiale în 
România 

Implementarea de 
proiecte cultural-
artistice cu ocazia 
sărbătorilor oficiale din 
România stabilite prin 
lege.  
 

6 

Ziua Națională a României – 1 
decembrie 229.000 228.900 

Ziua Unirii Principatelor Române - 
24 ianuarie 1.000 0 

Sărbătoarea Etniei Romilor din 
România - 08 aprilie 5.000 5.000 

Ziua Națională a Portului 
Tradițional din România - a doua 
duminică a lunii mai,   

8.000 6.550 

Ziua Națională a Independenței și 
Ziua Europei – 09-10 mai 1.000 1.000 

Ziua Imnului Național al României 
(Festival de Fanfare) - 29 iulie 20.000 19.950 

4. Artele 
spectacolului 

Organizarea de 
festivaluri de muzică 
pentru tineri, cu 
participarea unor artiști 
de renume național și 
internațional. 

5 

Stagiunea Orchestrei de Cameră 
,,Augustin Bena” a Județului Alba 77.000 77.000 

Blaj aLive  100.000 100.000 
Toamna Cugireană 10.000 10.000 
Festivalul Național de Interpretare a 
Romanței ,,In memoriam Valer 
Ponoran” 

15.000 15.000 

Stagiunea concertelor de 
promenadă în orașele Județului 
Alba 

5.000 1.000 

5. Arte vizuale 

Dezvoltarea și 
promovarea culturii și 
artei prin organizarea 
de manifestări culturale 
(expoziții, workshop-
uri, tabere, conferințe, 
spectacole, concerte 
etc) 

6 

Festivalul Internațional de Film 
Etnografic (FIFE) 15.000 15.000 

Tabăra Internațională de arte 
plastice InterArt 15.000 15.000 

Festivalul Internațional de Film și 
Foto ArtAiud 5.000 5.000 

Concursul Internațional de Sgraffito - - 
Concursul Internațional de Machete 
de Afișe ,,Alba Maris” - - 

Tabăra Internațională de Sculptură 
,,Dâmbul lui Gâf” 25.000 25.000 
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1 2 3 4 5 6 7 

6. 
Diversitate și 
multicultura-
litate 

Promovarea 
diversității, dezvoltarea 
dialogului între culturi 
și a relațiilor între 
comunități și între 
indivizi 

4 

Festivalul Internațional de Folclor 
Aiud 53.000 53.000 

Ziua culturii maghiare de la 
Mirăslău 10.000 10.000 

Ziua culturii maghiare de la Unirea 3.000 2.900 
Festivalul Minorităților Naționale 
din România   5.000 5.000 

7. 

Mobilitate și 
cooperare 
culturală, 
națională și 
internațională 

Promovarea valorilor și 
a Patrimoniul Cultural 
Național material și 
imaterial în țară și 
peste hotare 

3 

Județul Alba în țară și în lume 25.000 25.000 

Turneu Internațional de Pricesne 10.000 10.000 

Turneu Internațional de Colinde 
tradiționale din Județul Alba 10.000 9.700 

8. 

Editura și 
Casa de 
discuri 
,,Augustin 
Bena” 

Editarea, publicarea, 
distribuirea  și 
valorificarea, în format 
audio și video, 
spectacolele și 
concertele asupra 
cărora instituția deține 
toate drepturile de 
autor și conexe. 

6 

Pagina Culturală a Centrului de 
Cultură ,,Augustin Bena” 3.000 3.000 

Monografii, articole, studii și alte 
lucrări de specialitate 10.000 8.900 

Partituri muzicale 3.000 3.000 
Albume de artă 10.000 10.000 
Antologie de Folclor a Județului 
Alba 30.000 30.000 

Spectacole și concerte Live (CD 
și/sau DVD) 10.000 10.000 

2018 

1. 
,,Cultură 
pentru 
Cultură” 

Asigurarea viabilității 
Patrimoniul Cultural 
material și imaterial 

1 
Festivalul de tradiții și obiceiuri 
,,Cultură pentru Cultură” - proiect 
unic în Europa 

150.000 149.922 

2. Ziua Națională 
a României 

Implementarea de 
proiecte cultural-
artistice cu ocazia 
sărbătoririi Zilei 
Naționale a României 
(prin expoziții, 
concerte, spectacole, 
conferințe etc.) 

1 Ziua Națională a României 950.000 926.622 

3. 
,,Branding – 
Augustin 
Bena” 

Respectarea, 
protejarea, promovarea 
și valorificarea 
formelor și 
modalităților de 
exprimare cultural-
artistică 

1 Festivalul Cultural ,,Augustin 
Bena" - - 

4. 

Promovarea, 
conservarea, 
cercetarea și 
valorificarea 
Patrimoniului 
Cultural 
material și 
imaterial 

- Creșterea accesului 
publicului la educația 
culturală și artistică 
- protejarea originii, a 
originalității, a 
autenticului 
- publicarea cercetărilor 
științifice cu privire la 
patrimoniul cultural 
material și imaterial din 
județul Alba 

5 

Expozițiile etnografice din Județul 
Alba - - 

Enciclopedia de Etnografie și 
Folclor a Județului Alba - - 

Colocviile Naționale de 
Etnografie și Folclor 28.000 27.700 

Promovarea, conservarea și 
valorificarea dansurilor populare 
și a costumelor tradiționale 
românești 

- - 

Transalpina de Apuseni - studiu 
de etnografie și folclor privind 
zona Aiud - Bucium 

- - 
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5. 
Sărbători 
tradiționale în 
Județul Alba 

Asigurarea viabilității 
Patrimoniul Cultural 
Național material și 
imaterial prin 
festivaluri, concerte, 
târguri etc. 

5 

Târgul de Fete de pe Muntele Găina 100.000 99211 
Statu' la vase în lunea Paștelui 
Șugag 5.000 4316,10 

Ziua Lemnarului de la Horea 15.000 15.000 
Concert Tradițional de Colinde la 
Alba Iulia 50.000 49.350 

Toamna Cugireană 8.000 7.500 

6. 
Festivaluri și 
concursuri de 
folclor 

Încurajarea și 
sprijinirea artiștilor 
tineri prin implicarea 
acestora în programul 
artistic, punerea în 
valoare a Patrimoniului 
Cultural Național  
material și imaterial 
prin repertoriul 
tradițional abordat, prin 
costumele purtate de 
artiști și prin suitele de 
dansuri tradiționale 
prezentate 

5 

Festivalul Național de Folclor ,,Sus, 
sus, sus, la moți, la munte” 
Câmpeni 

12.000 11.970 

Festivalul Național de Folclor 
,,Inimi fierbinți în țara de piatră” 
Abrud 

12.000 11.650 

Festivalul Național de Folclor 
,,Mureș, pe marginea ta” Ocna 
Mureș 

12.000 11.970 

Festivalul Național de Folclor 
,,Felician Fărcașiu” Sebeș 45.000 44.750 

Festivalul Național de Folclor 
,,Strugurele de Aur” Alba Iulia și 
Jidvei 

150.000 150.000 

7. 

Formarea 
deprinderilor 
cultural-
artistice 

Păstrarea  originalității 
a artelor și 
meșteșugurilor 
tradiționale prin 
educarea publicului 
tânăr 

1 De 50 de ani, arte și meșteșuguri 
pentru toți - - 

8. 

Dezvoltarea 
culturii 
contemporane 
și tradiționale 

Organizarea de 
festivaluri de muzică 
pentru tineri, cu 
participarea unor artiști 
de renume național și 
internațional. 

9 

Festivalul Național de Interpretare a 
Romanței ,,In memoriam Valer 
Ponoran” Zlatna 

70.000 70.000 

Zilele Muzicale ,,Carl Filtsch" - - 
Jazz in the Palace - - 
Festivalul Național de Muzică Folk 
,,Ziua de Mâine” 70.000 69.320 

Stagiunea Orchestrei de Cameră 
,,Augustin Bena” a Județului Alba 50.000 49.295 

Blaj aLive 100.000 100.000 
Stagiunea concertelor de 
promenadă în orașele Județului 
Alba 

20.000 17.850 

Concert de Colinde la Palat - - 
Tabăra Națională de Sculptură 
,,Dâmbul lui Gâf” 78.000 77.849 

9. Schimburi 
culturale 

Promovarea valorilor și 
a Patrimoniul Cultural 
Național material și 
imaterial în țară și 
peste hotare 

3 

Județul Alba în țară și în lume 90.000 74.521,26 
Centrul de Excelență în Fotografie - - 
Festivalul Internațional de Film 
Etnografic 15.000 13.935 

10. Identități 
etnoculturale 

Promovarea 
diversității, dezvoltarea 
dialogului între culturi 
și a relațiilor între 
comunități și între 
indivizi 

5 

Ziua Culturii Maghiare de la 
Mirăslău 10.000 10.000 

Ziua Culturii Maghiare de la Unirea 5.000 5.000 
Festivalul Internațional de Folclor 
(CIOFF) 120.000 118.800 

Ziua Minorităților Naționale din 
România - - 

Lăutari de ieri și de azi - - 
  



18 

1 2 3 4 5 6 7 

11. 

Promovarea 
produselor și 
serviciilor 
cultural-
artistice și 
educative 

Editarea, publicarea, 
distribuirea  și 
valorificarea 
materialelor  în format 
letric, audio/video a 
spectacolele și 
concertele  

4 

Editura muzicală a Centrului de 
Cultură ,,Augustin Bena” 4.000 3.675 

Editura Centrului de Cultură 
,,Augustin Bena” 30.000 28.331,2 

Casa de discuri a Centrului de 
Cultură ,,Augustin Bena” 38.000 34.681,37 

Pagina Culturală a Centrului de 
Cultură ,,Augustin Bena” 32.000 32.000 

12. 
Promovarea 
turismului 
cultural 

Promovarea la nivel 
național a artei, 
tradițiilor și 
meșteșugurilor  

1 Târgul de Turism Rural de la Albac 50.000 49.960 

2019 

1. 
,,Cultură 
pentru 
Cultură” 

Asigurarea viabilității 
Patrimoniul Cultural 
material și imaterial 

1 
Festivalul de tradiții și obiceiuri 
,,Cultură pentru Cultură” - proiect 
unic în Europa 

380.000 364.530 

2. Ziua Națională 
a României 

Implementarea de 
proiecte cultural-
artistice cu ocazia 
sărbătoririi Zilei 
Naționale a României 
(prin expoziții, 
concerte, spectacole, 
conferințe etc.) 

1 Ziua Națională a României 450.000 443.300 

3. 
,,Branding – 
Augustin 
Bena” 

Respectarea, 
protejarea, promovarea 
și valorificarea 
formelor și 
modalităților de 
exprimare cultural-
artistică 

1 Festivalul Cultural ,,Augustin 
Bena" 240.000 231.020 

4. 

Promovarea, 
conservarea, 
cercetarea și 
valorificarea 
Patrimoniului 
Cultural 
material și 
imaterial 

- Creșterea accesului 
publicului la educația 
culturală și artistică 
- protejarea originii, a 
originalității, a 
autenticului 
- publicarea cercetărilor 
științifice cu privire la 
patrimoniul cultural 
material și imaterial din 
județul Alba 

5 

Expozițiile etnografice din Județul 
Alba 20.000 12.400 

Enciclopedia de Etnografie și 
Folclor a Județului Alba 10.000 4.000 

Colocviile Naționale de Etnografie 
și Folclor - - 

Promovarea, conservarea și 
valorificarea dansurilor populare și 
a costumelor tradiționale românești 

100.000 83.880 

Transalpina de Apuseni - studiu de 
etnografie și folclor privind zona 
Aiud - Bucium 

15.000 14.550 

5. 
Sărbători 
tradiționale în 
Județul Alba 

Asigurarea viabilității 
Patrimoniul Cultural 
Național material și 
imaterial prin 
festivaluri, concerte, 
târguri etc. 

4 

Târgul de Fete de pe Muntele Găina 150.000 148.560 

Statu' la vase în lunea Paștelui 
Șugag 15.000 14.050 

Ziua Lemnarului de la Horea 18.000 17.280 

Concert Tradițional de Colinde la 
Alba Iulia 60.000 59.720 

 
1 2 3 4 5 6 7 

6. 
Festivaluri și 
concursuri de 
folclor 

Încurajarea și 
sprijinirea artiștilor 
tineri prin implicarea 
acestora în programul 

5 

Festivalul Național de Folclor ,,Sus, 
sus, sus, la moți, la munte” 
Câmpeni 

15.000 15.000 

Festivalul Național de Folclor 15.000 14.960 
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artistic, punerea în 
valoare a Patrimoniului 
Cultural Național  
material și imaterial 
prin repertoriul 
tradițional abordat, prin 
costumele purtate de 
artiști și prin suitele de 
dansuri tradiționale 
prezentate 

,,Inimi fierbinți în țara de piatră” 
Abrud 
Festivalul Național de Folclor 
,,Mureș, pe marginea ta” Ocna 
Mureș 

12.000 14.280 

Festivalul Național de Folclor 
,,Felician Fărcașiu” Sebeș 50.000 50.000 

Festivalul Național de Folclor 
,,Strugurele de Aur” Alba Iulia și 
Jidvei 

150.000 150.000 

7. 

Formarea 
deprinderilor 
cultural-
artistice 

Păstrarea și 
valorificarea 
originalității a artelor și 
meșteșugurilor 
tradiționale prin 
educarea publicului 
tânăr 

1 De 50 de ani, arte și meșteșuguri 
pentru toți 90.000 85.570 

8. 

Dezvoltarea 
culturii 
contemporane 
și tradiționale 

Organizarea de 
festivaluri de muzică 
cu participarea unor 
artiști de renume 
național și 
internațional. 

7 

Festivalul Național de Interpretare a 
Romanței ,,In memoriam Valer 
Ponoran” Zlatna 

35.000 34.970 

Zilele Muzicale ,,Carl Filtsch" 10.000 6.360 
Festivalul Național de Muzică Folk 
,,Ziua de Mâine” 70.000 67.400 

Stagiunea Orchestrei de Cameră 
,,Augustin Bena” a Județului Alba 50.000 47.500 

Blaj aLive 100.000 99.960 
Stagiunea concertelor de 
promenadă în orașele Județului 
Alba 

15.000 13.840 

Tabăra Națională de Sculptură 
,,Dâmbul lui Gâf” 30.000 29.890 

9. Schimburi 
culturale 

Promovarea valorilor și 
a Patrimoniul Cultural 
Național material și 
imaterial în țară și 
peste hotare 

2 
Județul Alba în țară și în lume 100.000 98.700 

Centrul de Excelență în Fotografie 10.000 4.000 

10. Identități 
etnoculturale 

Promovarea 
diversității, dezvoltarea 
dialogului între culturi 
și a relațiilor între 
comunități și între 
indivizi 

5 

Ziua Culturii Maghiare de la 
Mirăslău 10.000 10.000 

Ziua Culturii Maghiare de la Unirea 10.000 9.630 
Festivalul Internațional de Folclor 
(CIOFF) 150.000 148.650 

Ziua Minorităților Naționale din 
România 20.000 20.000 

Lăutari de ieri și de azi 60.000 57.180 

11. 

Promovarea 
produselor și 
serviciilor 
cultural-
artistice și 
educative 

Editarea, publicarea, 
distribuirea  
materialelor de 
promovare în format 
letric, audio/video a 
spectacolele și 
concertele  

4 

Editura muzicală a Centrului de 
Cultură ,,Augustin Bena” 10.000 1.700 

Editura Centrului de Cultură 
,,Augustin Bena” 35.000 16.910 

Casa de discuri a Centrului de 
Cultură ,,Augustin Bena” 45.000 39.920 

Pagina Culturală a Centrului de 
Cultură ,,Augustin Bena” 32.000 31.540 
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12. 
Promovarea 
turismului 
cultural 

Promovarea la nivel 
național a artei, 
tradițiilor și 
meșteșugurilor 
tradiționale  

1 Târgul de Turism Rural de la Albac 65.000 63.970 

 
Capitolul V - Sarcini pentru management 
 
Pe durata mandatului, managementul va avea următoarele sarcini: 
1. Să dezvolte și să promoveze pe plan național și internațional a valorilor artistice autohtone și 

universale din domeniul artelor spectacolului, artei, meșteșugurilor 
2. Prin activitățile și acțiunile propuse să contribuie la creșterea accesului publicului la spectacole și 

concerte 
3. Să asigure diversificarea ofertei culturale 
4. Să asigure concordanța cu strategiile culturale și educativ-formative stabilite de Consiliul Județean 

Alba 
5. Să ofere produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în 

scopul creșterii gradului de acces și al participării cetățenilor la viața culturală. 
6. Să dezvolte/ valorifice/ promoveze cultura tradițională autentică și creația populară contemporană 

prin organizarea festivalului „Cultură pentru Cultură” 
7. Să dezvolte și să promoveze cultura și arta prin organizarea de manifestări culturale (expoziții, 

caravane etnografice, târguri, workshop-uri, conferințe, simpozioane, seminarii, publicații, 
spectacole, festivaluri etc.) 

8. Să contribuie la conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare 
a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial. 

9. Să realizeze „Enciclopedia de Etnografie și Folclor a Județului Alba” 
10. Să revitalizeze colecțiile etnografice din județul Alba pe baza cercetărilor etnografice 
11. Să asigure educația permanentă și formarea profesională continuă de interes comunitar în afara 

sistemelor formale de educație. 
12. Să diversifice oferta educațională a Școlii de Arte și Meșteșuguri „Augustin Bena” Alba și de 

asemenea să atragă resursa umană de valoare pentru actul de predare 
13. Să realizeze programe de revitalizare și învățare a meseriilor tradiționale  
14. Să introducă și să implementeze un sistem de certificare a calității meșteșugurilor, produselor și 

serviciilor culturale tradiționale  
15. Să propună valorile autentice din domeniul meșteșugurilor tradiționale ale județului Alba pentru 

Programul „Tezaure Umane Vii”–titlu onorific acordat de Ministerul Culturii pentru salvgardarea, 
păstrarea și transmiterea patrimoniul cultural imaterial, program ce funcționează în baza Ordinului 
Ministrului Culturii nr.2491 din 27.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a titlului 
de Tezaur Uman Viu, amendat prin Ordinul Ministrului Culturii privind modificarea OMC 
nr.2491/27.11.2009. Titlul de Tezaur Uman Viu este viager, personal și netransmisibil și se acordă 
de către Comisia națională pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial. 

16. Să organizeze evenimente culturale cu rol educativ și/ sau de divertisment: festivaluri, concursuri, 
târguri, seminarii etc. 

17. Să organizeze/susțină expoziții temporare sau permanente, să elaboreze monografii, să editeze cărți 
și publicații de interes local, cu caracter cultural științific 

18. Să promoveze turismul cultural de interes local 
19. Să organizeze rezidențe artistice –  Casa Artelor din Deal 
20. Să organizeze de servicii de documentare și informare comunitară 
21. Să asigure respectarea prevederilor legale aplicabile în domeniile: sănătatea și securitatea muncii, 

apărarea împotriva incendiilor etc. 
22. Să transmită rapoartele de activitate și toate informațiile/ înscrisurile solicitate de către Consiliul 

județean Alba, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 189/2008 privind managementul 
instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare 
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23. Să valorifice spațiile interioare și exterioare pentru dezvoltarea de tabere artistice și de creație, 
expoziții de artă contemporană, mai ales ca platformă de lansare și de exprimare a artiștilor aflați la 
debut 

24. Să contribuie la creșterea ponderii veniturilor proprii și a veniturilor din alte surse în total venituri, 
și în același timp, a gradului de acoperire din aceste surse a cheltuielilor administrative ale 
instituției 

25. Să asigure crearea condițiilor necesare creșterii numărului de beneficiari, și în același timp, sa 
diversifice oferta culturală a instituției 

26. Să asigure integritatea sediului în care își desfășoară activitatea, managementul securității și al 
riscurilor 

27. Să dezvolte relații de colaborare cu instituțiile de cultură care își desfășoară activitatea în același 
mediu; branșarea la rețelele artistice naționale și internațional pentru dezvoltarea unui eco-sistem 
creativ local puternic și vizibil 

28. Să dezvolte parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii altor categorii de public, precum 
și cu instituții culturale naționale și internaționale 

29. Să identifice soluții pentru atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea programelor 
instituției, coroborată cu participarea personalului de specialitate la programe de formare continuă 
și stagii de pregătire profesională 

30. Să implementeze strategii de marketing pentru o promovare mai bună a instituției 
31. Să asigure promovarea continuă a instituției în mediul online prin dezvoltarea/ actualizarea/ 

optimizarea paginilor web ale instituției 
32. Să ducă la îndeplinire toate obligațiile care derivă din aprobarea proiectului de management și în 

conformitate cu hotărârile ordonatorului principal de credite, respective cele prevăzute de legislația 
în vigoare și în reglementările care privesc funcționarea instituției 
 

Capitolul VI - Structura şi conţinutul proiectului de management 
 
Proiectul întocmit de candidat este limitat la un număr de maxim 60 pagini, inclusiv anexe, și 

vor fi: format A4, marginile: stânga/dreapta 2 cm, sus/jos 1,25 cm, spațierea între rânduri: 6 pct. 
înainte de rând și 6 pct. după rând, alinierea: stânga-dreapta, font: Times New Roman, dimensiunea de 
12 pct. pentru textul de bază și 14 pct. pentru titluri, utilizând diacriticele specifice limbii române, 
numerotarea paginii: în josul paginii, numărul paginii central. 

Proiectul întocmit trebuie să conţină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării 
instituţiei pe durata proiectului de management. În întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor 
conform definiţiilor prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr. 189/2008 privind managementul 
instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare. 

În evaluarea proiectului de management se va urmări modul în care oferta candidatului 
răspunde sarcinilor formulate în baza prevederilor art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările 
ulterioare, având în vedere următoarele prevederi, care reprezintă totodată şi criteriile generale de 
analiză şi notare a proiectelor de management: 

a) analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri 
privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent; 

b) analiza activităţii instituţiei şi, în funcţie de specific, propuneri privind îmbunătăţirea 
acesteia; 

c) analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, după caz; 
d) analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei; 
e) strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei 

publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate; 
f) o previziune a evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o estimare a 

resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi 
atrase din alte surse. 

Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie să conţină soluţii manageriale 
concrete, în vederea funcţionării şi dezvoltării instituţiei, pe baza sarcinilor formulate de autoritate. 
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A. Analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi 
propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent: 

1. instituţii, organizaţii, grupuri informale (analiza factorilor interesaţi) care se adresează 
aceleiaşi comunităţi; 

2. analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, 
ameninţări); 

3. analiza imaginii existente a instituţiei şi propuneri pentru îmbunătăţirea acesteia; 
4. propuneri pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetări, alte 

surse de informare); 
5. grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei pe termen scurt/mediu; 
6. profilul beneficiarului actual. 

 
B. Analiza activităţii instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia: 
1. analiza programelor şi a proiectelor instituţiei; 
2. concluzii: 

2.1. reformularea mesajului, după caz; 
2.2. descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii. 

 
C. Analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, 

după caz: 
1. analiza reglementărilor interne ale instituţiei şi a actelor normative incidente; 
2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne; 
3. analiza capacităţii instituţionale din punctul de vedere al resursei umane proprii şi/sau 

externalizate; 
4. analiza capacităţii instituţionale din punct de vedere al spaţiilor şi patrimoniului instituţiei, 

propuneri de îmbunătăţire; 
5. viziunea proprie asupra utilizării instituţiei delegării, ca modalitate legală de asigurare a 

continuităţii procesului managerial. 
 

D. Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei: 
Analiza financiară, pe baza datelor cuprinse în caietul de obiective: 

1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii 
solicitate/obţinute de la instituţie: 

1.1. bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii); 
1.2. bugetul de cheltuieli (personal; bunuri şi servicii din care: cheltuieli de întreţinere, 
colaboratori; cheltuieli de capital); 

2. analiza comparativă a cheltuielilor (estimate şi, după caz, realizate) în perioada/perioadele indicată/ 
indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii solicitate/obţinute de la instituţie: 

Nr. 
Crt. Programul / Proiectul Devizul 

estimat 
Devizul 
realizat 

Observații, comentarii, 
concluzii 

(1) (2) (3) (4) (5) 

  

   
   
   
   

 Total Total Total  
 
3. soluţii şi propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor 
instituţiei: 

3.1. analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei (în funcţie 
de tipurile de produse/servicii oferite de instituţiile de cultură - spectacole, expoziţii, servicii info-
documentare etc.), pe categorii de produse/servicii, precum şi pe categorii de bilete/tarife practicate: 
preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menţionarea celorlalte facilităţi 
practicate; 

3.2. analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei; 
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3.3. analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte 
autorităţi publice locale; 
4. soluţii şi propuneri privind gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul 
veniturilor: 

4.1. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor; 
4.2. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total; 
4.3. analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenţie/alocaţie; 
4.4. ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele 

individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile); 
4.5. cheltuieli pe beneficiar, din care: 

a) din subvenţie; 
b) din venituri proprii. 

 
E. Strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a 

instituţiei, conform sarcinilor formulate de autoritate: 
 
Propuneri, pentru întreaga perioadă de management: 
1. viziune; 
2. misiune; 
3. obiective (generale şi specifice); 
4. strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management; 
5. strategia şi planul de marketing; 
6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management; 
7. proiectele din cadrul programelor; 
8. alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de management. 
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F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o 
estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor 
instituţiei ce pot fi atrase din alte surse 

1. Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe perioada managementului: 
Nr. 
crt. Categorii Anul … Anul … Anul … Anul … 

(1) (2) (3) (…) (…) (…) 

1. 

TOTAL VENITURI, din care: 
1.a. Venituri proprii, din care: 
1.a.1. venituri din activitatea de bază 
1.a.2. surse atrase 
1.a.3. alte venituri proprii 
1.b. Subvenții / alocații 
1.c. Alte venituri 

    

2. 

TOTAL CHELTUIELI, din care: 
2.a. Cheltuieli de personal, din care: 
2.a.1. Cheltuieli cu salariile 
2.a.2. Alte cheltuieli de personal 
2.b. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care: 
2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte 
2.b.2. Cheltuieli pentru proiecte 
2.b.3. Cheltuieli pentru reparații curente 
2.b.4. Cheltuieli de întreținere 
2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 
2.c. Cheltuieli de capital 

    

 
2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului: 

2.1. la sediu; 
2.2. în afara sediului. 

3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată 

Nr. 
crt Program Scurtă descriere a 

programului 

Nr. proiecte 
în cadrul 

programului 

Denumirea 
proiectului 

Buget 
prevăzut pe 

program (lei) 
Primul an de management 

1.      
…      
…      

Al doilea an de management 
2.      
…      
…      

Al treilea an de management 
3.      
…      
…      

Al patrulea an de management 
4      
…      
…      

Capitolul VII - Alte precizări 
Relaţii suplimentare privind întocmirea proiectului de management se pot obţine şi de la 

Serviciul investiții, dezvoltare, promovare și managementul instituțiilor de cultură din cadrul 
Consiliului Județean Alba, email: centenar@cjalba.ro. 
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Capitolul VIII – Anexe 
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul caiet de obiective: 

 Anexa nr.1 Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Cultură „Augustin 
Bena” Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 133 din 30 mai 2019, cu 
modificările și completările aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 181 din 13 
august  

 Anexa nr.2 - Organigrama Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Județean nr. 181 din 13 august 2020 - prevăzut în Anexa nr.2 

 Anexa nr.3 - Statul de funcții al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.117 din 28 mai 2020 

 Anexa nr.4  - Bugetul aprobat al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, pe ultimii trei 
ani  

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Caietului de obiective în vederea organizării şi  

desfăşurării concursului pentru analizarea noului proiect de management  
al managerului Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia 

 
 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ”ordinară” în luna octombrie 2020; 
  Luând în dezbatere referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Caietului de obiective pentru analizarea noului proiect de management al managerului Muzeului 
Naţional al Unirii Alba Iulia, instituție de cultură din subordinea Consiliului Județean Alba; 
 Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f, art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu midificările şi completările ulterioare;  

- art. 7 alin. 1 din O.U.G. nr. 189/2008 în vederea organizării concursului de 
management, caietul de obiective se întocmește de către autoritate, pe baza modelului cadru, și 
se aprobă prin ordin sau, după caz, prin dispoziție a autorității; 

- Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru 
de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de 
obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al 
contractului de management; 

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 Caietul de obiective în vederea organizării şi desfăşurării concursului 
pentru analizarea noului proiect de management al managerului Muzeului Naţional al Unirii 
Alba Iulia, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri; 

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

Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba în condițiile și termenele 
stabilite de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrative, cu modificările și completările 
ulterioare.  

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, domnului Gabriel 
Tiberiu RUSTOIU, Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, Administratorului public al Judeţului 
Alba, Direcţiei juridică şi administrație publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului 
investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură 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. 223 
Alba Iulia, 8 octombrie 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:  

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

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 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 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREȘEDINTE 
Nr. 22477/8 octombrie 2020 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective în vederea organizării şi  
desfăşurării concursului pentru analizarea noului proiect de management  

al managerului Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia 
 

 
 

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia funcţioneză ca instituţie publică de cultură în 
subordinea Consiliului Judeţean Alba. 

Întrucât la evaluarea finală prevăzută la art.37 alin.2 din Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările 
și completările ulterioare, managerul instituţiei a obţinut nota 9,63, conform prevederilor art 43 
alin.1 şi alin.2 din actul menţionat, acesta are dreptul de a prezenta un nou proiect de 
management, în conformitate cu cerinţele caietului de obiective întocmit de Consiliul Judeţean 
Alba, iar termenul de depunere a proiectului de management se stabileşte de către autoritate. 

Procedura de analizare a noului proiect de management al managerului care a obţinut, în 
urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, se stabileşte în conformitate cu 
prevederile art. 14  şi art.15 din Anexa 1 Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015. 

Consiliul Judeţean Alba organizează concurs pentru analizarea noului proiect de 
management a managerului Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul 
instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare şi în conformitate cu 
prevederile  

Conform dispoziţiilor art 6. alin. 1 şi art. 7 alin.1 din actul normativ menţionat, pentru 
organizarea concursului pentru analizarea noului proiect de management se impune elaborarea şi 
aprobarea caietului de obiective, aceste se aprobă prin ordin sau, după caz, prin dispoziție a 
autorității.  

Modelul – cadru al caietului de obiective şi al regulamentului de organizare şi funcţionare 
al concursului este aprobat prin  Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015. 

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.  223 din 8 octombrie 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. 22478/8 octombrie 2020 

 
 
 
 

Către 
SERVICIUL INVESTIȚII, DEZVOLTARE, PROMOVARE PATRIMONIALĂ ȘI 

MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE CULTURĂ  
Doamnei Cornelia FĂGĂDAR - şef serviciu 

 
 
 

 Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările şi completările 
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 
specialitate,  

 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Caietului de obiective în vederea organizării şi  

desfăşurării concursului pentru analizarea noului proiect de management  
al managerului Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia 

 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 9 octombrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a 
şedinţei „ordinară” care va avea loc în data de 12 octombrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 223/8 octombrie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 
  - referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective 
pentru analizarea noului proiect de management al managerului Muzeului Naţional al Unirii 
Alba Iulia, instituție de cultură din subordinea Consiliului Județean Alba; 

- Caietul de obiective în vederea organizării şi defăşurării concursului pentru analizarea 
noului proiect de management al managerului de la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, 
conform anexei. 

 Cu deosebită consideraţiune, 
  
 

SECRETAR GENERAL, 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de 
cultură 
Nr. ……./……..10.2020 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective în vederea organizării şi  

desfăşurării concursului pentru analizarea noului proiect de management  
al managerului Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia 

 
Potrivit art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f, art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.  
Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia funcţioneză ca instituţie publică de cultură în 

subordinea Consiliului Judeţean Alba. 
Întrucât la evaluarea finală prevăzută la art.37 alin.2 din Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările 
și completările ulterioare, managerul instituţiei a obţinut nota 9,63, conform prevederilor art 43 
alin.1 şi alin.2 din actul menţionat, acesta are dreptul de a prezenta un nou proiect de 
management, în conformitate cu cerinţele caietului de obiective întocmit de Consiliul Judeţean 
Alba, iar termenul de depunere a proiectului de management se stabileşte de către autoritate. 

Conform dispoziţiilor art 6. alin. 1 şi art. 7 alin.1 din actul normativ menţionat, pentru 
organizarea concursului pentru analizarea noului proiect de management se impune elaborarea şi 
aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a caietului de obiective, 
aceste se aprobă prin ordin sau, după caz, prin dispoziție a autorității. 

În conformitate cu art. 11 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
189/2008 cu modificările şi completările ulterioare, caietul de obiective se întocmește de către 
autoritate pe baza modelului-cadru, ţinând cont de următoarele criterii: 

- misiunea instituţiei publice de cultură; 
- evoluţiile economice şi socioculturale ale comunităţii în care instituţia publică de 
cultură îşi desfăşoară activitatea; 
- dezvoltarea specifică a instituţiei publice de cultură. 
Caietul de obiective cuprinde prevederi organizatorice, financiare şi tehnice privind 

proiectul de management, după cum urmează: 
- date despre activitatea, bugetul estimat sau cunoscut şi specificul instituţiei publice de 

cultură; 
- regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei; 
- sarcini pentru management; 
- perioada pentru care se încheie contractul de management, în intervalul de minimum 3 

ani şi maximum 5 ani; 
- structura obligatorie a proiectului de management. 
Prin caietul de obiective, autoritatea solicită candidaţilor: 
-analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia publică de 

cultură şi propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent; 
-analiza activităţii instituţiei publice de cultură şi, în funcţie de specific, propuneri privind 

îmbunătăţirea acesteia; 
-analiza organizării instituţiei publice de cultură şi propuneri de reorganizare şi/sau 

restructurare, după caz; 
-analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură;  
-strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a 

instituţiei publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate; 
- o previziune a evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o 

estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor 
instituţiei ce pot fi atrase din alte surse. 

Procedura de analizare a noului proiect de management al managerului care a obţinut, în 
urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, se stabileşte în conformitate cu 
prevederile art. 14  din Anexa 1 Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015.  



 Noul proiect de management care este conform cu cerinţele caietului de obiective 
constituie baza încheierii unui nou contract de management. 

Analizarea conformităţii proiectului de management cu cerinţele caietului de obiective se 
realizează prin stabilirea următorului calendar: 

  a) data depunerii proiectului de management de către manager; 
  b) perioada de analiză a proiectului de management - prima etapă; 
  c) susţinerea noului proiect de management - a doua etapă; 
  d) data aducerii la cunoştinţa managerului a notei obţinute şi afişarea acesteia; 
  e) termenul de depunere şi soluţionare a contestaţiilor; 
  f) aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului final al analizării şi a altor informaţii 

de interes public, după caz. 
 Conform art. 15 din actul menţionat: 
  (1) Analizarea noului proiect de management al managerului, care a obţinut, în urma 

evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, se realizează de către o comisie de 
concurs, desemnată de autoritate prin ordin sau dispoziţie, după caz. 

  (2) Organizarea şi funcţionarea comisiei de concurs, a secretariatului comisiei de 
concurs şi a comisiei de contestaţie, din cadrul acestei proceduri speciale, respectă în mod 
corespunzător prevederile art. 3-7, ale art. 8, cu excepţia lit. c), e), f) şi g), şi ale art. 16. 

  (3) Analizarea şi notarea noului proiect de management se realizează cu respectarea 
corespunzătoare a prevederilor art. 9-13, iar dacă proiectul de management a obţinut ca urmare a 
evaluării nota minimă 7, managerului i se încheie un nou contract de management, în condiţiile 
legii. 

  (4) În cazul în care, în urma analizării noului proiect de management depus, 
managerul nu a obţinut minimum nota 7, autoritatea are obligaţia organizării unui concurs de 
proiecte de management, cu respectarea prevederilor legale 

 
 Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 
raport de specialitate, propunem Proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective în 
vederea organizării şi defăşurării concursului pentru analizarea noului proiect de management al 
managerului de la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, instituție de cultură din subordinea 
Consiliului județean Alba, înregistrat cu nr. …./….. octombrie 2020. 

 
  
 Administrator public,         Șef serviciu,        Întocmit, 
 Dan Mihai POPESCU  Cornelia FĂGĂDAR              Alina FRĂŢILĂ 
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Anexa la Proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Alba   
nr. 223 din 8 octombrie 2020 

 
 

CAIET DE OBIECTIVE 
Privind concursul organizat de Consiliul Judeţean Alba pentru analizarea noului proiect 

de management al managerului de la  Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 
 

 
  Perioada de management este de 4 ani, începând cu data de 01.01.2021. 
  
Capitolul I – Tipul instituţiei 
        Tipul instituţiei publice de cultură, denumită în continuare instituţia: muzeu. 
  Muzeul Național al Unirii Alba Iulia funcționează în subordinea Consiliului Judeţean Alba, 

în baza Regulamentului de organizare și funcționare întocmit în baza Legii nr. 311/2003 a muzeelor și 
colecțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare.  Sediul Muzeului Național al Unirii este 
în Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 12-14, cod 510010. 

  Activitatea Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, denumit în continuare Muzeu, este 
finanțată din venituri proprii şi subvenţii acordate din bugetul local, prin bugetul Consiliului Județean 
Alba. 

Conform Regulamentului de organizare și funcționare al instituţiei, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Alba nr. 91/30 aprilie 2020,  principalele obiective ale Muzeului constau în: 

a.) cercetarea fundamentală şi aplicată, pe baza programelor anuale şi de perspectivă, a 
patrimoniului aflat în colecţiile sale, în alte colecţii de profil din ţară şi străinătate, sau pe teren 
(cercetări cu profil arheologic, istoric, etnografic şi interdisciplinar), în vederea elaborării de studii, 
achiziţionării de bunuri culturale pentru completarea colecţiilor proprii etc.; 

b.) organizarea, informatizarea şi actualizarea evidenţei patrimoniului cultural şi a fondurilor 
documentare deţinute, conform normelor legale în vigoare; 

c.) cercetarea şi folosirea celor mai eficiente metode de conservare şi restaurare a patrimoniului 
cultural, aflat în administrarea sa, potrivit normelor legale în vigoare; 

d.) expunerea pentru public a patrimoniului cultural mobil aflat în colecţiile Muzeului, în 
expoziţii permanente sau temporare, organizate la sediu, în ţară şi în străinătate; 

e.) organizarea de manifestări culturale de profil, naţionale şi internaţionale; 
f.) organizarea de manifestări ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, mese rotunde, dezbateri pe  

aria sa de interes, singur sau în colaborare cu alte instituţii; 
g.) editarea de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare, în domeniul specific de activitate şi 

valorificarea lor prin vânzare sau schimb; 
h.) realizarea de venituri proprii prin contracte de cercetare arheologică de salvare sau  

preventive şi de conservare-restaurare a patrimoniului mobil, prin expertizarea de bunuri culturale 
mobile, producerea şi vânzarea de replici, obiecte de artizanat, tipărituri şi alte suporturi de 
popularizare, din taxe de vizitare, ghidaj, fotografiere, filmare sau alte mijloace; 

i.) clasarea bunurilor culturale aflate în colecţiile muzeului. 
Scopul înființării Muzeului constă în: constituirea ştiinţifică, administrarea, conservarea şi 

restaurarea patrimoniului muzeal; cercetarea ştiinţifică, evidenţa, documentarea, protejarea şi 
dezvoltarea patrimoniului muzeal; punerea în valoare a patrimoniului muzeal în scopul cunoaşterii, 
educării şi recreării prin: organizarea de expoziţii permanente şi temporare, la sediul Muzeului sau în 
săli de expoziţie adecvate, în ţară şi străinătate, organizarea de manifestări ştiinţifice şi culturale, 
naţionale şi internaţionale, editarea de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare, în domeniul specific de 
activitate, organizarea de servicii de documentare deschise pentru public, pentru folosirea informaţiei 
despre patrimoniul cultural deţinut şi despre instituţie, potrivit legislaţiei în vigoare, oferte 
educaţionale pentru comunităţi destinate familiarizării cu istoria naţională şi locală şi a formării unei 
atitudini „pro patrimoniu”; valorizarea patrimoniului muzeal prin mijloace clasice şi moderne şi 
promovarea activităţii muzeale prin mass-media. 
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Capitolul II - Misiunea instituţiei 
   Muzeul își asumă misiunea de dezvoltare, protejare, conservare, restaurare, cercetare şi 

punere în valoare a patrimoniului muzeal, în interes ştiinţific sau cultural – turistic. Prin specialiștii săi, 
muzeul asigură cercetarea, îmbogățirea, tezaurizarea, interpretarea și difuzarea valorilor patrimoniului 
arheologic, numismatic și istoric, spre publicul de orice vârstă sau sex, în interesul general. 

  
Capitolul III - Date privind evoluţiile economice şi socio-culturale specifice comunităţii în 

care instituţia îşi desfăşoară activitatea  
 Județul Alba este o unitate administrativ-teritorială cu o populație de 342.376 locuitori 

(conform datelor statistice rezultate în urma ultimului recensământ din anul 2011), cu o densitate de 
54,85 locuitori/km², distribuită în 4 municipii, 7 orașe și 67 comune. Veniturile populației provin, în 
principal, din activități ca: servicii, industrie, construcții, administrație publică și agricultură.  

 Fiind o instituţie de interes judeţean, Muzeul desfăşoară programe şi proiecte ale căror 
obiective trebuie armonizate cu misiunea şi scopul instituţiei,  prin  activităţi care să atragă un număr 
cât mai mare de beneficiari, de toate vârstele şi categoriile socio-culturale,  spre cunoașterea valorilor 
patrimoniului arheologic, numismatic și istoric.   

   
Capitolul IV - Dezvoltarea specifică a instituţiei  
Instituția este structurată, conform organigramei, aprobate prin Hotărârea nr.91/30 aprilie 2020 

de către autoritatea Consiliul Judeţean Alba, şi a statului de funcţii, aprobat prin Hotărârea nr. 243/19 
noiembrie 2019 de către autoritatea Consiliul Judeţean Alba astfel: 

 Director general - Manager; 
 Consiliul științific; 
 Consiliul de administrație; 
 Director general adjunct; 
 Secția de arheologie; 
 Secția de istorie; 
 Secția Museikon; 
 Secția relații publice și marketing cultural; 
 Director general adjunct; 
 Centrul naţional de conservare-restaurare carte veche; 
 Compartimentul gestiune patrimoniu; 
 Compartimentul administrativ 
 Compartimentul paza;  
 Contabil şef; 
 Compartimentul financiar – contabilitate 
 Compartimentul achiziţii publice; 
 Compartimentul juridic, resurse umane; 
 Compartimentul audit public intern. 
 
 Secţia de arheologie care are în subordine Compartimentul arheologie - cercetare și 

Compartimentul cercetarea arheologică preventivă; 
 Secția de istorie care are în subordine Compartimentul muzeologie și Compartimentul 

bibliotecă și documentare; 
 Centrul Naţional de Conservare - Restaurare Carte Veche care are în subordine 

Compartimentul restaurare carte, Compartimentul ceramică - metal - textile, Compartimentul 
restaurare piatră, Compartimentul investigații și Compartimentul conservare; 

 
 
  Documente de referinţă, necesare analizei: 
 - Regulamentul de organizare și funcționare al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia şi 

Organigrama Muzeului Național al Unirii Alba Iulia aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba 
nr. 91/30 aprilie 2020 – prevăzut în Anexa nr. 1 
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 - Statul de funcții al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Alba nr. 243/19 noiembrie 2019 - prevăzut în Anexa nr. 2 

 - Bugetul aprobat al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, pe ultimii trei ani - prevăzut în 
Anexa nr. 3 

 
  4.1. Scurt istoric al instituţiei, de la înfiinţare până în prezent 
 Muzeul a fost întemeiat în anul 1888 ca o secţiune a Societăţii de istorie, arheologie şi ştiinţele 

naturii din comitatul Alba. Primul custode de colecţie a fost Adalbert Cserni, devenit în 1910 
directorul muzeului, fapt ce atestă numărul şi mărimea colecţiilor ce justificau titlul dat conducătorului 
instituţiei. La început zestrea muzeului număra 622 piese arheologice, 1000 monede, 1000 volume în 
bibliotecă şi 125 florini bani lichizi. Cu timpul, numărul obiectelor a crescut în special datorită 
donaţiilor, dar şi în urma cercetărilor întreprinse de Cserni. Numărul crescut de exponate a impus 
găsirea unui sediu cu adevărat axat pe activitatea expoziţională, astfel că în 1900 primăria oraşului a 
pus la dispoziţie Societăţii o clădire în cartierul Maieri. 

 La 20 mai 1929 cu ocazia Serbărilor Unirii desfăşurate la Alba Iulia, s-a inaugurat, de către 
Regele Mihai și de prim-ministrul Iuliu Maniu, un nou muzeu purtând titulatura de „Muzeul Unirii” şi 
care ocupa corpul de nord al „Catedralei Reîntregirii”. În anii următori muzeul îşi va schimba în mai 
multe rânduri titulatura: „Muzeul Regional Alba Iulia” (1938), „Muzeul de Istorie Alba Iulia” (1968). 
Ca o recunoaştere a prestigiului de care se bucura muzeul albaiulian, în anul 1993 devine Muzeu 
Naţional. 

 Actualul muzeu ocupă fosta clădire „Babilon” şi Sala Unirii începând din anul 1975. 
Amândouă clădirile, edificate în a doua jumătate a secolului al XIX–lea, sunt monumente istorice de 
grupa A (de importanţă naţională). Aici sunt adăpostite depozitele, laboratoarele, birourile şi sălile de 
expoziţie. Expoziţia permanentă cuprinde vitrine cu obiecte organizate tematic şi pe epoci, din 
preistorie, până la al doilea război mondial, cuprinse în 64 de săli. Sala Unirii, fosta „Cazină militară”, 
a fost restaurată şi amenajată astfel încât să redea cât mai fidel imaginea de la 1922 (când fusese 
pregătită pentru Încoronare). Aici se regăsesc materiale documentare, precum şi obiecte de valoare 
memorial-istorică, care întregesc valoarea simbolică a acestui edificiu. La subsol şi în aripa nordică a 
fost realizată expoziţia permanentă de etnografie. 
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  4.2. Criterii de performanţă ale instituţiei în ultimii trei ani  

Nr.  
Crt. 

Indicatori de performanță Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

Cheltuieli pe beneficiar (subvenție+venituri – 
cheltuieli de capital) / 

nr. beneficiari 
30,21 47,70 114,07 

Fonduri nerambursabile atrase (lei) 62,211 461,739 322,965 

Număr de activități educaţionale 

23 în 
cadrul a 16 

proiecte 
educaţionale 

91 în 
cadrul a 24 

proiecte 
educaţionale 

50 în 
cadrul a 27 

proiecte 
educaţionale 

Număr de apariții în media 
(fără comunicate de presă) 2.857 2.520 1.725 

Număr de beneficiari neplătitori 123.209 72.748 16.638 
Număr de beneficiari plătitori 27.501 56.855 47.114 

Număr de expoziţii/ 
Număr de reprezentaţii/ 
Frecvenţa medie zilnică 

57 88 82 

Număr de proiecte/acțiuni culturale 204 266 276 

Venituri proprii din activitatea de bază 991.809 1.059.6
14 536.157 

0 Venituri proprii din alte activități 23.000 461.739 120.964 

 
 
  4.3. Scurtă descriere a patrimoniului instituţiei (sediu, spaţii, dotări etc.) 
În anul 2017, instituția a deținut în administrare 2 corpuri de clădire: clădirea Babilon (1853) 

Sala Unirii (1900) – ambele clădiri sunt Monumente istorice de Gupa. A. Începând cu anul 2018 celor 
două monumente menționate mai sus i s-a adăugat Clădirea Museikon – fostul spital militar austriac, 
cel mai vechi spital militar din România – monument de grupa B. 

  
Suprafața desfășurată a clădirilor este: 8312 mp clădirea Babilon; 2632 mp Sala Unirii, iar 

suprafața utilă a clădirilor este de cca. 6000 mp Babilon, respectiv cca. 2000 mp Sala Unirii.   
În ce privește utilizarea spațiilor clădirilor aferente acestea au avut următoarele destinații:   
- Suprafața totală de expunere: 3324 mp, din care:  
- Suprafața expoziții de bază (permanente): 2270 mp;  
- Suprafața expoziții temporare: 1054 mp;  
- Suprafața totală de depozitare a bunurilor culturale: 3062 mp;  
- Suprafața laboratoare pentru conservare-restaurare: 340 mp;  
- Suprafața birouri și spații administrative: 785 mp;  
- Suprafața biblioteca și sala de lectură: 225 mp;   
Museikon, deschis în 30 noiembrie 2017  
- Suprafața desfășurată a clădirii: 1560 mp,   
- Suprafața utilă: 1455 mp   
- Suprafața de expunere: 715,10 mp  
- Suprafață spații servicii: 36,10 mp.  
- Laboratoare: 82,3 mp  
- Depozitare: 182,30  
- Zona administrativă: 439,2 mp. 
 
  4.4. Lista programelor şi proiectelor desfăşurate în ultimii trei ani. 

r. 

rt. 

Program  Proiect  2017 2018 2019 

(2) (3) (4) (5) (6) 
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r. 

rt. 

Program  Proiect  2017 2018 2019 

1) 

. 

Programul de 
valorificare  a 
patrimoniului 
cultural național - 
expoziții 

1. Exponatul lunii  x x x 
2. Expoziție de grafică Sârbu 

Aurel x   

3. Ediția a II-a a Bienalei 
Internționale de Arte Miniaturale 
Timișoara 

x   

4. Elena Cristea – Camere 
albastre. x   

5. Expoziție de pictură –Sârbu 
Aurel. x   

6. Expoziția Internațională de 
afișe „Apollo”/ ”Apollo International 
Poster Exhibition  „Break a Leg” 

x   

7. Expoziția de afișe satirice – 
închipuite de Ștefan Balog x   

8. Requiem - Expoziția de 
sculptură Ștefan Balog. x   

9. Expoziție de artă plastică: 
Dana Ortelecan – „Citadine” x   

10. Eugen Măcinic: 
„Transilvania mea în acuarelă”. x   

11. Expoziție internațională de 
artă: „Acasă, Departe/Home, Far 
Away – Oriola Kureta Senenescu 
(Albania)” 

x   

12. Expoziția internațională de 
artă: „Impressions” – Gerd 
Messamann (Germania). 

x   

13. Expoziție de artă: „Povești 
imaginare/Imaginary Tales” x   

14. Expoziția de artă 
fotografică Balog Zoltán. Viziuni și 
Gânduri 

x   

15. „Memoria Urbis” x   
16. Expoziție: Istoria 

aeronauticii din Transilvania x   

17. „Tipăritu-s-au în Ardeal, în 
cetatea Belgradului. 450 de ani de la 
tipărirea primei cărți la Alba Iulia” 

x   

18. „Catedrala Încoronării – 
Istorie și Har”. x   

19. Expoziție: „În slujba 
Imperiului, sub steag străin” x   

20. Expoziție temporară: 
Cercetările arheologice de la Museikon x   

21. „Legiunea Română de 
Vânători transilvăneni-bucovineni x   

22. „Decembrie 1989 la Alba 
Iulia” x   

23. Expoziția de artă Ex-libris 
Brâncuși.  x  

24. Centenarul României Mari  x  
25. Tratatele Conferinței de 

Pace de la Paris  x  

26. ”Mithologia 3D”.  x  
27. Icoane vechi – icoane noi – 

iconari români  x  

28. Psaltirile în limbile  x  
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r. 

rt. 

Program  Proiect  2017 2018 2019 

naționale și începuturile identităților 
lingvistice 

29. Cristian Bădiliță. Semnul 
lui Iona  x  

30. Pagini din activitatea 
Asociațiunii ASTRA în preajma Unirii  x  

31. Necropola din epoca 
bronzului de la Sebeș  x  

32. 130 de ani de la înființarea 
Muzeului Național al Unirii.  x  

33. Represiunea comunistă în 
România (1945-1965). Numitorul 
comun: Moartea. 

 x  

34. Zborul Marii Uniri. De la 
Bacău la Blaj  x  

35. Alba Iulia în imagini de 
epocă  x  

36. Ștefan cel Mare din istorie 
în veșnicie  x  

37. Identităţi Multiculturale  x  
38. Salonul International de 

Machete Statice  x x 

39. Expoziție a Secției de Artă 
Sacră a Facultății de Teologie 
Ortodoxă a Universității „1 Decembrie 
1918” din Alba Iulia „Mozaikon” 

  x 

40. Epoziție personală de 
pictură și grafică, Cristina Gloria 
Oprișa, „Sacru” 

  x 

41. Expoziție de pictură 
contemporană și icoană pe sticlă din 
colecția Museikon Liviu Lăzărescu – 
pictorul muzelor de la Mărtinești 

  x 

42. Mari fotografi din 
Transilvania. Secolele XIX-XX   x 

43. Expoziție foto-
documentară itinerantă Ultimul 
Împărat. Cele mai frumoase amintiri 
ale Romanovilor 

  x 

44. Laic și sacru în podișul 
central moldovenesc   x 

45. Expoziție de modele de 
cusături tradiționale realizate de Maria 
Berdea, Alba Iulia „100 de izvoade 
pentru ia românească” 

  x 

46. Expoziție de pictură și 
obiect Andrei Popa, Sibiu „Fluo 
Immersion” 

  x 

47. Expoziție de acuarelă 
personală Anastasia Stoiciu 
„Anastasia” 

  x 

48. Expoziție de artă bizantină 
Byzantium   x 

49. Urme în alb și negru. Anii 
1848-1849 în Transilvania   x 

50. Expoziție itinerantă 
„Spiritualitate creștină la Dunărea de 
Jos” 

  x 

51. Glass Nouveau. Vitraliul 
lui Cristian Florin Anghelescu   x 
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r. 

rt. 

Program  Proiect  2017 2018 2019 

52. Olympos 3D. De La Zeii 
Olimpului La Zeii Romei   x 

53. Marcel Lupșe 65. Descânt. 
Pictură – desen – obiect   x 

54. Comori bănățene. Colecția 
etnografică Marius Matei   x 

55. Ex-libris. Colecția Mârza   x 
56. Imagini ale regalității în 

patrimoniul Muzeului Național al 
Unirii din Alba Iulia 

  x 

57. Fragila lume a sfinților   x 
58. Expoziție de artă  personală 

Olimpia Coman-Sipeanu, Sibiu 

„Spiritul grâului 

  x 

59. Dionysos 3D. Desfătare și 
viață veșnică la Apulum   x 

60. Dionysos 3D. Desfătare și 
viață veșnică la Apulum   x 

61. Expoziție de artă textilă 
Daniela Frumușeanu, București 
„Spațiul cuvintelor” 

  x 

62. Expoziția de artă Eugen 
Măcinic Acuarelă   x 

63. Muzeul și orașul Alba Iulia 
după Unire   x 

64. Expoziție cu lucrările 
realizate de elevii participanți la 
programul de pedagogie Museikon  

 „Museikon Junior” 

  x 

65. 30 de ani de la Revoluția 
română din județul Alba   x 

66. Expoziție internațională de 
artă sacră contemporană Natalya 
Rusetska (Ucraina)  „Nowa Ikona” 

  x 

67. Ciocnirea civilizațiilor. 
„Războaiele daco-romane ilustrate în 
machete”( 

x   

68. Expoziție Minerale. În 
lumină x   

69. Magia aurului. Din 
adâncuri în lumină. Atelier de bijuterie 
Victoria Geutskens 

x   

70. Reconstructio 
Historica/Reenacment la Apvlvm. x   

    
71. Regii României în presa 

ardeleană: articolele ziarului Unirea x   

72. Expoziție: Pietismul din 
Halle și Reforma. Discipolul lui Luther 
Martin: August Hermann Francke 

x   

73. Reforma transilvăneană și 
relații interconfesionale. Europa și 
Transilvania 1517-2017 

x   

74. Vitrina cu păpuși x   
75. Daci și romani în miniatură x   
76. Expoziție de fotografie 

”SpeoArta 2017” x   
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r. 

rt. 

Program  Proiect  2017 2018 2019 

77. Ziua Porților Deschise: 
Palatul Guvernatorului Daciei Romane 
de la Apulum. 25 de ani de la debutul 
cercetărilor arheologice 

x   

78. Expoziție de arte vizuale: 
100 de zile ale Marii Unirii x   

79. Expoziție fotodocumentară 
„Gară pe drumul Marii Uniri”. x   

80. Expoziția DE POSTERE – 
Conservare și restaurare x   

 

81. „Catedrala Încoronării – 
Istorie și Har”. x   

82. „Catedrala Încoronării – 
Istorie și Har”. x   

83. Salonul Internațional de 
machete statice Alba Iulia  x   

84. Expoziție foto Garda 
Apulum – Retrospectiva anului x   

85. 10 ani de Activitate a 
Muzeului Național al Unirii x   

86. Aurul și argintul antic al 
României x   

87. 100 de chipuri românești  x  
88. Octavian Smigelschi. 

Promotorul unei viziuni artistice 
naționale 

 x  

89. Încoronarea suveranilor 
României Mari, 15 oct. 1922, Alba 
Iulia 

 x  

90. Tezaur. Episcopia Tulcii.  x  
91. Șezi la Museikon (Octavia 

și Lucian Loiș). Expoziție de mobilier 
inspirat din folclorul 

 x  

92. De la Gărzile Naţionale la 
structurile moderne de ordine publică. 
Din istorie spre contemporaneitate 

 x  

93. Expoziția de artă plastică: 
Anca Sas Oameni si noi.  x  

94. Milites, arma compone!  x  
95. Mari fotografi din 

Transilvania. Secolele XIX-XX    x  

96. Geta Țălnar. Culorile 
sufletului meu.  x  

97. Liturghisiri în adâncuri.  x  
98. Pompieri din România în 

slujba națiunii - istorie, tradiție.  x  

99. Regina Maria pe frontul 
Marelui Război și al Mari Unirii.  x  

100. Crucile Elisabetei Sinea.  x  
101. Moţii şi Marea Unire  x  
102. Expoziție de sculptură 

Gheorghe Munteanu.  x  

103. Expo Art, Eugen Măcinic 
Acuarelă  x  

104. Colecția Mușat. O 
geografie spirituală a icoanei pe sticlă 
transilvănene 

 x  

105. Expoziție de aparate foto 
vechi și fotografii, Radu Chindriș  x  
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r. 

rt. 

Program  Proiect  2017 2018 2019 

106. Expoziție de ceramică și 
sculptură Cristian Ianza.  x  

107. Arhitectul Victor 
Ștephănescu – autorul Catedralei 
Reîntregirii Neamului 

 x  

108. Între credință și Unire. 
Expoziție de icoane Klara Pădurean  x  

109. Ornamente în scrierile 
brâncovenești  x  

110. Sub semnul infinitului 
vertical  x  

111. Și noi am semnat la Alba 
Iulia  x  

112. România e acasă  x x 
113. Mysterion 3D”. Zei 

salvatori, mistere și sincretism religios 
la Apulum 

 x x 

114. Expoziția de postere 
CNCRCV  x  

115. Expoziție de gravuri 
colorate dedicate Zilei Naționale  x  

116. Legiunea română – 
portrete de ofițeri și soldați pe 
fronturile Primului Război Mondial. 

 x  

117. Reconstituiri istorice prin 
obiectivul fotografului  x  

118. Expoziția Marea Unire, 
De la victoria în Primul Război 
Mondial la Încoronarea Suveranilor 
României Mari 

 x  

119. 10 x 10: Zece decenii de 
România în 100 de imagini  x  

120. Salonul Național de Artă. 
Alba Iulia unește România  x  

121. File de istorie – Alba 
Iulia, Orașul de Jos – Hotel Apulum.  x  

122. Retrospectiva anului 2018 
– Garda Apulum și Garda Națională de 
la Alba Iulia. 

 x  

123. Expoziția de artă 
internațională Cartea obiect de artă.  x  

124. Expoziția internațională: 
Aurul și argintul antic al României  x  

125. Expoziția Internațională 
de Artă Haitiană: Daphne Meyer, 
Patrick Couvin, Veronica Frisch 

 x  

126. Display de ceramică 
romană organizat în cadrul 
Congresului Internaţional Rei 
Cretariae Fautorum 

 x  

127. Expoziţia internațională 
Wang Xin Wu & Li Qing Jiang 
(China) 

 x  

128. Dalla′essercito austro-
ungarico alla Grande Romania la 
legione Romena d′Italia 

 x  

129. Expoziție Magia Aurului. 
Modelele anilor 1950-1990   x 

130. O retrospectivă a primilor   x 
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25 de ani de cercetășie la Alba Iulia 
131. Expoziție a Secției de 

Artă Sacră a Facultății de Teologie 
Ortodoxă a Universității „1 Decembrie 
1918” din Alba Iulia „Mozaikon”, 

  x 

132. Unirea Alba Iulia – 95 
ani. 1924-2019   x 

133. Expoziția Muzeul Iluziilor   x 
134. Expoziţie de pictură Eva 

Todor, „Eva în galaxia culorilor”   x 

135. Ceramica pictată din 
județul Alba în mileniul V î.Hr.   x 

136. Expoziție cu lucrările 
realizate în atelierul de pictură 
funcțional în cadrul expoziției 
permanente, în cadrul evenimentelor 
care au marcat 50 de ani de la 
înființarea școlii de arte și meșteșuguri 
a Centrului de Cultură „Augustin 
Bena” Alba Icoana din sufletul meu 

  x 

137. “Mari fotografi din 
Transilvania”   x 

138. „Mari fotografi din 
Transilvania”, ed a II-a   x 

139. Expoziția permanentă a 
Muzeului Orașului Oradea dedicată 
Primului Război Mondial și lui Traian 
Moșoiu 

  x 

140. Expoziție cu lucrările 
realizate de elevii participanți la 
programul de pedagogie Museikon  

Salonul de artă plastică 
religioasă 

  x 

141. Ceramica romană 
descoperită în canabele Legiunii a 
XIII-a Gemina 

  x 

142. Expoziția de artă 
contemporană colectivă „Rădăcini de 
Culoare Românescă” 

  x 

143. Expoziția de artă plastică 
personală Romina Semprini „Viziuni 
adolescentine” 

  x 

144. Expoziție 100 de ani de la 
înființarea Jandarmeriei în 
Transilvania 

  x 

145. Expoziție la Abrud, 
consacrată lui Horea, Cloșca și Crișan   x 

146. 100 de ani de la vizita 
Regelui Ferdinand și a Reginei Maria 
în judeţul Satu Mare - Carei - 25 mai 
1919 

  x 

147. Expoziție de costume 
populare realizate de creatoarea 
Virginia Linul, Salva 

  x 

148. Expoziție de artă plastică 
Elena Cristea, „Cartea magică”   x 

149. Expoziția personală de 
artă Rodica Strugaru „Din labirint. 
Secvențe subiective” 

  x 

150. Expoziție de pictură   x 
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Floare Muntean, Alba Iulia „Altfel” 
151. Harta României Mari   x 
152. Scris, citit și știință de 

carte în Dacia Romană, Muzeul de 
IstorieTurda 

  x 

153. Expoziție de afișe 
„Tolerance”   x 

154. Expoziție de icoane pe 
sticlă Cristina Pui, București Calea 
nouă a vechilor icoane 

  x 

155. Expoziție personală de 
handmade Victoria Geustkens Puritate 
și manufactură; aur și platină 

  x 

156. Expoziție de pictură 
contemporană și icoană pe sticlă din 
colecția Museikon Liviu Lăzărescu – 
pictorul muzelor de la Mărtinești 

  x 

157. Pelicula foto în serviciul 
Aviației Militare Române   x 

158. Personalități ale unirii   x 
159. Expoziția internaționala 

de artă fotografică Impression Tibetan 
Plateau & Transylvania, Chaoyong 
Zhou, Zoltan Balog 

  x 

160. Expoziția de artă 
internațională mail art „Alba Iulia”,   x 

161. Expoziția internaționala 
de afișe Apollo, ed. a III-a   x 

162. Expoziție internațională 
personală de afișe Dr. Mohamed 
Zakaria Soltan (Cairo, Egipt) „Pionieri 
ai teatrului egiptean” 

  x 

163. Dalla′essercito austro-
ungarico alla Grande Romania la 
legione Romena d′Italia (1916-1919) 

  x 

164. Expoziția de artă chineză, 
Fan Hongbin, Zou Ming     x 

165. „Poloneze și românce 
care au schimbat lumea”   x 

166. Originile Europei. 
Civilizaţii preistorice între Carpaţi şi 
Dunărea de Jos 

  x 

167. Dacia Felix   x 

. 

Programul 
de  valorificare a 
patrimoniului 
cultural național – 
simpozioane, 
sesiuni, colocvii, 
mese rotunde 
organizate de 
Muzeu 

1. ”Rezistența anticomunistă 
din județul Alba x   

2. Atelierele Museikon: Atelier 
deschis în dialog cu iconarii x   

3. Colocviul internațional: 
„Arheologia Mithraismului. Noi 
perspective” 

x   

4. Sesiunea Științifică 
„Unitate, continuitate și independență 
în istoria poporului român. 99 de ani 
de la Marea Unire 

x x x 

5. Conferințele Museikon x x x 
6. Masa rotundă organizată 

prin proiectul Pantheon 3D  x  

7. Masă Rotundă, Regina 
Maria pe frontul Marelui Război și al 
Mari Unirii 

 x  
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8. Simpozionul “Asociația 
ASTRA – contribuție la actul Marii 
Uniri 

 x  

9. Masa rotundă organizată 
prin proiectul Pantheon 3D     

10. Conferința Internațională 
“Treaties of the Paris Peace 
Conference (1919-1920)” 

 x  

11. Conferința internațională 
Vernacular Psalters and the Early Rise 
of Linguistic Identities 

 x  

12. Nowa Ikona – a new ikon 
in the Ukrainian environment   x 

13. Teologia patristică și noile 
tendințe în arta iconografică 
contemporană 

  x 

14. The iconoclasm and the 
mission of the icon painter   x 

15. Bibliologie și Patrimoniu 
Cultural Național   x 

16. Simpozion Internațional de 
Martirologie   x 

17. Congresul tinerilor 
basarabeni din România x x  

18. Conferința internațională 
Reforma transilvăneană și relații 
interconfensionale. Europa și 
Transilvania 1517-2017 

x   

19. Conferința „Comunismul 
românesc, între mit și realitate” x   

20. Simpozionul științific 
internaţional: „Noi perspective asupra 
depozitelor de bronzuri din 
Transilvania / New persectives on the 
bronze hoards from Transylvania” 

x   

21. Conferința Internațională 
“Dying and Death in 18th-21st century 
Europe, International Conference”( 

x   

22. Conferinţa internaţională 
LOEWE “Bronze  Age Fortresses in 
Europe” 

x   

23. Conferința națională 
Bibliologie și Patrimoniu Cultural 
Național. Cartea românească veche în 
Imperiul Habsburgic 

x   

24. Forum Apulum. Distribuție 
alternativă de documentare creative 
„Expirat” 

x   

25. Forum Apulum. Distribuția 
alternativă de documentare creative: 
„Unchiul Tony, Trei Proști și Serviciul 
Secret, de M. Mileva, V. Kazakova”, 
FC Roma. Vertical Graphic; Dj’s 
Mobile Audio Services; 

x   

26. The 9th Edition of the 
International Conference „Alcoholism 
and other addictions – psychosocial, 
historical and therapeutical issues”. 

x x x 

27. Personalitatea regelui 
Mihai I și rolul monarhiei în Istoria x   
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Modernă a României 
28. civicON. Festival de 

atitudine x   

29. Conferința publică 100 ani 
România, Partea I, Unirea 
Principatelor Române 

 x  

30. Conferința publică 100 ani 
România, Partea II, Unirea Basarabiei 
și Bucovinei cu România 

 x  

31. Conferința publică 100 ani 
România, Partea III, Războiul de 
independență. Dobrogea și Regatul 
României. 

 x  

32. Simpozion Rezistența 
anticomunistă în județul Alba  x  

33. Conferința internațională 
URBACT III  x  

34. Conferința publică 100 de 
ani România. Unirea Transilvaniei cu 
România 

 x  

35. Conferința națională 
Bibliologie și patrimoniu cultural 
național, ediția a XII-a ( 

 x  

36. Conferința anuală a 
Asociației de Științe Etnologice din 
România, ediția a XIV-a 

 x  

37. Conferința publică 
Alexandru Popescu, Balliol College, 
Oxford, Concepția lui Petre Țuțea 
despre unitatea și viitorul neamului 
românesc 

 x  

38. Conferința publică Marea 
Unire ca pas spre Uniunea Europeană  x  

39. Conferința internațională 
INT-HERIT  x  

40. Congresului Interaţional 
Rei Cretariae Fautorum  x  

41. Conferința publică David 
Foreman, Institute of Psychiatry at the 
Maudsley Hospital, Londra, The Role 
of Faith in Mental Health 
Management: Philosophy, Psychology 
& Practice. 

 x  

    
42. Conferința Internațională 

Dying and Death in 18th-12st Century 
Europe 

  x 

43. Simpozionul Internațional 
de Științe, Teologie și Artă ISSTA 
2019, 

  x 

44. Conferința internațională 
„Utilizarea spectrometrelor Bruker 
pXRF și microXRF în investigarea 
operelor de artă, în arheologie, 
arheometrie și în alte domenii”, 

  x 

.  

Proiecte 
științifice și 
culturale de 
promovare a 
patrimoniului 

1. Cercetarea arheologică a 
sitului neolitic de la Tărtăria x x x 

2. Cercetarea civilizației 
preistorice, antice și medieval timpurii 
pe teritoriul județului Alba 

x   
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cultural național 3. A cunoaște, a iubi 
patrimoniul cultural al județului Alba. x x x 

4. Ținutele Istoriei VI.   x   
5. Museikon. Un nou muzeu al 

icoanei revitalizează o clădire 
monument istoric restaurată în Alba 
Iulia - deschiderea pentru public 

x   

6. Proiect de cercetare 
arheologică sistematică ”Ad Batavos. 
Războieni-Cetate”   

x x  

7. Cercetare arheologică de 
teren și aerofotografie în 
Transilvania”,   

x x x 

8. Proiect Pantheon 3D - 
documentarea și valorificarea 
patrimoniului cultural prin digitizare, 
în special valorificarea digitală a 
peisajului cultural (arhitectural și 
arheologic), metodele digitizării (laser 
3D, fotogrammetrie, scanner 3D). 

 x  

9. Proiectul internațional 
LOEWE “Prehistoric Conflict 
Research. Bronze Age Hillforts 
between Taunus and Carpathian 
Mountain 

 x x 

10. Proiect complex 
multidisciplinar pentru monitorizarea, 
conservarea, protecția și promovarea 
patrimoniului cultural românesc (RO-
CHER) 

 x x 

11. Proiectul de cercetare a 
sitului arheologic de la Piatra Craivii – 
Apoulon 

 x  

12. Noaptea Muzeelor, 18 mai   x 
13. Noaptea Cercetătorilor, 27 

septembrie   x 

14. Reconstituirea Marii 
Adunări Naționale de la Alba Iulia   x 

15. Programul cultural 
multianual PANTHEON 3D. 
Valorificarea interdisciplinară a 
operelor de artă romană reprezentând 
zeități și personaje mitologice din 
colecția Muzeului Național al Unirii 
Alba Iulia 

  x 

16. Craiva – „Piatra Craivii”. 
Cercetarea arheologică sistematică   x 

17. Studiul arheologic privind 
zona Râmeț-Ponor-Bucium-Mogoș – 
DJ 107i 

  x 

18. Cercetarea civilizației 
preistorice, antice și medieval timpurii 
pe teritoriul județului Alba 

  x 

19. Studiul etnografic privind 
zona Râmeț - Ponor-Bucium-Mogoș – 
DJ 107i 

  x 

20. Arheologia cercetării 
crimelor comunismului     x 

21. Proiectul internațional 
Cercetarea Epocii Bronzului din   x 
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Transilvania: Arheologia funerară în 
peisajul epocii bronzului din zona 
Râmeţ” (MARBAL), 

22. Proiectul internațional 
“Prehistoric Ore Mining in 
Transylvania”, 

  x 

23. Proiectul internațional 
„Apulum Roman Villa Project”,   x 

24. Strategii de supraviețuire și 
de integrare socio-profesională în 
familiile foștilor deținuți politici în 
primele două decenii ale regimului 
comunist 

x   

25. Proiectul LOEWE 
“Prehistoric Conflict Research. Bronze 
Age Hillforts between Taunus and 
Carpathian Mountainsan 

x   

26. Proiectul Cercetarea Epocii 
Bronzului din Transilvania: 
Arheologia funerară în peisajul epocii 
bronzului din zona Râmeţ 

x x  

27. Proiectul “Prehistoric Ore 
Mining in Transylvania” x x  

28. Cercetarea arheologică 
preventivă a sitului de la Turdaș x   

29. Supraveghere arheologică 
pe tronsoanele de cale ferată Coșlariu-
Vințul de Jos și Vințul de Jos-Simeria 
în cadrul proiectului de reabilitare a 
căii ferate, Coridorul IV Pan   

x   

30. Supraveghere arheologică 
de specialitate pe lotul 2 al viitoarei 
autostrăzi Sebeș-Turda 

x   

31. Apulum Praetorium 
Consularis x   

32. Proiect de cercetare 
arheologică preventivă, efectuată pe 
Autostrada Sebeş-Turda, Lot 2, „Sit-ul 
nr. 11, KM 40+170 – 40+205, jud. 
Alba, localitatea Sâncrai 

 x  

33. Proiect cercetare 
arheologică preventivă pentru 
obiectivul „reabilitarea liniei de cale 
ferată Simeria-Curtici-Frontieră”, 
tronsonul Simeria-Gurasada (jud. 
Hunedoara), 

 x  

34. Cercetarea civilizației 
preistorice, antice și medieval timpurii 
pe teritoriul județului Alba 

 x  

35. Apulum Praetorium 
Consularis  x  

36. Alba Iulia o istorie in 
imagini a orasului prin strazile si 
monumentele sale 

 x  

37. Proiectul internațional 
Diagnostic arheologic – Vințul de Jos 
– ”Viile Lăncrănjenilor”   

 x  

38. Proiectul internațional 
„Apulum Roman Villa Project”,  x  

39. Proiect cercetare   x 
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arheologică preventivă pentru 
obiectivul „reabilitarea liniei de cale 
ferată Simeria-Curtici-Frontieră”, 
tronsonul Simeria-Gurasada (jud. 
Hunedoara 

40. Proiect supraveghere 
arheologică preventivă pentru 
obiectivul „reabilitarea liniei de cale 
ferată Simeria-Curtici-Frontieră”, 
tronsonul Simeria-Gurasada (jud. 
Hunedoara), 

  x 

41. Proiect de evaluare 
arheologică pentru proiectul „Varianta 
ocolitoare Timișoara Sud” 

  x 

42. Proiect de cercetare 
arheologică preventivă pentru proiectul 
„Varianta ocolitoare Timișoara Sud” 

  x 

43. Proiect de evaluare 
arheologică pentru „Proiectare si 
execuție Drum Expres Craiova - 
Pitești, tronsonul I 

  x 

44. Apulum Praetorium 
Consularis   x 

45. Cercetarea picturilor de la 
bisericile de lemn din Mogoș-Cojocani 
și Goiești și de la biserica evanghelică 
din Tătârlaua 

  x 

46. Cercetarea stării de 
conservare și redactarea fișelor 
aferente pentru 53 de biserici 
monumente istorice din județul Alba și 
din județul Mureș 

  x 

47. Cercetarea picturilor 
extrase de la biserica din Cinciș (jud. 
Hunedoara),   

  x 

48. Cercetarea bisericilor din 
Ghelința, Ilieni, Șumuleu-Ciuc, Sf. 
Gheorghe, Daia (HG), Daia Română 
(AB), Cârța (SB), Cârța (CV) și a 
colecției de icoane a Mănăstirii Toplița 

  x 

49. Proiectul internațional 
„RICONTRANS. Visual culture, piety 
and propaganda: transfer and reception 
of Russian religious art in the Balkans 
and the Eastern Mediterranean (16th to 
early 20th century)”, ERC, Horizon 
2020 

  x 

. 

Programul 
de valorificare a 
patrimoniului 
cultural naţional 
(cărți și volume 
publicate) 

1.Necropola romană de la 
Apulum, Dealul Furcilor-Podei x   

2.Necropola de incinerație din 
epoca bronzului de la Sebeș – Între 
Răstoace 

x   

3.Publicarea Actelor 
Conferinței internaționale ”Adalbert 
Cserni and his Contemporaries. The 
Pioneers of Urban Archaeology in 
Alba Iulia and Beyond” 

x   

4. Anuarul „Apulum.  x   
5. Bibliotheca Musei Apulensis x   
6. Memoriale x   
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7. “Muzeul Național al Unirii. 
130 de ani în 130 de piese”,  x  

8. “Zece personalități ale 
Unirii”,  x  

9. “Garda Națională de la Alba 
Iulia”,  x  

10. Mari fotografi din 
Transilvania. Secolele XIX-XX  x  

11. Cartea românească veche 
din secolul al XVII-lea în colecțiile 
Bibliotecii Județene Mureș. XVIIth 
Century Old Romanian Book from the 
Collections of Mureș County Library 

 x  

12. Carte veche în colecțiile 
Bibliotecii Municipale „Stroe S. 
Belloescu” Bârlad 1643-1830, 

 x  

13. “Alba Iulia. Notarii și 
Marea Unire”,  x  

14. Alba Iulia. Orașul și 
monumentele sale în imagini de epocă. 
Ediția a III-a, revăzută și revizuită 

 x  

15. The Northern Necropolis 
of Apulum. ”Ambulance Station” 
1981-1985 

 x  

16. Pantheon 3D. vol. I. Mituri 
Greco-romane. Greco-Roman Myths  x  

17. Pantheon 3D. vol. II. Zei 
salvatori-Clulte de mistere-
Sincretism/Savior Gods-Mystery 
Cults-Syncretism 

 x  

18. Tezaur. Episcopia Tulcii / 
Diocese of Tulcea’s Treasure  x  

19. Pictorisiri. Constantin Cioc  x  
20. Geta Țălnar. Culorile 

sufletului meu  x  

21. Colecția Mușat. O 
geografie spirituală a iconei pe sticlă 
transilvănene 

 x  

22. Atelierele Museikon   x x 
23. Arta din România. Din 

preistorie în contemporaneitate, vol. I-
II, 

 x  

24. Centenarul unirii românilor 
și Europa de azi. Religie și 
Geopolitică, 

 x  

25. Anuarul „Apulum. Series 
Historia & Patrimonium, nr. LV   x 

26. Anuarul „Apulum. Series 
Archaeologica et Anthropologica, nr. 
LV 

  x 

27. Apulum LVI, series 
Historia & Patrimonium   x 

28. Apulum LVI, series 
Historia & Patrimonium. 
Supplementum 

  x 

29. Ioan Zoba din Vinț. Cărare 
pre scurt   x 

30. Ex-libris. Colecția Mârza   x 
31. The Paris Peace 

Conference and its Aftermath;   x 
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Settlements, Problems and Perceptions 
32. A. Timofan (ed), Pantheon 

3D III. De la zeii Olimpului la zeii 
Romei/From the Gods of Olympus to 
the Gods of Rome 

  x 

33. Pantheon 3D IV. Dionysos-
Bacchus-Liber Pater   x 

34. Revista Museikon   x 
35. Liviu Lăzărescu – pictorul 

muzelor de la Mărtinești   x 

36. Glass Nouveau. Vitraliul 
lui Cristian Florin Anghelescu   x 

37. Fluo immersion 4,   x 
38. Marcel Lupșe 65. Pictură – 

grafică – obiect   x 

39. Spațiul cuvintelor. Daniela 
Frumușeanu   x 

40. Casa omului, Casa 
Domnului. Elemente de artă populară 
românească 

  x 

41. Nestemate bănățene   x 

. 

Programul 
didactico-
pedagogic și 
educațional 

1. Atelierele Museikon x x x 
2. Atelierele de restaurare 

Museikon x x x 

3. Pedagogie muzeală 
Museikon x x x 

4. Cu gentuţa la muzeu. 
Grădiniţa faţă în faţă cu Istoria x x x 

5. Lecţia de istorie la muzeu x x x 
6. Alba Iulia – capitala de 

suflet a românilor x x x 

7. Clubul de lectură al elevilor 
într-o bibliotecă documentară x x x 

8. Mult îmi place și iubesc 
portul nostru românesc x x x 

9. Cerc pedagogic: importanța 
muzeului în eficientizarea activităților 
cu preșcolarii 

x x x 

10. Atelierul de gravură   x 
11. Atelierul de icoane-

felicitări   x 

12. Atelierul de pictură pe 
sticlă   x 

13. Atelier de toamnă   x 
14. O vară binecuvântată într-o 

vacanță activă   x 

15. Memorabilitatea artei sacre 
prin ochi de copii   x 

16. Identitate spirituală și 
culturală într-o lume a diversității   x 

17. Museikon Junior   x 
18. Concursul de istorie Pui de 

daci, Festivalul Cetăților Dacice x  x 

19. Ziua Educației x   
20. Cercul micilor iconari x   
21. Ziua Educației x   
22. Atelierul de pictură 

Museikon junior x   

23. Tineri liceeni la Centrul x   
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Național de Conservare şi Restaurare a 
Cărţii Vechi 

24. Noaptea micilor cercetători x x  
25. Proiect: Școala de vară 

2017 x   

26. Arhitectura tradițională de 
pe Valea Sebeşului; x   

27. Ateliere interactive: jucării 
și cusături tradiționale x   

28. Prezentare cu tema Portul 
popular din zona Munţilor Apuseni x x  

29. Școala de vară 2018  x  
30. Atelierele educaționale din 

cadrul proiectului Pantheon 3D  x  

31. Țara ta, tradiția ta  x  
32. Dezbaterea publică 

Înnoirea icoanei  x  

33. Proiectul didactic 
„Săptămâna altfel”  x  

34. Zilele Școlii Gimnaziale 
„Vasile Goldiș  x  

35. Școala de Vară  x  
36. Program personalizat 

pentru taberele elevilor  x  

37. Cursurile internaționale 
„Nicolae Titulescu” pentru tineri 
diplomați 

 x  

38. Atelierele educaționale de 
la Noaptea Muzeelor  x  

39. Istoria prin Sunet si 
Atingere  x  

40. Proiectul Creatori de viitor 
– Champions united  x  

41. Centenar, Marea Unire de 
la Alba Iulia  x  

42. Zilele francofoniei la Alba 
Iulia   x 

43. Proiect: Școala de vară 
2019   x 

44. Pregătire profesională   x 
45. Atelier de mozaic   x 
46. Atelier de confecționat 

flori din hârtie   x 

47. 8 Martie la Museikon   x 
48. Atelier de pictură pe 

fragmente ceramice   x 

49. Vizite tematice ale elevilor 
Liceului de Arte „Regina Maria”, Alba 
Iulia 

  x 

50. Mari fotografi din 
Transilvania. Secolele XIX-XX.   x 

51. Participare la programul 
Batalionului de Geniu de la Poligonul 
Micești în cadrul Școlii Altfel, cu 
“Garda Națională de la Alba Iulia” 

  x 

52. Lecție de istorie cu 
personajele istorice în cadrul Giving 
Tuesday la Centrul Școlar de Educație 
Incluzivă 

  x 
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53. Prezentare despre 
activitatea lui Samoilă Mârza, 6 
decembrie,Biblioteca Judeţeană 
“Lucian Blaga“ Alba Iulia 

  x 

54. Istoria povestită accesibil 
persoanelor încarcerate la 
Penitenciarul Aiud 

  x 

55. Ziua Porților deschise la 
Centrul Național de Conservare și 
Restaurare Carte 

  x 

56. Centenarului Marii Uniri     x 

. 

Proiecte de 
promovare a 
culturii – arta 
spectacolelor 

1. Stagiunea de teatru a trupei 
Skepsis x x x 

2. Nepoata-Soție x   
3.” Străinul” x   

4. „Farsa Maestrului Patelin” x   

5. „Pulcinella și Contela 

Dracula” x   

6. „Farse Medievale” x   

7. „Maestrul și Fata de 

Măritat” x   

8. „Minciuni Nevinovate” x   

9. Festivalul Internațional de 

Teatru de Tineret Apollo x x x 

10. Weekenduri în cetatea 

Alba Carolina x x x 

11. Cerere în căsătorie  x  
12. Străinul  x  
13. Să jucăm viaţa pe scena 

educaţiei  x  

14. Extraordinarele Aventuri 
ale Căpitanului Spaventa  x  

15. Tatăl Fantomă  x  
16. Farsele din Piaţă  x  
17. Procesul lui Prometeu  x  
18. Jubileul după A.P. Cehov  x  
19. Oscar  x  
20. În largul mării   x 
21. Prețioasele Ridicole   x 
22. Teatru Forum   x 
23. Unde-i Revolverul?   x 
24. Atenție, cad Îngeri.   x 
25. Eveniment aniversar. 

Generații   x 

26. Farsa Maestrului Pathelin   x 
27. Răzbunarea Femeilor   x 
28. Fata de Măritat   x 
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29. Ursul   x 
30. Trupa Skepsis în ,,pod   x 
31. Întâlnire prin 

corespondență   x 

32. Căsătorie cu de-a sila   x 
33. Întâmplări vișinii   x 
34. Apa de Havel de Matei 

Vișniec   x 

35. Noaptea Cercetătorilor 
Europeni x   

36. Lansarea proiectului 
cultural „Ținutele Istoriei VI: 
Personalitățile Unirii”, 

x   

37. Noaptea Muzeelor. 
Noaptea în care istoria prinde viață  x x 

38. Noaptea Cercetătorilor 
Europeni  x x 

39. Recital Grigore Leșe la 
Sala Unirii x   

40. Povestea Marii Uniri de la 
1 decembrie 1918 x   

41. Spectacol de teatru-dans: 
„Orfeu și Euridice. O dramă în pași de 
dans 

x   

42. Zilele Medievale ale 
Bălgradului. Festival de artă medievală x   

43. Recital extraordinar „Dorel 
Vișan: Omul și taina lui” x   

44. Festivalul Internațional de 
Teatru „Povești” x   

45. Premiera filmului ”Când 
pământul vorbește” x   

46. Recital jazz Laura Orian  x  
47. Concert extraordinar al 

tinerelor talente din județul Alba  x  

48. Recital jazz Laura Orian  x  
49. Concert cameral „Maeștrii 

Clasicismului Vienez: J. Haydn și W. 
A. Mozart” 

 x  

50. Recital de muzică 
gregoriană oferit de ansamblul de 
muzică liturgică medievală Schola 
Transylvanica 

 x  

51. Recital de muzică de 
cameră  x  

52. Recital Laura Orian și 
elevii catedrei de Canto Jazz și Pop de 
la Liceul de Arte 

 x  

53. Recital chitară clasică Trio 
Alla Breve  x  

54.Proiecţie de film:  film 
documentar Inima nomadă a Marii 
Uniri. 

 x  

55. Proiecţie de film:  Film 
artistic În pronunțare  x  

56. Păpușar pentru un ceas, 
lecții de mânuire a păpușilor oferite 
copiilor de păpușari profesioniști 

 x  

57. Zilele Medievale ale  x x 
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Bălgradului. Festival de artă medievală 
58. Program săptămânal 

„Povestea Marii Uniri”  x  

59. Cafenea Culturală 
Aniversară Oamenii Albei la Centenar  x  

60. Gala Premiilor Bibliotecii 
Județene Alba  x  

61. Recitaluri de muzică cu 
ocazia Zilelor francofoniei la Alba 
Iulia 

  x 

62. Museikon Jazz Live Laura 
Orian   x 

63. Recital de muzică bizantină 
susținut de Grupul „Sf. Ioan 
Damaschin”, 

  x 

64. Magia aurului. Modelele 
anilor 1950-1960 -   x 

65. Atelier de teatru   x 
66. Dușmanul cel bun. Pilda 

samariteanului milostiv   x 

67. ROZ recital de muzică folk 
și lansare album   x 

68. Recital de muzică populară   x 
69. Gala poeziei române 

contemporane   x 

70. Origini profane spectacol 
de balet   x 

71. Recital cameral   x 
72. Recital de muzică populară 

susținut de Leontina Fărcaș și grupul 
de copii „Muguri de tezaur” 

  x 

73. Recital cameral susținut de 
Alexandru Pal, Dan Liviu Cernat și 
cvartetul de coarde al Centrului de 
Cultură „Augustin Bena”, 

  x 

74. Folclorul în muzica clasică   x 
75. O, ce vestă minunată ! 

spectacol de teatru de păpuși   x 

76. Festivalul Roman Apulum   x 
77. Festivalul Cetăților Dacice    x 
78. Spectacole de reconstituire 

militară   x 

79. Inima nomadă a României 
video proiecție film documentar   x 

80. Avanpremiera filmului 
„Cardinalul”   x 

. 

Programul 
de valorificare a 
patrimoniului 
cultural-național / 
Lansări de carte 

1. Volker Wollmann, 
Patrimoniu preindustrial și industrial în 
România 

x   

2. „Cetatea Alba Iulia – 
Dezvăluiri fundamentale într-un 
manuscris vienez-1865”. 

x   

3. „Un mileniu și jumătate de 
minerit aurifer la Roșia Montană” x   

4. Lansarea revistei Matricea 
Românească x   

5. Anatomia ambiguității. 
Procesul estetizării corpului în balet x   

6. Catedrala Încoronării – x   
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Istorie și Har 
7. Tezaurul gastronomiei 

românești. Borșuri și ciorbe x   

8. Museikon. Journal of 
religious art and culture,  x  

9. Apulum, tom LIV, series 
Archaeologia & Anthropologia, 
Apulum, tom LIV, series Historia & 
Patrimonium 

 x  

10. Cântecele Oltului  x  
11. 1918 – Jurnal de război  x  
12. Muzeul Național al Unirii 

Alba Iulia. 130 de ani în 130 de piese  x  

13. Pantheon 3D. Mituri greco-
romane / Greco-Roman Myths  x  

14. Din vremuri apuse. 
Memorii.  x  

15. Roma bizantină  x  
16. Alba Iulia. Orașul și 

monumentele sale în imagini de epocă. 
Ediția a III-a 

 x  

17. Ghidul ilustrat al elevului.  x  
18. Naționalismul românesc în 

primul deceniu postcomunist  x  

19. Mari fotografi din 
Transilvania. Secolele XIX-XX,  x  

20. Catedrala Încoronării. 
Istorie și Har  x  

21. Catalogul expoziţiei: Mari 
fotografi din Transilvania. Secolele 
XIX-XX 

  x 

22. Din vremuri Apuse,   x 
23. Imaginea etnicilor germani 

la românii din Transilvania după 1918   x 

24. Marele Război în 
memorialistica românilor din Sebeș   x 

25. Obeliscul lui Horea, Cloșca 
și Crișan   x 

26. Lumina Centenarului   x 
27. Revista Museikon, nr. 2   x 
28. Portul popular năsăudean. 

Origini. Valori. Evoluții   x 

29. Femeia în alb   x 
30. Alba Iulia. O istorie urbană 

ilustrată; Alba Iulia. Orașul și 
monumentele sale în imagini de epocă 

  x 

31. Arta din România. Din 
preistorie în contemporaneitate   x 

32. Vernacular Psalters and the 
Early Rise of Linguistic Identities. The 
Romanian Case 

  x 

33. Nemăsurata ispită a puterii. 
Gheorghe Martinuzzi, adevăratul rege 
al Transilvaniei în secolul al XVI-lea 

  x 

34. Lansarea cărţii de copii: 
Eva în galaxia culorilor   x 

35. Sable/ Nisip   x 
36. Tant de bonheur à rendre 

aux fleurs/ Atâta fericire să dau florilor   x 
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37. O geografie spirituală a 
icoanei pe sticlă transilvănene   x 

38. Alba Iulia. Orașul și 
monumentele sale în imagini de epocă   x 

39. Muzeul Național al Unirii-
130 de ani în 130 de piese   x 

40. Pantheon 3D, vol. 1: Mituri 
greco-romane   x 

41. Pantheon 3D, vol. 2: Zeii 
salvatori – Culte de mistere - 
Sincretism 

  x 

8. 

Programul de 
evidență, clasare, 
conservare și 
restaurare a 
bunurilor mobile 

1. Restaurare piatră, ceramic, 
metal x x x 

2. Restaurare pictură x x x 
3. Restaurare textile x x x 
4. Centrul Național de 

Restaurare a Cărții Vechi x x x 

5. Evidență și clasare x x x 

.  

Activități privind 
relațiile cu 
publicul 

1.Ghidaje x x x 
2. Deservirea cititorilor în 

cadrul bibliotecii muzeului x x x 

3. Conferințe de presă x x x 
4. Administrare  profil de 

facebook și, site x x x 

 5. Solicitări copii documente  x x 

0. 

Programul de 
promovare 
turistică: târguri, 
festivaluri, 
concursuri etc. 

1. Festivalul Roman Apulum x x x 
2. Festivalul Cetăților Dacice x x x 
3. Târgul de Turism al 

României x x  

4. Festivalul național de tradiții 
și obiceiuri "La porțile Apusenilor" x x  

5. Târgul de carte Alba 
Transilvana. x x  

6. Festivalul „Cultură pentru 
cultură”; x   

7. Festivalul concurs Mult îmi 
place și iubesc portul nostru românesc, x  x 

8. Festivalul Internațional de 
Teatru de Tineret: Apollo x x  

9. Zilele Medievale ale 
Bălgradului. Festival de artă medievală x   

10. Memorialul Mihail Breaz. 
Turneu de șah rapid x   

11. Festivalul Internațional de 
Teatru „Povești”, x  x 

12. „Ieșim din tipare. Intrăm în 
istorie” x   

13. Festivalul Curții Domnești, 
Piatra-Neamț x   

14. Festivalul Dacic 
„Petrodava”, Piațra-Neamț x x x 

15. Festivalul „Buzău-Fest”, 
Sărata-Monteoru x x x 

16. Festivalul Geto-Dacilor 
„Tamasidava”, x   

17. Festivalul „Dac-Fest”, 
Măgura Uroiului x x  

18. Festivalul 5R(Roman) x   
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Călugăreni, 
19. Transylvania History Days, x x  
20. Festivalul Usturoiului în 

Ținutul Contelui Dracula, Pasul Tihuța x   

21. Festivalul „Antiqua 
Rediviva”, Galați x   

22. Garda Națională și 
Personalitățile Unirii la Piatra Neamț x   

23. Weekend-uri în cetate x x  
24. Tabere antice în cetatea 

Alba Carolina x   

25. „1 Decembrie 2017” – Ziua 
Națională a României x   

26. Festivalul Internațional 
„Times & Epochs”, Moscova x   

27. Festivalul Internațional 
„Arde Lvcvs”, Lugo x x  

28. Festivalul Internațional 
„Saltvs Hircanvs”, Kvilda x   

29. Târgul de Turism Rural de 
la Albac  x  

30. Ziua Poliției, evenimentul 
“De la gărzile naționale la structurile 
moderne de ordine publică 

 x  

31. “De Ispas la Năsăud”  x  
32. Maialul din Oraștie  x  
33. Ștafeta ciclistă Speromax  x  
34. Marșul ciclist Centenar  x  
35. Zilele Medievale ale 

Bălgradului  x  

36. Ziua Internaţională a 
Studenţilor  x  

37. Concursul Câștigă 
România-Preselecția  x  

38. Concursul județean de 
pictură, eseuri literare, poezie și 
muzică Marea Unire și idealurile 
naționale 

 x  

39. Art-Fest. Ateliere de 
pictură pentru copii  x  

40. civicON. Festival de 
atitudine  x  

41. Concursului Centenar 
Creativ  x  

42. Congresul Național al 
Dascălilor  x  

43. “Povestea Marii Uniri”  x  
44. Centenar Liceul Silvic  x  
45. Salonul Hunedorean al 

cărții  x  

46. Reconstituire istorică la 
Mausoleul de la Mateiaș  x  

47. “Arad, capitala politică a 
Marii Uniri”  x  

48. “Momentele Marii Uniri”  x  
49. Centrul Cultural Cugir, 

acțiune dedicată Centenarului  x  

50. “Hunedoara și Marea 
Unire”  x  
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51. Festival Drobeta  x  
52. Festivalul Zargidava  x  
53. Zilele Orașului Curtici  x  
54. Festival Zilele Aradului  x  
55. Festivalul Tamasidava  x x 
56. Turneul Final Four al Ligii 

Campionilor la volei feminin  x  

57. Ziua Europei  x  
58. Pe Plaiului Șoimului,  x  
59. Alba Iulia. Cealaltă 

Capitală, concurs pe teme de  x  

60. Festivalul Internațional 
Easter Reenacment, Odessa  x  

61. Festivalul Internațional 
Eagle on the Danube  x  

62. Concursul “Pui de Dac”   x 
63. Târgul de povești pentru 

copii   x 

64. MuseumFest, ed. a II-a 
Buzău   x 

65. Festivalul Daco – Roman 
“Drubeta”   x 

66. Festivalul Dac Fest Sub 
Semnul Lupului   x 

67. Zilele cetății „Singidava”   x 
68. Serbările Meşteşugarilor, 

Aiud   x 

69. Fii Satului Bălcaciu,   x 
70. Festivalul Ordessos Fest   x 
71. Zilele Oraşului Năsăud   x 
72. Ziua Universală a Iei   x 
73. Zilele Municipiului Reghin   x 
74. Festivalul Toleranței și 

Promovării Incluziunii Sociale   x 

75. Zilele Erasmus și 
Festivalul Științei,  Polonia   x 

76. Eagle on the Danube, 
Svishtov, Bulgaria   x 

77. Festivalul militar-istoric, 
Sevastopol, Crimeea   x 

78. Campo Multiepoca, 
Arheoparcul Castranova, Roma,   x 

1. 

Programul 
de cercetare 
sociologică 

1. Cercetare Sociologică 
Profilul vizitatorilor –veniți la Muzeul 
Național al Unirii Alba Iulia 

x x x 

2. Cercetare Sociologică 
profilul vizitatorului Sălii Unirii Alba 
Iulia 

x   

3. Cercetare Sociologică– 
profilul vizitatorului x   

4. Mini cercetări sociologice 
realizate cu prilejul unor evenimente x x x 

5. studiu privind prezența 
Muzeului în social-media x x x 

Cercetare Sociologică     
Cercetare Sociologică     
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  4.5. Programul minimal realizat pe ultimii 3 ani 

Nr. 
Crt. 

Program Scurtă 
descriere a 
programul

ui 

Nr. 
proi
ecte 
în 

cadr
ul 

prog
ram
ului 

Denumirea proiectului Buget 
prevăzut 

pe 
program 

(lei) 

Buget 
consumat 
la finele 
anului  

 
(lei) 

Anul 2017 
1. Programul de 

valorificare  a 
patrimoniului 
cultural 
național - 
expoziții 

Valorificare
a 
patrimoniul
ui mobil 
arheologic, 
documentar, 
religios, 
fotografic, 
artistic 
etc.existent 
în Muzeu 
sau în județ, 
prin 
organizarea 
unor 
expoziții 
atât însălile 
muzeului, 
cât și în 
afara lui 

33 Exponatul lunii 
 
Pledoarie pentru un muzeu de artă:  
„Memoria Urbis”  
 
Expoziție: Istoria aeronauticii din 
Transilvania  
 
„Tipăritu-s-au în Ardeal, în cetatea 
Belgradului. 450 de ani de la tipărirea 
primei cărți la Alba Iulia  
 
„Catedrala Încoronării – Istorie și Har”.  
Expoziție: „În slujba Imperiului, sub 
steag străin”  
 
Expoziție temporară: Cercetările 
arheologice de la Museikon  
 
„Legiunea Română de Vânători 
transilvăneni-bucovineni (1918-1920).  
 
„Decembrie 1989 la Alba Iulia”  
 

4.000 
 
12.300 
 
 
3.000 
 
 
39.700 
 
 
 
12.600 
 
 
 
1.650 
 
 
-- 
 
 
3.400 

2.660,74 
 
12.298,65 
 
 
2.423,54 
 
 
18.883,06 
 
 
 
12.001,50 
 
 
 
1.428 
 
 
-- 
 
 
1.303,05 

2. Programul de  
valorificare a 
patrimoniului 
cultural-
național 
(simpozioane, 
sesiuni,colocvii,
mese rotunde 
organizate de 
Muzeu) 

Organizarea 
de 
simpozioan
e naționale, 
mese 
rotunde, 
conferințe, 
și expuneri 
cu scopul de 
a comunica 
direct 
rezultatele 
cercetării 
patrimoniul
ui cultural 
national 
într-un 
limbaj 

5  ”Rezistența anticomunistă din județul 
Alba  
 
 Atelierele Museikon: Atelier deschis în 
dialog cu iconarii, ediția I  
 
 Colocviul internațional: „Arheologia 
Mithraismului. Noi perspective  
 
 Sesiunea Științifică „Unitate, 
continuitate și independență în istoria 
poporului român. 99 de ani de la Marea 
Unire (1918-2017  
 
 Conferințele Museikon, ediția I 
 

4.350 
 
12.000 
 
 
49.720 
 
 
37.500 
 
 
 
7.000 

2.940 
 
11.318,14 
 
 
35.358,51 
 
 
29.418 
 
 
 
5.694,87 
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accesibil 
atât 
specialiștilo
r cât și altor 
categorii de 
auditoriu 

3.  Proiecte 
științifice și 
culturale de 
promovare a 
patrimoniului 
cultural 
naţional  

Cercetarea 
siturilor 
arheologice 
, a 
potențialulu
i etnografic 
al județului, 
a istoriei 
naționale 
etc. 

7  Cercetarea arheologică a sitului neolitic 
de la Tărtăria 
 
Cercetarea civilizației preistorice, antice 
și medieval timpurii pe teritoriul județului 
Alba  
 
A cunoaște, a iubi patrimoniul cultural al 
județului Alba.  
 
 Ținutele Istoriei VI.   
 
 Museikon. Un nou muzeu al icoanei 
revitalizează o clădire monument istoric 
restaurată în Alba Iulia- deschiderea 
pentru public  
 
 Proiect de cercetare arheologică 
sistematică ”Ad Batavos. Războieni-
Cetate”  
  
Cercetare arheologică de teren și 
aerofotografie în Transilvania”,   
 

30.000 
 
 
15.000 
 
 
 
100.000 
 
 
56.420 
 
45.000 
 
 
 
 
14.700 
 
 
 
16.000 

3.337,60 
 
 
14.839 
 
 
 
79.974 
 
 
55427,41 
 
34.093,60 
 
 
 
 
13.484,03 
 
 
 
15.625 

4. Programul de 
valorificare a 
patrimoniului 
cultural-
național (cărți 
și volume 
publicate) 

Editarea de 
monografii, 
cataloage și 
anuarului 
Apulum   

6 O serie de periodice sau colecții: 
Apulum, Bibliotheca Musei Apulensis, 
Memoriale  
 
Necropola romană de la Apulum, Dealul 
Furcilor-Podei  
 
Necropola de incinerație din epoca 
bronzului de la Sebeș – Între Răstoace  
 
Publicarea Actelor Conferinței 
internaționale ”Adalbert Cserni and his 
Contemporaries. The Pioneers of Urban 
Archaeology in Alba Iulia and Beyond”  
 
 În slujba imperiului, sub steag străin. 
Primul Război Mondial în fotografiile din 
colecţiile Muzeului Naţional a Unirii din 
Alba Iulia  
 
Legiunea Română din Siberia  

140.000 
 
 
13.000 
 
 
20.000 
 
 
17.880 
 
 
 
 
4.200 
 
 
 
 
4.000 

57.774 
 
 
12.996,90 
 
 
15.994,13 
 
 
17.498,25 
 
 
 
 
3.998,80 
 
 
 
 
-- 

5. Programul 
didactico-
pedagogic și 

Organizarea 
unor lecții 
de istorie la 

8 Atelierele Museikon  
 
Atelierele de restaurare Museikon  

12.000 
 
29.390 

11.318,14 
 
19.576 
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educațional Muzeu, în 
acord și în 
completarea 
programei 
școlare prin 
folosirea 
unor 
metode 
modern, 
active de 
predare. 

  
Pedagogie muzeală Museikon  
 
 Cu gentuţa la muzeu. Grădiniţa faţă în 
faţă cu Istoria  
 
- Lecţia de istorie la muzeu  
 
 Alba Iulia – capitala de suflet a 
românilor 
 
Clubul de lectură al elevilor într-o 
bibliotecă documentară  
 
Clubul de lectură al elevilor într-o 
bibliotecă documentară

 
5.500 
 
1.000 
 
 
0,50 

 
5.140,56 
 
465,41 
 
 
-- 

6. Proiecte de 
promovare a 
culturii – arta 
spectacolelor  

Organizarea 
unor 
concerte de 
muzică 
clasică, 
corală, jazz 
și a unor 
piese de 
teatru în 
Sala Unirii 
sau în 
proximitate
a ei 

10  Stagiunea de teatru a trupei  
 
 „Nepoata-Soție, de E. Ionescu”  
 
 „Străinul” – după J. Piesttey”  
 
„Farsa Maestrului Patelin”  
 
„Pulcinella și Contela Dracula”  
 
„Farse Medievale”  
 
„Maestrul și Fata de Măritat”  
 
 „Minciuni Nevinovate”  
 
 Festivalul Internațional de Teatru de 
Tineret Apollo  
 
 Weekenduri în cetatea Alba Carolina / 
mai –septembrie  

  

7. Proiecte de 
valorificare a 
patrimoniului 
cultural-
național 
(Lansări de 
carte)  

Cititorii și 
iubitorii de 
carte vor 
intra în 
contact cu 
noile 
volume 
apărute pe 
piață și vor 
putea 
interacționa 
direct cu 
autorii 
acestora 

8 1 Volker Wollmann, Patrimoniu 
preindustrial și industrial în România 
(vol. VI)  
2 Gh. Fleșer, „Cetatea Alba Iulia – 
Dezvăluri fundamentale într-un 
manunscris vienez-1865”.  
3. Volker Wollmann, „Un mileniu și 
jumătate de minerit aurifer la Roșia 
Montană”  
 4. Volker Wollmann, „Un mileniu și 
jumătate de minerit aurifer la Roșia 
Montană”  
5. Lansarea revistei Matricea 
Românească, Nr. 1.  
6. Daniela Badea, Anatomia ambiguității. 
Procesul estetizării corpului în balet 
7. Catedrala Încoronării – Istorie și Har  
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8. Tezaurul gastronomiei românești. 
Borșuri și ciorbe  

8. 
 
 

Programul de 
evidență, 
clasare, 
conservare și 
restaurare a 
bunurilor 
mobile 

Întocmirea 
documentați
ilor 
complexe și 
complete pe 
baza cărora 
bunurile vor 
fi clasate 
sau 
inventariate 
și trecute în 
evidența 
instituției 

3 - Restaurare si conservare a cărții vechi 
- Restaurare si conservare a textilelor, 
ceramicii, metalelor 
- Clasarea şi evidenţa bunurilor culturale 
 
 
 

  

9. Programul de 
promovare 
turistică: 
târguri, 
festivaluri, 
concursuri etc.  

Organizarea 
unor 
manifestări 
culturale 
care au și o 
component 
istorică sau 
etnografică 

4 Festivalul Roman Apulum  
 
 Festivalul Cetăților Dacice  
 
 Târgul de Turism al României  
 
 Festivalul național de tradiții și obiceiuri 
"La porțile Apusenilor" 

 
 
 
 
46.800 

 
 
 
 
46.729,81 

10.  Programul de 
cercetare 
sociologică 

Creionarea 
profilului 
vizitatorului
, modificări 
ale 
percepției 
sale asupra 
muzeului, 
orașului și a 
județului 

4 Profilul vizitatorilor –– Percepții, opinii, 
particularități, ale vizitatorilor veniți la 
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia –  
 
Cercetare Sociologică toată perioada 
anului – profilul vizitatorului Sălii Unirii 
Alba Iulia  
 
 Cercetare Sociologică toată perioada 
anului – profilul vizitatorului Museikon  
 
 Mini cercetări sociologice realizate cu 
prilejul unor evenimente 

  

Anul 2018 
1. Programul de 

valorificare  a 
patrimoniului 
cultural 
național - 
expoziții 

Valorificare
a 
patrimoniul
ui mobil 
arheologic, 
documentar, 
religios, 
fotografic, 
artistic etc. 
existent în 
Muzeu sau 
în județ, 
prin 
organizarea 
unor 
expoziții 
atât în sălile 

18 1. Exponatul Lunii 

2. Pictorisiri. Constantin Cioc 

3. Expoziția de artă Ex-libris Brâncuși. 

4. Centenarul României Mari 

5. Tratatele Conferinței de Pace de la 
Paris (1919-1920) 

6. ”Mithologia 3D”. 

7. Icoane vechi – icoane noi – iconari 
români 

8. Psaltirile în limbile naționale și 

 
31.650 
5.000 
-- 
90.000 
 
-- 
17.250 
 
 
 
5.000 
77.000 
 
7.000 
 
120.000 

 
25.828,46 
1.850 
-- 
76.137,16 
 
-- 
 
 
 
 
2.329,28 
30.578,15 
 
1.465,19 
 
35.527,36 
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muzeului, 
cât și în 
afara lui 

începuturile identităților lingvistice 

9. Cristian Bădiliță. Semnul lui Iona 

10. Pagini din activitatea Asociațiunii 
ASTRA în preajma Unirii 

11. Necropola din epoca bronzului de la 
Sebeș 

12. 130 de ani de la înființarea Muzeului 
Național al Unirii. 

13. Represiunea comunistă în România 
(1945-1965). Numitorul comun: 
Moartea. 

14. Zborul Marii Uniri. De la Bacău la 
Blaj 

15. Alba Iulia în imagini de epocă 

16. Ștefan cel Mare din istorie în veșnicie 

17. Identităţi Multiculturale 

18. Salonul International de Machete 
Statice, editia a XIII-a 

 
7.000 
 
 
135.000 
 
100.000 
30.000 
1.000 
7.100 

 
4.421 
 
 
56.087,63 
 
49.392 
12.236,70 
960 
5.699,40 

2. Programul de  
valorificare a 
patrimoniului 
cultural-
național 
(simpozioane, 
sesiuni,colocvii, 
mese rotunde 
organizate de 
Muzeu) 

Organizarea 
de 
simpozioan
e naționale, 
mese 
rotunde, 
conferințe, 
și expuneri 
cu scopul de 
a comunica 
direct 
rezultatele 
cercetării 
patrimoniul
ui cultural 
naţional 
într-un 
limbaj 
accesibil 
atât 
specialiștilo
r cât și altor 
categorii de 
auditoriu 

8 1. Masa rotundă organizată prin 
proiectul Pantheon 3D 

2. Masă Rotundă, Regina Maria pe 
frontul Marelui Război și al Mari 
Unirii 

3. Simpozionul “Asociația ASTRA – 
contribuție la actul Marii Uniri” 

4. Sesiunea științifică „Unitate, 
continuitate și independență în istoria 
poporului român. 100 de ani de la 
Marea Unire” 

5. Masa rotundă organizată prin 
proiectul Pantheon 3D în cadrul 
sesiunii MNUAI Unitate, continuitate 
şi independenţă în istoria poporului 
român. 100 de ani de la Marea Unire 

6. Conferința Internațională “Treaties of 
the Paris Peace Conference (1919-
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1920)” 

7. Conferința internațională Vernacular 
Psalters and the Early Rise of 
Linguistic Identities 

8. Conferințele Museikon II. Julia 
Verkholantsev, University of 
Pennsylvania, „Res” and „sermo”: 
Ruthenian Biblical Translations and 
the Eternal Language Question 

 
 

 
 

3.  Proiecte 
științifice și 
culturale de 
promovare a 
patrimoniului 
cultural 
naţional  

Cercetarea 
siturilor 
arheologice 
, a 
potențialulu
i etnografic 
al județului, 
a istoriei 
naționale 
etc. 

8 1. Cercetarea arheologică a sitului 
neolitic de la Tărtăria  
2. Proiect de cercetare arheologică 
sistematică ”Ad Batavos. Războieni-
Cetate”   
3. Cercetare arheologică de teren și 
aerofotografie în Transilvania”,   
4. Proiect Pantheon 3D - documentarea și 
valorificarea patrimoniului cultural prin 
digitizare, în special valorificarea digitală 
a peisajului cultural (arhitectural și 
arheologic), metodele digitizării (laser 
3D, fotogrammetrie, scanner 3D).  
5. A cunoaște, a iubi patrimoniul cultural 
al județului Alba.  
6. Proiectul internațional LOEWE 
“Prehistoric Conflict Research. Bronze 
Age Hillforts between Taunus and 
Carpathian Mountain  
7. "Proiect complex multidisciplinar 
pentru monitorizarea, conservarea, 
protecția și promovarea patrimoniului 
cultural românesc (RO-CHER)".  
8. Proiectul de cercetare a sitului 
arheologic de la Piatra Craivii – Apoulon.  
 

10.000 
 
19.250 
 
 
 
 
203.230 
 
 
 
 
 
100.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.000 

8.822,81 
 
19.033,20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
79.380 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.300 

4. Programul de 
valorificare a 
patrimoniului 
cultural-
național (cărți 
și volume 
publicate) 

Editarea de 
monografii, 
cataloage și 
anuarului 
Apulum   

17 1. “Muzeul Național al Unirii. 130 de ani 
în 130 de piese” 
2. “Zece personalități ale Unirii”  
 3. “Garda Națională de la Alba Iulia  
4. Mari fotografi din Transilvania. 
Secolele XIX-XX  
5., Cartea românească veche din secolul 
al XVII-lea în colecțiile Bibliotecii 
Județene Mureș. XVIIth Century Old 
Romanian Book from the Collections of 
Mureș County Library,   
6. Carte veche în colecțiile Bibliotecii 
Municipale „Stroe S. Belloescu” Bârlad 
1643-1830  
7. “Alba Iulia. Notarii și Marea Unire” 

120.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35.527,36 
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8. Alba Iulia. Orașul și monumentele sale 
în imagini de epocă. Ediția a III-a, 
revăzută și revizuită  
9. The Northern Necropolis of Apulum. 
”Ambulance Station” 1981-1985 
10.  Pantheon 3D. vol. I. Mituri Greco-
romane. Greco-Roman Myths 
10. Pantheon 3D. vol. II. Zei salvatori-
Clulte de mistere-Sincretism/Savior 
Gods-Mystery Cults-Syncretism  
11. Tezaur. Episcopia Tulcii / Diocese of 
Tulcea’s Treasure  
12. Pictorisiri. Constantin Cioc  
13. Culorile sufletului meu,   
14. Colecția Mușat. O geografie spirituală 
a iconei pe sticlă transilvănene  
15. Atelierele Museikon – pași spre o 
erminie a iconarului contemporan  
16. capitolele aferente secolelor XVII-
XVIII din sinteza Arta din România. Din 
preistorie în contemporaneitate, vol. I-II,  
17. Centenarul unirii românilor și Europa 
de azi. Religie și Geopolitică, Presa 
Universitară Clujeană și Reîntregirea,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Programul 
didactico-
pedagogic și 
educațional 

Organizarea 
unor lecții 
de istorie la 
Muzeu, în 
acord și în 
completarea 
programei 
școlare prin 
folosirea 
unor 
metode 
modern, 
active de 
predare. 

9 1. Atelierele Museikon .Icoane vechi – 
icoane noi – iconari români  
2. Atelierele de restaurare   
3. Pedagogie muzeală   
4. Cu gentuţa la muzeu  
5. Lecţia de istorie la muzeu   
6. Alba Iulia – capitala de suflet a 
românilor.  
 7. Clubul de lectură al elevilor într-o 
bibliotecă documentară   
8. Mult îmi place și iubesc portul nostru 
românesc   
9. Cerc pedagogic: importanța muzeului 
în eficientizarea activităților cu 
preșcolarii.  

17.250 
 
14.970 
20.000 
2.000 
500 

18.040 
 
 
6.545 
-- 
-- 

6. Proiecte de 
promovare a 
culturii – arta 
spectacolelor  

Organizarea 
unor 
concerte de 
muzică 
clasică, 
corală, jazz 
și a unor 
piese de 
teatru în 
Sala Unirii 
sau în 
proximitate
a ei 

7 1. Stagiunea de teatru a trupei Skepsis 

2. Festivalul Internațional de Teatru de 
Tineret Apollo 

3. Serile Skepsis 

4. Weekenduri în cetatea Alba Carolina / 
mai –septembrie 

5.  Noaptea Muzeelor. Noaptea în care 
istoria prinde viață, ediția a IX-a  

6. Noaptea Cercetătorilor Europeni  

 
 
 
 
 
 
10.000 
 
2.000 

 
 
 
 
 
 
9.962,17 
 
1.925,80 
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7.  Asociația Invenio 

7. Proiecte de 
valorificare a 
patrimoniului 
cultural-
național 
(Lansări de 
carte)  

Cititorii și 
iubitorii de 
carte vor 
intra în 
contact cu 
noile 
volume 
apărute pe 
piață și vor 
putea 
interacționa 
direct cu 
autorii 
acestora 

19 1.-2. Museikon. Journal of religious art 
and culture, nr. 1/2017   
3.-4. Apulum, tom LIV, series 
Archaeologia & Anthropologia, Apulum, 
tom LIV, series Historia & Patrimonium   
5. Cântecele Oltului – 50  
6. 1918 – Jurnal de   
7. Muzeul Național al Unirii Alba Iulia. 
130 de ani în 130 de piese  
8. Pantheon 3D. Mituri greco-romane / 
Greco-Roman Myths,  
9. Din vremuri apuse. Memorii  
10. Roma bizantină  
11. Alba Iulia. Orașul și monumentele 
sale în imagini de epocă. Ediția a III-a, 
revăzută și revizuită  
12. Ghidul ilustrat al elevului.   
13. Naționalismul românesc în primul 
deceniu postcomunist  
14. Mari fotografi din Transilvania. 
Secolele XIX-XX, Baia Mare  
15-19. Catedrala Încoronării. Istorie și 
Har, Alba Iulia 

  

8. 
 
 

Programul de 
evidență, 
clasare, 
conservare și 
restaurare a 
bunurilor 
mobile 

Întocmirea 
documentați
ilor 
complexe și 
complete pe 
baza cărora 
bunurile vor 
fi clasate 
sau 
inventariate 
și trecute în 
evidența 
instituției 

5 1. Restaurare piatră, ceramică, metal, 
textile   
2. Conservare-Restaurare pictura   
3. Conservare – restaurare carte veche   
4. Evidență și clasare (2017-2020):  
5. Alte activități:   
- legătură modernă  
- laminări  
- Deservire solicitări material de 
specialitate  
- Relocarea, reamenajarea depozitelor de 
etnografie, istorie, arheologie Sala Unirii  
- evidență, ambalaj, transport  

  

9. Programul de 
promovare 
turistică: 
târguri, 
festivaluri, 
concursuri etc.  

Organizarea 
unor 
manifestări 
culturale 
care au și o 
component 
istorică sau 
etnografică 

4 1. Festivalul Roman Apulum  
2. Festivalul Cetăților Dacice  
3. Târgul de Turism al României  
4. Festivalul național de tradiții și 
obiceiuri "La porțile Apusenilor"  

 
90.000 
32.000 

 
90.000 
31.565,35 

10.  Programul de 
cercetare 
sociologică 

Creionarea 
profilului 
vizitatorului
, modificări 
ale 
percepției 
sale asupra 
muzeului, 

3 . Profilul vizitatorilor – 2018 – 
Percepții, opinii, particularități, ale 
vizitatorilor veniți la Muzeul Național al 
Unirii Alba Iulia  

.  Mini cercetări sociologice realizate 
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orașului și a 
județului 

cu prilejul unor   

. un studiu privind prezența Muzeului în 
social-media pentru a putea adapta 
profilul de Facebook, site-ul etc cu 
informațiile necesare creșterii 
vizibilității și sporirii numărului de 
vizitatori  

Anul 2019 
1. Programul de 

valorificare  a 
patrimoniului 
cultural 
național - 
expoziții 

Valorificare
a 
patrimoniul
ui mobil 
arheologic, 
documentar, 
religios, 
fotografic, 
artistic etc. 
existent în 
Muzeu sau 
în județ, 
prin 
organizarea 
unor 
expoziții 
atât în sălile 
muzeului, 
cât și în 
afara lui 

29 1. Exponatul lunii 

2. Expoziție a Secției de Artă Sacră a 
Facultății de Teologie Ortodoxă a 
Universității „1 Decembrie 1918” din 
Alba Iulia „Mozaikon” 

3. Epoziție personală de pictură și 
grafică, Cristina Gloria Oprișa, „Sacru” 

4. Expoziție de pictură contemporană și 
icoană pe sticlă din colecția Museikon 
Liviu Lăzărescu – pictorul muzelor de 
la Mărtinești 

5. Mari fotografi din Transilvania. 
Secolele XIX-XX 

6.Expoziție foto-documentară itinerantă 
Ultimul Împărat. Cele mai frumoase 
amintiri ale Romanovilor 

7. Laic și sacru în podișul central 
moldovenesc 

8. Expoziție de modele de cusături 
tradiționale realizate de Maria Berdea, 
Alba Iulia „100 de izvoade pentru ia 
românească” 

9. Expoziție de pictură și obiect Andrei 
Popa, Sibiu „Fluo Immersion” 

10. Expoziție de acuarelă personală 
Anastasia Stoiciu „Anastasia” 

11. Expoziție de artă bizantină 
Byzantium 

12. Urme în alb și negru. Anii 1848-1849 
în Transilvania 

 
 
 
 
 
3.000 
 
27.060 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.170 
 
 
 
 
 
3.300 
 
 
 
600 
 
5.000 
 
3.500 
 
31.500 
 
 
 
24.925 
 
3.500 
 
 
75.000 
 

 
 
 
 
 
440,30 
 
27.055,41 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.469,90 
 
 
 
 
 
3.177,30 
 
 
 
595,00 
 
4.353 
 
3.267,30 
 
29.741,97 
 
 
 
18.311,77 
 
3.200 
 
 
--- 
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13. Expoziție itinerantă „Spiritualitate 
creștină la Dunărea de Jos” 

14. Glass Nouveau. Vitraliul lui Cristian 
Florin Anghelescu 

15. Olympos 3D. De La Zeii Olimpului 
La Zeii Romei 

16. Marcel Lupșe 65. Descânt. Pictură – 
desen – obiect 

17. Comori bănățene. Colecția 
etnografică Marius Matei 

18. Ex-libris. Colecția Mârza 

19. Imagini ale regalității în patrimoniul 
Muzeului Național al Unirii din Alba 
Iulia 

20. Fragila lume a sfinților 

21. Expoziție de artă  personală Olimpia 
Coman-Sipeanu, Sibiu „Spiritul 
grâului” 

22. Alba Iulia, o istorie de 20 de secole 

23. Dionysos 3D. Desfătare și viață 
veșnică la Apulum 

24. Armata Română. Campaniile anilor 
1916-1919 

25. Expoziție de artă textilă Daniela 
Frumușeanu, București „Spațiul 
cuvintelor” 

26. Expoziția de artă Eugen Măcinic 
Acuarelă 

27. Muzeul și orașul Alba Iulia după 
Unire 

28. Expoziție cu lucrările realizate de 
elevii participanți la programul de 
pedagogie Museikon - „Museikon 
Junior” 

29. Expoziție internațională de artă sacră 
contemporană Natalya Rusetska 

 
 
 
900 
 
 
 
 
35.000 
 
24.900 
 
 
 
 
1.570 
 
6.000 
 
 
 
4.300 

 
 
 
799,99 
 
 
 
 
4.736,20 
 
20.131,57 
 
 
 
 
1.032,57 
 
1.397,11 
 
 
 
1.297,10 
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2. Programul de  
valorificare a 
patrimoniului 
cultural-
național 
(simpozioane, 
sesiuni,colocvii,
mese rotunde 
organizate de 
Muzeu) 

Organizarea 
de 
simpozioan
e naționale, 
mese 
rotunde, 
conferințe, 
și expuneri 
cu scopul de 
a comunica 
direct 
rezultatele 
cercetării 
patrimoniul
ui cultural 
naţional 
într-un 
limbaj 
accesibil 
atât 
specialiștilo
r cât și altor 
categorii de 
auditoriu 

7 1. Conferințele Museikon, - 3 
conferinţe 

2.  Bibliologie și Patrimoniu 
Cultural Național, ediția a XIII-a, 
Alba Iulia, 

3.  Sesiunea științifică Unitate, 
continuitate și independență în 
istoria poporului român. 101 de 
ani de la Marea Unire, Alba Iulia, 

4. Simpozion  Internațional de 
Martirologie, Alba Iulia,  

 

4.675 
 
75.590 
 
 
47.990,32 
 
 
 
12.000 

2.470 
 
31.764,51 
 
 
45.463,88 
 
 
 
9.921,89 

3.  Proiecte 
științifice și 
culturale de 
promovare a 
patrimoniului 
cultural 
naţional  

Cercetarea 
siturilor 
arheologice 
, a 
potențialulu
i etnografic 
al județului, 
a istoriei 
naționale 
etc. 

17 1. Noaptea Muzeelor,  
2. Noaptea Cercetătorilor,  
3. Reconstituirea Marii Adunări 
Naționale de la Alba Iulia. Susținerea 
evenimentelor de reconstituire istorică 
din programul zilei de 1 Decembrie 
(“Primirea soliilor și Reconstituirea 
Adunării Naționale”, „Revista de front”, 
„Intrarea armatei române în Alba Iulia” și 
„Prada cu torțe 
4. Programul cultural multianual 
PANTHEON 3D. Valorificarea 
interdisciplinară a operelor de artă 
romană reprezentând zeități și personaje 
mitologice din colecția Muzeului 
Național al Unirii Alba Iulia. 
5. Craiva – „Piatra Craivii”. Cercetarea 
arheologică sistematică. Campania a 
VIII-a 
6. Cercetare arheologică de teren și 
aerofotografie în Transilvania”  
7. Cercetarea arheologică a sitului 
neolitic de la Tărtăria 
8. Studiul arheologic privind zona Râmeț-
Ponor-Bucium-Mogoș – DJ 107i 
9. Cercetarea civilizației preistorice, 
antice și medieval timpurii pe teritoriul 
județului Alba 
 
10. Studiul etnografic privind zona Râmeț 

17.000 
2.000 
150.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.000 
 
 
16.000 
 
30.000 
 
20.000 
 
 
 
 
 
 

16.731,92 
1.999,99 
136.965,4
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.024 
 
 
15.625 
 
27.800,57 
 
19.950 
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- Ponor-Bucium-Mogoș – DJ 107i 
11. A cunoaște, a iubi patrimoniul 
cultural al județului Alba. 
12. "Proiect complex multidisciplinar 
pentru monitorizarea, conservarea, 
protecția și promovarea patrimoniului 
cultural românesc (RO-CHER)". Proiect 
finanțat prin PNCDI III având 
următoarele proiecte:  
PROIECT 1 „Monitorizare a obiectivelor 
din patrimoniu cultural cu ajutorul 
tehnologiilor spațiale 
PROIECT 2 ”Nanotehnologia – abordare 
inovativa cu dezvoltare de materiale si 
tehnici pentru salvgardarea patrimoniului 
cultural”  
PROIECT 3 ”Management integrat 
(conservare, restaurare, protectie) al 
obiectivelor aparținând patrimoniului 
cultural 
PROIECT 4 - "Promovarea patrimoniului 
cultural folosind tehnologii actuale de 
reconstrucție digitală" 
13. Arheologia cercetării crimelor 
comunismului  
14. Proiectul internațional LOEWE 
“Prehistoric Conflict Research. Bronze 
Age Hillforts between Taunus and 
Carpathian Mountains 
15. Proiectul internațional Cercetarea 
Epocii Bronzului din Transilvania: 
Arheologia funerară în peisajul epocii 
bronzului din zona Râmeţ” (MARBAL 
16. Proiectul internațional “Prehistoric 
Ore Mining in Transylvania”, Bucium 
17. Proiectul internațional „Apulum 
Roman Villa Project 
 

 
82.730 

 
79.830 

4. Programul de 
valorificare a 
patrimoniului 
cultural-
național (cărți 
și volume 
publicate) 

Editarea de 
monografii, 
cataloage și 
anuarului 
Apulum   

19 1. Apulum LVI, series Historia & 
Patrimonium  
2. Apulum LVI, series Historia & 
Patrimonium. Supplementum  
3. Cărare pre scurt...,  
4. Vernacular psalters and the early rise 
of linguistic identities. The Romanian 
case, Potlogi,  
5. Ex-libris. Colecția Mârza,  
6. Pictura interbelică a Sălii Unirii,  
7. Dicționarul personalităților Unirii. 
Delegații Adunării de la Alba Iulia,  
8. Caietele de Martirologie,  
9. The Paris Peace Conference and its 
Aftermath; Settlements, Problems and 
Perceptions, Cambridge Scolars 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47.040 
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Publishing  
10.Pantheon 3D III. De la zeii Olimpului 
la zeii Romei/From the Gods of Olympus 
to the Gods of Rome,  
11. Pantheon 3D IV. Dionysos-Bacchus-
Liber Pater 
12. Revista Museikon, nr. 2/2018,  
13. Revista Museikon, nr. 3/2019,  
14. Liviu Lăzărescu – pictorul muzelor de 
la Mărtinești,  
15. Vitraliul lui Cristian Florin 
Anghelescu, 16. Fluo immersion 4,  
17. Pictură – grafică – obiect 
18. Spațiul cuvintelor.  
19. Atelierele Museikon,  

 
 
 
 
 
 
22.000 
18.000 
27.100 
 
 
 
 
 
 
39.000 

 
 
 
 
 
 
21.735 
14.805 
27.055,41 
 
 
 
 
 
 
27.562,50 

5. Programul 
didactico-
pedagogic și 
educațional 

Organizarea 
unor lecții 
de istorie la 
Muzeu, în 
acord și în 
completarea 
programei 
școlare prin 
folosirea 
unor 
metode 
modern, 
active de 
predare. 

11 1. Atelierele de creație Museikon  
2. Atelierele de restaurare Museikon  
3. Pedagogie muzeală Museikon  
4. Museikon Junior 
5. Cu gentuţa la muzeu.  
6. Lecţia de istorie la muzeu  
7. Alba Iulia – capitala de suflet a 
românilor  
8. Clubul de lectură al elevilor într-o 
bibliotecă documentară  
9. Mult îmi place și iubesc portul nostru 
românesc  
10. Cerc pedagogic: importanța muzeului 
în eficientizarea activităților cu 
preșcolarii.  
11. Workshop și prezentare pentru 
studenți PANTHEON 3D  

 
 
1.600 

 
 
1.071,22 

6. Proiecte de 
promovare a 
culturii – arta 
spectacolelor  

Organizarea 
unor 
concerte de 
muzică 
clasică, 
corală, jazz 
și a unor 
piese de 
teatru în 
Sala Unirii 
sau în 
proximitate
a ei 

6 1.Stagiunea de teatru a trupei Skepsis 
2. Festivalul Internațional de Teatru de 
Tineret Apollo 
3. Weekend cu Skepsis 
4. Weekenduri în cetatea Alba Carolina 
5. Noaptea Muzeelor. Noaptea în care 
istoria prinde viață, ediția a X-a 
6. Noaptea Cercetătorilor Europeni 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Proiecte de 
valorificare a 
patrimoniului 
cultural-
național 
(Lansări de 
carte)  

Cititorii și 
iubitorii de 
carte vor 
intra în 
contact cu 
noile 
volume 
apărute pe 

22 1. – 2. Catalogul expozitiei: Mari 
fotografi din Transilvania. Secolele XIX-
XX ( 
3. Din vremuri Apuse,  
4. Imaginea etnicilor germani la românii 
din Transilvania după 1918, vol III-IV,  
 
5. Marele Război în memorialistica 
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piață și vor 
putea 
interacționa 
direct cu 
autorii 
acestora 

românilor din Sebeș;  
6. Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan,  
7. Lumina Centenarului  
8. Revista Museikon, nr. 2/2018  
9. Portul popular năsăudean. Origini. 
Valori. Evoluții  
10. Femeia în alb  
11. Alba Iulia. O istorie urbană ilustrată; 
Alba Iulia. Orașul și monumentele sale în 
imagini de epocă  
12. Arta din România. Din preistorie în 
contemporaneitate  
13. Vernacular Psalters and the Early 
Rise of Linguistic Identities. The 
Romanian Case  
14. Nemăsurata ispită a puterii. Gheorghe 
Martinuzzi, adevăratul rege al 
Transilvaniei în secolul al XVI-lea  
15. Lansarea cărţii de copii: Eva în 
galaxia culorilor  
16. Prezentare carte Sable/ Nisip de 
Marilyne Bertoncini şi Wanda Mihuleac. 
Traducere de Sonia Elvireanu 
17. Prezentare carte Patrick Devaux, Tant 
de bonheur à rendre aux fleurs/ Atâta 
fericire să dau florilor. Traducere şi 
prefaţă de Sonia Elvireanu, ediţie 
bilingvă franceză-română,  
18. Colecția Mușat: O geografie spirituală 
a icoanei pe sticlă transilvănene,  
19. Alba Iulia. Orașul și monumentele 
sale în imagini de epocă, ediția a III-a,  
20. Muzeul Național al Unirii-130 de ani 
în 130 de piese,  
21. Pantheon 3D, vol. 1: Mituri greco-
romane,  
22. Pantheon 3D, vol. 2: Zeii salvatori – 
Culte de mistere - Sincretism 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.790 

8. 
 
 

Programul de 
evidență, 
clasare, 
conservare și 
restaurare a 
bunurilor 
mobile 

Întocmirea 
documentați
ilor 
complexe și 
complete pe 
baza cărora 
bunurile vor 
fi clasate 
sau 
inventariate 
și trecute în 
evidența 
instituției 

6 1. Restaurare piatră, ceramică, metal, 
textile   
2. Conservare-Restaurare pictura   
3. Conservare – restaurare carte veche   
4. Evidență și clasare  
5. Activități specifice arhivei 
6. Alte activități:   
- legătură modernă  
- laminări  
- Deservire solicitări material de 
specialitate  
- Relocarea, reamenajarea depozitelor de 
etnografie, istorie, arheologie Sala Unirii  
- evidență, ambalaj, transport 
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9. Programul de 
promovare 
turistică: 
târguri, 
festivaluri, 
concursuri etc.  

Organizarea 
unor 
manifestări 
culturale 
care au și o 
component 
istorică sau 
etnografică 

3 1. Festivalul Roman Apulum  
2. Festivalul Cetăților Dacice  
3. Târgul de Turism al României  

 
100.000 

 
99.899,88 

10.  Programul de 
cercetare 
sociologică 

Creionarea 
profilului 
vizitatorului
, modificări 
ale 
percepției 
sale asupra 
muzeului, 
orașului și a 
județului 

3 1. Profilul vizitatorilor Percepții, opinii, 
particularități, ale vizitatorilor veniți la 
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia  
2.  Mini cercetări sociologice realizate cu 
prilejul unor   
3. un studiu privind prezența Muzeului în 
social-media pentru a putea adapta 
profilul de Facebook, site-ul etc cu 
informațiile necesare creșterii vizibilității 
și sporirii numărului de vizitatori 

  

 
 
 
Capitolul V - Sarcini pentru management 
Pe durata mandatului, managementul va avea următoarele sarcini: 
1. constituirea ştiinţifică, administrarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului; 
2. cercetarea ştiinţifică, evidenţa, documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului; 
3.  punerea în valoare a patrimoniului în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii; 
4. elaborarea şi punerea în aplicare a proiectelor de restaurare, cercetare, punere în valoare 

şi dezvoltare a patrimoniului; 
5. concordanţa cu strategiile culturale şi educativ-formative stabilite de autoritatea în 

subordinea căreia funcţionează; 
6. oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale 

comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi al participării cetăţenilor la viaţa culturală 
7. conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a 

culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial; 
8. educaţia permanentă şi formarea profesională continuă de interes comunitar în afara 

sistemelor formale de educaţie; 
9. organizarea de evenimente culturale cu rol educativ şi/sau de divertisment: festivaluri, 

concursuri, târguri, seminare şi altele asemenea; 
10. susţinerea expoziţiilor temporare sau permanente, elaborarea de monografii, editarea de 

cărţi şi publicaţii de interes local, cu caracter cultural sau tehnico-ştiinţific; 
11. promovarea turismului cultural de interes local; 
12. organizarea de servicii de documentare şi informare comunitară. 
13. să dezvolte și să promoveze cultura și arta prin organizarea de manifestări culturale 

(expoziții, târguri, workshop-uri, conferințe, publicații, simpozioane, spectacole, festivaluri etc.); 
14. să regândească portofoliul de programe și proiecte în strânsă relație cu comunitatea 

locală; 
15. să sprijine realizarea activităților de pedagogie, esențiale în educația tinerei generații; 
16. să adapteze oferta pedagogică la agenda digitală prin apelul la aplicațiile multimedia și 

la tehnologiile care să ofere mai multă interactivitate în relația cu tinerii; 
17. să valorifice spațiile interioare și exterioare pentru dezvoltarea de expoziţii, expoziții de 

artă contemporană; 
18. să contribuie la creșterea ponderii veniturilor proprii și a veniturilor din alte surse în 

total venituri, și în același timp, a gradului de acoperire din aceste surse a cheltuielilor administrative 
ale instituției; 
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19. să asigure crearea condițiilor necesare creșterii numărului de beneficiari, și în același 
timp, să diversifice oferta culturală a instituției; 

20. să asigure integritatea sediului în care își desfășoară activitatea, managementul 
securității și al riscurilor; 

21. să dezvolte relații de colaborare cu instituțiile de cultură care își desfășoară activitatea 
în același mediu; 

22. să dezvolte parteneriate cu autoritățile locale în domeniu, precum și cu instituții 
culturale naționale și internaționale; 

23. să identifice soluții pentru atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea 
programelor instituției, coroborată cu participarea personalului de specialitate la programe de formare 
continuă și stagii de pregătire profesională; 

24. să implementeze strategii de marketing pentru o promovare mai bună a instituției; 
25. să asigure dezvoltarea și actualizarea on-line; 
26. să ducă la îndeplinire toate obligațiile care derivă din aprobarea proiectului de 

management și în conformitate cu hotărârile ordonatorului principal de credite, respective cele 
prevăzute de legislația în vigoare și în reglementările care privesc funcționarea instituției; 

27. să asigure respectarea prevederilor legale aplicabile în domeniile: sănătatea și 
securitatea muncii, apărarea împotriva incendiilor etc.; 

28. cercetarea fundamentală și aplicată, pe baza programelor anuale și de perspectivă, a 
patrimoniului aflat în colecțiile sale, în alte colecții de profil din țară și străinătate, sau pe teren 
(cercetări cu profil arheologic, istoric, etnografic și interdisciplinar), în vederea elaborării de studii, 
achiziționării de bunuri culturale pentru completarea colecțiilor proprii etc; 

29. organizarea, informatizarea și actualizarea evidenței patrimoniului cultural și a 
fondurilor documentare deținute, conform normelor legale în vigoare; 

30. expunerea pentru public a patrimoniului cultural mobil aflat în colecțiile Muzeului, în 
expoziții permanente sau temporare, organizate la sediu, în țară și străinătate; 

31. organizarea de manifestări culturale de profil, naționale și internaționale; 
32. organizarea de manifestări științifice, simpozioane, conferințe, mese rotunde, dezbateri 

pe aria sa de interes, singur sau în colaborare cu alte instituții; 
33. editarea de publicații științifice și de popularizare, în domeniul specific de activitate și 

valorificarea lor prin vânzare sau schimb; 
34. realizarea de venituri proprii prin contracte de cercetare arheologică de salvare sau 

preventive și de conservare-restaurare a patrimoniului mobil, prin expertizarea de bunuri culturale 
mobile, producerea și vânzarea de replici, obiecte de artizanat, tipărituri și alte suporturi de 
popularizare, din taxe de vizitare, ghidaj, fotografiere, filmare sau alte mijloace; 

35. clasarea bunurilor culturale aflate în colecțiile muzeului; 
36. să transmită rapoartele de activitate și toate informațiile/înscrisurile solicitate de către 

Consiliul județean Alba, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 
189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

  
 
 Capitolul VI - Structura şi conţinutul proiectului de management 
Proiectul întocmit de candidat este limitat la un număr de maxim 60 pagini, inclusiv anexe, și 

vor fi: format A4, marginile: stânga/dreapta 2 cm, sus/jos 1,25 cm, spațierea între rânduri: 6 pct. 
înainte de rând și 6 pct. după rând, alinierea: stânga-dreapta, font: Times New Roman, dimensiunea de 
12 pct. pentru textul de bază și 14 pct. pentru titluri, utilizând diacriticele specifice limbii române, 
numerotarea paginii: în josul paginii, numărul paginii central. 

 Proiectul întocmit trebuie să conţină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării 
instituţiei pe durata proiectului de management. În întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor 
conform definiţiilor prevăzute în ordonanţa de urgenţă. 

 În evaluarea proiectului de management se va urmări modul în care oferta candidatului 
răspunde sarcinilor formulate în baza prevederilor art. 12 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, având în 
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vedere următoarele prevederi, care reprezintă totodată şi criteriile generale de analiză şi notare a 
proiectelor de management: 

  a) analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri 
privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent; 

  b) analiza activităţii instituţiei şi, în funcţie de specific, propuneri privind îmbunătăţirea 
acesteia; 

  c) analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, după 
caz; 

  d) analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei; 
  e) strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a 

instituţiei publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate; 
  f) o previziune a evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o 

estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor 
instituţiei ce pot fi atrase din alte surse. 

  Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie să conţină soluţii 
manageriale concrete, în vederea funcţionării şi dezvoltării instituţiei, pe baza sarcinilor formulate de 
autoritate. 

 
   
A. Analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi 

propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent: 
  1. instituţii, organizaţii, grupuri informale (analiza factorilor interesaţi) care se adresează 

aceleiaşi comunităţi; 
  2. analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, 

ameninţări); 
  3. analiza imaginii existente a instituţiei şi propuneri pentru îmbunătăţirea acesteia; 
  4. propuneri pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetări, alte 

surse de informare); 
  5. grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei pe termen scurt/mediu; 
  6. profilul beneficiarului actual. 
 
  B. Analiza activităţii instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia: 
  1. analiza programelor şi a proiectelor instituţiei; 
  2. concluzii: 
  2.1. reformularea mesajului, după caz; 
  2.2. descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii. 
 
  C. Analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, 

după caz: 
  1. analiza reglementărilor interne ale instituţiei şi a actelor normative incidente; 
  2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne; 
  3. analiza capacităţii instituţionale din punctul de vedere al resursei umane proprii şi/sau 

externalizate; 
  4. analiza capacităţii instituţionale din punct de vedere al spaţiilor şi patrimoniului 

instituţiei, propuneri de îmbunătăţire; 
  5. viziunea proprie asupra utilizării instituţiei delegării, ca modalitate legală de asigurare a 

continuităţii procesului managerial. 
 
  D. Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei: 
  Analiza financiară, pe baza datelor cuprinse în caietul de obiective: 
  1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii 

solicitate/obţinute de la instituţie: 
  1.1. bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii); 
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  1.2. bugetul de cheltuieli (personal; bunuri şi servicii din care: cheltuieli de întreţinere, 
colaboratori; cheltuieli de capital); 

  2. analiza comparativă a cheltuielilor (estimate şi, după caz, realizate) în 
perioada/perioadele indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii 
solicitate/obţinute de la instituţie: 

 

r. 
Crt. 

Programul / Proiectul Devizul 
estimat 

Devizul 
realizat 

Observații, comentarii, concluzii 

1) 
(2) (3) (4) (5) 

    
   
   
   

Total Total Total  
   
       3. soluţii şi propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a 

cheltuielilor instituţiei: 
  3.1. analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei (în 

funcţie de tipurile de produse/servicii oferite de instituţiile de cultură - spectacole, expoziţii, servicii 
infodocumentare etc.), pe categorii de produse/servicii, precum şi pe categorii de bilete/tarife 
practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menţionarea celorlalte 
facilităţi practicate; 

  3.2. analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei; 
  3.3. analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu 

alte autorităţi publice locale; 
  4. soluţii şi propuneri privind gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în 

totalul veniturilor: 
  4.1. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor; 
  4.2. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total; 
  4.3. analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenţie/alocaţie; 
  4.4. ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât 

contractele individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile); 
  4.5. cheltuieli pe beneficiar, din care: 
  a) din subvenţie; 
  b) din venituri proprii. 
 
  E. Strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a 

instituţiei, conform sarcinilor formulate de autoritate: 
  Propuneri, pentru întreaga perioadă de management: 
  1. viziune; 
  2. misiune; 
  3. obiective (generale şi specifice); 
  4. strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management; 
  5. strategia şi planul de marketing; 
  6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management; 
  7. proiectele din cadrul programelor; 
  8. alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de 

management. 
 
  F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o 

estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor 
instituţiei ce pot fi atrase din alte surse 
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  1. Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe perioada managementului: 
 

Nr.  
crt. 

Categorii Anul … Anul … Anul … Anul … 

(
1) 

(2) (3) (…) (…) (…) 

1
. 

TOTAL VENITURI, din care: 
 

1.a. Venituri proprii, din care: 
1.a.1. venituri din activitatea de bază 
1.a.2. surse atrase 
1.a.3. alte venituri proprii 
1.b. Subvenții / alocații 
1.c. Alte venituri 

    

2
. 

TOTAL CHELTUIELI, din care: 
 

2.a. Cheltuieli de personal, din care: 
2.a.1. Cheltuieli cu salariile 
2.a.2. Alte cheltuieli de personal 
2.b. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care: 
2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte 
2.b.2. Cheltuieli pentru proiecte 
2.b.3. Cheltuieli pentru reparații curente 
2.b.4. Cheltuieli de întreținere 
2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 
2.c. Cheltuieli de capital 

    

 
  2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului: 
  2.1. la sediu; 
  2.2. în afara sediului. 
 
  3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată 

Nr. 
Crt. 

Program Scurtă descriere a 
programului 

Nr. proiecte  în 
cadrul programului 

Denumirea 
proiectului 

Buget prevăzut 
pe program (lei) 

Primul an de management 
     
     
     

Al doilea an de management 
     
     
     

Al treilea an de management 
     
     
     

Al patrulea an de management 
     
     
     

 
 
  Capitolul VII - Alte precizări 
  
 Relaţii suplimentare privind întocmirea proiectului de management se pot obţine şi de la 

Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul instituțiilor de cultură din 
cadrul Consiliului Județean Alba,  e-mail: centenar@cjalba.ro. 
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       Capitolul VIII – Anexe 
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul caiet de obiective. 
 
- Regulamentul de organizare și funcționare al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia şi 

Organigrama Muzeului Național al Unirii Alba Iulia aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba 
nr. 91/30 aprilie 2020 – prevăzut în Anexa nr. 1 

- Statul de funcții al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Alba nr. 243/19 noiembrie 2019 - prevăzut în Anexa nr. 2 

- Bugetul aprobat al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, pe ultimii trei ani - prevăzut în 
Anexa nr. 3 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Caietului de obiective  în vederea organizării şi desfăşurării  
concursului pentru analizarea noului proiect de management al managerului   

Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba 
 
 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2020; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea 
Caietului de obiective  în vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru analizarea 
noului proiect de management al managerului  Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba - 
instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Alba; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f, art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- anexei nr. 3 a Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a 
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-
cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a 
modelului-cadru al contractului de management. 

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 Caietul de obiective în vederea organizării şi desfăşurării concursului 
pentru analizarea noului proiect de management al managerului Bibliotecii Județene „Lucian 
Blaga” Alba , conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba în condițiile și termenele 
stabilite de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare.  

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, domnului Silvan 
Theodor STÂNCEL, Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, Administratorului public al 
Judeţului Alba, Direcţiei juridică şi administrație publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, 
Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură 
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. 224 
Alba Iulia,  8 octombrie 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:  

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

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 22479/8 octombrie 2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective  în vederea organizării şi 
desfăşurării concursului pentru analizarea noului proiect de management al managerului   

Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba 
 
 

Managementul Bibliotecii județene „Lucian Blaga” Alba este asigurat de către un 
manager, respectiv persoana fizică ce a câștigat concursul de management și a încheiat un 
contract de management cu autoritatea, în condițiile Ordonanței de Urgenţă a Guvernului nr. 
189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările 
ulterioare. Astfel managementul bibliotecii este asigurat de către domnul Silvan Theodor 
Stâncel, în baza Contractului de management nr. 7.162 din 14 aprilie 2017, cu modificările 
și completările ulterioare. 

Art. 36, alin (1) din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare 
prevede că „evaluarea managementului se face anual, pe baza Regulamentului-cadru de 
organizare și desfășurare a evaluării managementului, elaborat de Ministerul Culturii și 
reprezintă procedura prin care autoritatea verifică modul în care au fost realizate obligațiile 
asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate, potrivit 
procedurilor prevăzute la art. 25, alin (2) și (3).” 

Conform art. 37 alin. 2 din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, „În 
cazul în care rezultatele evaluărilor anterioare sunt peste 8, autoritatea este obligată să organizeze 
evaluare finală cu cel puțin 90 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei contractului de 
management”.  

De asemenea Contractul de management nr. 7.162 din 14 aprilie 2017, cu 
modificările și completările ulterioare, încheiat între autoritate, respectiv Județul Alba prin 
Consiliul județean Alba și manager, respectiv domnul Silvan Theodor Stâncel, prevede la CAP. 
III - Durata contractului, art. 3, punctul (1) următoarele: „Prezentul contract se încheie pe durată 
determinată, producând efecte de la data de 14.04.2017 până la data de 31.12.2020( …)”, iar la 
CAP. VII – Evaluarea managementului, art. 10, punctul (3), lit. d) următoarele: „de la 
01.09.2020 la 30.09.2020 - evaluarea finală, (analiza raportului și susținerea raportului de 
activitate) cu respectarea dispoziţiilor art. 37 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă”. 

În urma evaluării finale a managementului la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, 
desfășurată în data de 30 septembrie 2020, rezultatul final obținut a fost 9,64, acesta fiind 
consemnat în Raportul privind rezultatul evaluării finale a managementului la Biblioteca 
Județeană „Lucian Blaga”, înregistrat cu numărul 21604/30.09.2020. 

În conformitate cu art. 43¹, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 189 din 2008 privind 
managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, „în 
cazul în care rezultatul evaluării finale, prevăzute la art. 37 alin. (2) este mai mare sau egal cu 9, 
managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management, în conformitate cu cerințele 
caietului de obiective întocmit de autoritate”. 

Anexa 3 a Ordinului ministrului culturii nr. 2799 din 2015 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de 
management, a Regulamentului–cadru de organizare și desfășurare a evaluării 
managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al 
raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management 
stabilește Modelul cadru al caietului de proiecte de management, acesta fiind întocmit pentru 
Biblioteca județeană „Lucian Blaga” conform actelor normative și anexat prezentului proiect de 
hotărâre. 



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.  224 din 8 octombrie 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. 22480/8 octombrie 2020 

 
 
 
 

Către 
SERVICIUL INVESTIȚII, DEZVOLTARE, PROMOVARE PATRIMONIALĂ ȘI 

MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE CULTURĂ  
Doamnei Cornelia FĂGĂDAR - şef serviciu 

 
 
 

 Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi 
art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii 
raportului de specialitate,  

 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Caietului de obiective  în vederea organizării şi desfăşurării  
concursului pentru analizarea noului proiect de management al managerului   

Bibliotecii Județeneă „Lucian Blaga” Alba 
 

 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de  9 octombrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a suplimentară 
şedinţei „ordinară” care va avea loc în data de 12 octombrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 224 din 8 octombrie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective  
în vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru analizarea noului proiect de 
management al managerului  Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba - instituție publică de 
cultură din subordinea Consiliului Județean Alba; 

- Caietul de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul 
județean Alba pentru Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba  – instituție publică de cultură 
din subordinea Consiliului județean Alba. 

 Cu deosebită consideraţiune, 
  
 

SECRETAR GENERAL, 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială 
și managementul unităților de cultură 
Nr. / 2020 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective  în vederea organizării şi 
desfăşurării concursului pentru analizarea noului proiect de management al managerului   

Bibliotecii Județeneă „Lucian Blaga” Alba 
  

Potrivit art. 173 alin. 1 lit. a și art. 173 alin. 2 lit. c din Ordonanța de urgență nr. 57 din 
3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificările şi 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” și „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 județeană „Lucian Blaga” Alba 
fiind o instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului județean Alba.  

Managementul Bibliotecii județene „Lucian Blaga” Alba este asigurat de către un 
manager, respectiv persoana fizică ce a câștigat concursul de management și a încheiat un 
contract de management cu autoritatea, în condițiile Ordonanței de Urgenţă a Guvernului nr. 
189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările 
ulterioare. Astfel managementul bibliotecii este asigurat de către domnul Silvan Theodor 
Stâncel, în baza Contractului de management nr. 7.162 din 14 aprilie 2017, cu modificările 
și completările ulterioare. 

Art. 36, alin (1) din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare 
prevede că „evaluarea managementului se face anual, pe baza Regulamentului-cadru de 
organizare și desfășurare a evaluării managementului, elaborat de Ministerul Culturii și 
reprezintă procedura prin care autoritatea verifică modul în care au fost realizate obligațiile 
asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate, potrivit 
procedurilor prevăzute la art. 25, alin (2) și (3).” 

Conform art. 37 alin. 2 din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, „În 
cazul în care rezultatele evaluărilor anterioare sunt peste 8, autoritatea este obligată să organizeze 
evaluare finală cu cel puțin 90 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei contractului de 
management”.  

De asemenea Contractul de management nr. 7.162 din 14 aprilie 2017, cu 
modificările și completările ulterioare, încheiat între autoritate, respectiv Județul Alba prin 
Consiliul județean Alba și manager, respectiv domnul Silvan Theodor Stâncel, prevede la CAP. 
III - Durata contractului, art. 3, punctul (1) următoarele: „Prezentul contract se încheie pe durată 
determinată, producând efecte de la data de 14.04.2017 până la data de 31.12.2020( …)”, iar la 
CAP. VII – Evaluarea managementului, art. 10, punctul (3), lit. d) următoarele: „de la 
01.09.2020 la 30.09.2020 - evaluarea finală, (analiza raportului și susținerea raportului de 
activitate) cu respectarea dispoziţiilor art. 37 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă”. 

Având în vedere actele normative invocate, contractul de management și rapoartele 
anuale de evaluare a managementului la Biblioteca județeană „Lucian Blaga” Alba, reprezentat 
de domnul manager Silvan Theodor Stâncel, în data de 30 septembrie 2020 a avut loc evaluarea 
finală a managementului la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba. 

Prin Hotărârea Consiliului județean Alba nr. 179 din 13 august 2020 a fost aprobată 
componența comisiilor de evaluare finală a managementului la Teatrul de Păpuși 
„Prichindel”Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian 
Blaga” Alba și Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, precum și a secretariatelor acestora, 



având următoarea componență pentru evaluarea finală managementului la Biblioteca județeană 
„Lucian Blaga” Alba: 

Dan Mihai POPESCU – administrator public al Județului Alba în calitate de reprezentant 
al autorității; 

Matei DRÎMBĂREAN – director executiv – Direcția Județeană pentru Cultură și 
Patrimoniu Cultural Național Alba în calitate de specialist; 

Conf. univ.dr. Valentin ȘERDAN – ORGA – director general – Biblioteca Centrală 
Universitară „Lucian Blaga” Cluj Napoca în calitate de specialist. 

Analizând raportul de activitate depus de domnul manager Silvan Theodor Stâncel, 
pentru perioada 14.04.2017 – 14.09.2020, ținând cont de referatele – analiză întocmite de 
secretariatul comisiei, a cărui componență a fost aprobată prin aceeași hotărâre a Consiliului 
județean Alba, de contractul de management și anexele sale, respectiv proiect de management și 
program minimal, membri comisiei au acordat următoarele note: 

 
Nr. 
Crt. Membri comisiei de evaluare Dan Mihai 

Popescu  
Valentin 

Șerdan - Orga 
Matei 

Drîmbărean 

1 Nota A - acordată la analiza 
raportului de activitate 9,50 9,70 9,60 

2 Nota B - acordată la interviu 9,60 9,75 9,70 

3 
Nota finală dată de fiecare 
membru 9,55 9,725 9,65 

 
Rezultatul final al evaluării fiind 9,64, acesta fiind consemnat în Raportul privind 

rezultatul evaluării finale a managementului la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga”, înregistrat 
cu numărul 21604/30.09.2020 

În conformitate cu art. 43¹, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 189 din 2008 privind 
managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, „în 
cazul în care rezultatul evaluării finale, prevăzute la art. 37 alin. (2) este mai mare sau egal cu 9, 
managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management, în conformitate cu cerințele 
caietului de obiective întocmit de autoritate”. 

Anexa 3 a Ordinului ministrului culturii nr. 2799 din 2015 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de 
management, a Regulamentului–cadru de organizare și desfășurare a evaluării 
managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al 
raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management 
stabilește Modelul cadru al caietului de proiecte de management, acesta fiind întocmit pentru 
Biblioteca județeană „Lucian Blaga” conform actelor normative și anexat prezentului proiect de 
hotărâre. 

Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 
raport de specialitate, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea 
Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul 
județean Alba pentru Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba – instituție publică de cultură 
din subordinea Consiliului județean Alba, înregistrat cu nr……..din ……. 2020. 

 
 
 Administrator public,         Șef serviciu,     Întocmit, 
 Dan Mihai POPESCU  Cornelia FĂGĂDAR  Aurora Petronela LUCA           
 



Anexa la Proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Alba   
nr. 224 din 8 octombrie 2020 

 
 
 

CAIET DE OBIECTIVE 
pentru concursul de proiecte de management  
organizat de Consiliul județean Alba pentru  
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba 

- instituție publică de cultură din subordinea Consiliului județean Alba 

Perioada de management este de 4 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2021. 

Capitolul I – Tipul instituției 

Tipul instituției publice de cultură, denumită în continuare instituția: bibliotecă publică 
Biblioteca județeană „Lucian Blaga” Alba funcționează în subordinea Consiliului județean Alba, în 
baza Regulamentului de organizare și funcționare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2002 a 
bibliotecilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului de organizare 
și funcționare a bibliotecilor publice. 

Sediul Bibliotecii județene „Lucian Blaga” este în municipiul Alba Iulia, strada Trandafirilor, 
nr.22, județul Alba. 

Activitatea Bibliotecii Județene „Lucian Blaga”, denumită în continuare Biblioteca, este 
finanțată din subvenții acordate din bugetul local, prin bugetul Consiliului județean Alba. 

Conform Regulamentului de organizare și funcționare al instituției, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Alba nr. 200 din 26 iulie 2018, aceasta asigură egalitatea accesului la informaţii 
şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente, petrecerii timpului liber şi dezvoltării 
personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut social ori economic, vârstă, sex, apartenenţă 
politică, religioasă ori etnică. 

Atribuțiile specifice instituției sunt: 
a.) constituie, organizează, prelucrează, dezvoltă, conservă şi pune la dispoziţia utilizatorilor 

colecţii enciclopedice de documente; 
b.) asigură servicii de împrumut de documente la domiciliu şi de consultare în sălile de lectură, 

de informare comunitară, documentare, lectură şi educaţie permanentă, prin secţii, filiale ori puncte de 
informare şi împrumut; 

c.) achiziţionează, constituie şi dezvoltă baze de date, organizează cataloage şi alte instrumente 
de comunicare a colecţiilor, în sistem tradiţional şi/sau automatizat, formează şi îndrumă utilizatorii în 
folosirea acestor surse de informare; 

d.) desfăşoară sau oferă, la cerere, activităţi/servicii de informare bibliografică şi de 
documentare, în sistem tradiţional sau informatizat; 

e.) facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii ori 
baze de date, prin împrumut interbibliotecar intern şi internaţional ori servicii de accesare şi 
comunicare la distanţă; 

f.) iniţiază, organizează sau colaborează la programe şi acţiuni de diversificare, modernizare şi 
automatizare a serviciilor de bibliotecă, de valorificare a colecţiilor de documente şi a tradiţiilor 
culturale, de animaţie culturală şi de educaţie permanentă; 

g.) efectuează, în scopul valorificării colecţiilor, studii şi cercetări în domeniul 
biblioteconomiei, ştiinţelor informării şi al sociologiei lecturii, organizează reuniuni ştiinţifice de 
profil, redactează şi editează produse culturale necesare membrilor comunităţii; 

h.) întocmeşte rapoarte periodice de autoevaluare a activităţii; 



i.) colecţionează, organizează, valorifică şi conservă colecţii reprezentative de cărţi, periodice şi 
alte documente grafice şi audio-vizuale adaptate numărului de locuitori ai judeţului şi structurii socio-
profesionale a populaţiei din municipiul Alba Iulia şi din judeţ; 

j.) îndeplineşte funcţia de depozit legal al statului pentru judeţul Alba, primind în acest scop, 
gratuit, de la agenţii economici producători din judeţ, câte un exemplar din cărţile, periodicele şi 
celelalte documente grafice şi audio-vizuale pe care le realizează potrivit prevederilor legale în 
domeniu. 

Pentru îndeplinirea acestor atribuții, Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba practică 
următoarele activităţi: 

a.) completarea curentă şi retrospectivă a colecţiilor prin achiziţii, abonamente, schimb, donaţii, 
alte surse; 

b.) efectuarea evidenţei primară, individuală şi gestionară a colecţiilor şi circulaţia acestora în 
relaţia bibliotecă-cititor-bibliotecă, în conformitate cu normele legale; 

c.) prelucrarea biblioteconomică, descrierea bibliografică şi clasificarea colecţiilor conform 
prevederilor Legii nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

d.) organizează catalogul alfabetic de serviciu şi topografic în care sunt cuprinse integral 
colecţiile bibliotecii, catalogul alfabetic şi sistematic pentru public; 

e.) asigurarea orientării beneficiarilor în utilizarea cataloagelor, împrumut la domiciliul 
solicitanţilor a lucrărilor din fondul vizual, pe termen de cel mult 30 zile; studiu în sălile de lectură, 
audiţii şi vizionări colective sau individuale; 

f.) efectuează împrumut interbibliotecar la cerere; 
g.) activităţi de comunicare a colecţiilor sub formă de expoziţii, dezbateri, întâlniri cu autori, 

simpozioane şi alte asemenea reuniuni culturale; 
h.) ține evidenţa cititorilor, a frecvenţei acestora şi a publicaţiilor eliberate spre lectură, 

statistica de bibliotecă, recuperarea publicaţiilor împrumutate sau despăgubirea în cazul unor 
prejudicii, potrivit prevederilor legale; 

i.) efectuarea unor lucrări de conservare, igienă şi patologie a cărţilor prin Atelierul de legătorie 
al instituţiei şi/sau alte unităţi specializate; 

j.) elimină periodic din colecţii documentele uzate moral sau fizic. 
Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba asigură asistenţă de specialitate pentru bibliotecile 

municipale, orăşeneşti şi comunale din judeţul Alba, constând în coordonarea activităţilor curente, 
programare, completarea colecţiilor, aplicarea normelor de biblioteconomie, de evidenţă şi strategie 
culturală locală prin: 
  îndrumarea directă pe teren; 

 organizarea unor consfătuiri, schimburi de experienţă, dezbateri; 
 elaborarea unor materiale de metodologie bibliotecară; 
 efectuarea de studii, cercetări, analize, schimb interbibliotecar, aprovizionarea cu carte; 
 perfecţionarea profesională (cursuri, seminarii, bibliografii). 
 

Capitolul II – Misiunea instituției 
 
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba urmărește satisfacerea intereselor de studiu, lectură, 

informare, documentare, educare și recreere din municipiul Alba Iulia și Județul Alba, prin 
promovarea cunoașterii, având la bază optimizarea accesului liber la informații relevante prin creșterea 
colecțiilor de bibliotecă și prin asigurarea de servicii publice moderne de informare adecvate fiecărei 
categorii de utilizatori. 

 
Capitolul III – Date privind evoluțiile economice și socio-culturale specifice comunității în 

care instituția își desfășoară activitatea 
 



Fiind o instituție de interes județean, Biblioteca desfășoară programe și proiecte ale căror 
obiective trebuie armonizate cu misiunea și scopul instituției, prin activități care să atragă un număr cât 
mai mare de beneficiari, de toate vârstele și categoriile socio-culturale, spre cunoașterea valorilor 
patrimoniului cultural și spiritual al Județului Alba. 

Biblioteca județeană „Lucian Blaga” Alba se adresează locuitorilor municipiului Alba Iulia și 
celor din județul Alba. Dezvoltarea socio-culturală este văzută ca fiind un indice al calității și 
atractivității vieții în mediul urban și rural. 

Cultura are rol activ, fiind considerată un factor de dezvoltare socială și comunitară, factor al 
calității vieții, o forță de coeziune socială, un mod de viață al individului și al societății, o expresie a 
identității personale și colective. 

La nivel regional, dezvoltarea se concentrează în primul rând pe zonele purtătoare de 
semnificații, care au valențe socio-culturale, transformându-le în embleme ale regiunii respective. 
Valorificarea oportunităților ce vizează domeniul cultural și al participării cetățenilor la actul de 
cultură reprezintă tendința firească pentru intervenția pe termen scurt și mediu a administrației publice 
în acest sector strategic al județului Alba.  
 

Capitolul IV – Dezvoltarea specifică instituției 
 

Instituția este structurată, conform organigramei și a statului de funcții, aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 198 din 17 septembrie 2020, astfel: 
 

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 

 
Documente de referință necesare analizei: 

 Regulamentul de organizare și funcționare al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 200 din 26 iulie 2018, prevăzut în Anexa 
nr. 1 a prezentului caiet de obiective; 

 Organigrama și Statul de funcții ale Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 198 din 17 septembrie 2020, prevăzute în Anexa nr. 2 
a prezentului caiet de obiective; 

 Bugetul aprobat al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, pe ultimii trei ani – prevăzut în 
Anexa nr. 3 a prezentului caiet de obiective. 

4.1. Scurt istoric al instituției, de la înființare până în prezent 

Biblioteca publică din Alba Iulia și-a deschis porțile la data de 1 aprilie 1943, având ca prim 
fond de carte volumele aflate în biblioteca muzeului și o donație din partea marelui cărturar Nicolae 
Iorga (350 volume). A fost atestată documentar prin adresa nr. 2857/1943 a Ministerului Educațiunii 
Naționale, Comisiunea Monumentelor Istorice. Fondul bibliotecii era structurat pe patru servicii: 
împrumut la domiciliu, lectura la sală, cărți și reviste pentru copiii de școală primară și periodice. 

Ca urmare a demersurilor și a corespondenței abundente pe care o întreține profesorul 
Constantin Dumitrescu, primul bibliotecar al bibliotecii publice, cu diferite personalități ale vremii, cu 
instituții, facultăți, asociațiuni literare și științifice, editori, tipografi, numeroase donații vin în sprijinul 
bibliotecii astfel încât la sfârșitul anului 1943 biblioteca dispunea de 18.000 volume. 

Din data de 26 noiembrie 1991 Biblioteca județeană Alba poartă numele marelui filozof, poet 
și dramaturg, LUCIAN BLAGA. 

Astăzi patrimoniul bibliotecii numără peste 200.000 de unități bibliotecare repartizate la sediul 
instituției situat pe strada Trandafirilor, nr. 22 și filialele din municipiul Alba Iulia (Filiala Cetate,  
Filiala Centrul de zi pentru persoane vârstnice și Filiala Ampoi). 
Activitatea curentă a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” este structurată pe secții, filiale și 
compartimente, fiecare având atribuții specifice, după cum urmează: 
Secţia Prelucrare carte primeşte de la furnizori documentele de bibliotecă nou intrate, le confruntă cu 
actele însoţitoare, verifică starea acestora, sesizează neconcordanţele directorului-managerului sau 
contabilului - şef; predă pe bază de proces verbal de predare – primire documentele de bibliotecă 
secţiilor şi filialelor şi înscrie în registrul inventar sigla acestora, conform repartiţiei; gestionează 
documentele de bibliotecă până la predarea lor pe secţii şi filiale; ştampilează documentele noi intrate 
în bibliotecă, înscrie cota şi numărul de inventar pe acestea; achiziţionează cantitativ şi valoric 
documentele bibliotecii repartizate secţiilor şi filialelor, le confruntă cu RMF pe locuri de muncă; 
intercalează fişele în catalogul alfabetic de serviciu; introduce la zi documentele (cărţile şi publicaţiile) 
în baza de date a bibliotecii; înscrie în RMF situaţia loturilor de carte nou intrată; înscrie numărul de 
inventar şi cota în registrul inventar; efectuează barcodarea cărţilor noi; actualizează baza de date a 



fondului de carte (altele decât cărţi intrate în anul curent); editează cu ajutorul generatorului Rapoarte 
din cadrul programului integrat de bibliotecă TINREAD fişele de carte pentru cărţile noi; operează 
eliminările de documente în instrumentele de evidenţă; organizează, întreţine şi actualizează 
cataloagele bibliotecii; repartizează publicaţiile pe biblioteci comunale şi orăşeneşti din judeţ; face 
loturi de carte destinate bibliotecilor publice din judeţ, precum şi documentele însoţitoare ale acestor 
loturi; gestionează publicaţiile destinate bibliotecilor publice din judeţ până la evidenţierea lor pe 
documentele însoţitoare şi trimiterea lor la biblioteci; primeşte de la bibliotecile publice confirmările 
de primire ale publicaţiilor trimise acestor biblioteci, confruntă aceste confirmări cu situaţia 
publicaţiilor trimise, sesizând eventualele neconcordanţe directorului-managerului sau contabilului şef; 
ţine evidenţa confirmărilor de primire, venite de la bibliotecile comunale şi orăşeneşti din judeţ; ţine 
evidenţa publicaţiilor trimise fiecărei biblioteci publice din judeţ; armonizarea şi actualizarea bazei de 
date a instituţiei pentru implementarea TINREAD; fundamentează şi elaborează referatele de 
necesitate, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului; participă la achiziţia de 
carte; urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor 
activităţilor specifice. 
Secţia Copii preia de la prelucrare -  carte documentele repartizate secţiei, pe bază de proces verbal de 
predare-primire, ţine evidenţa primară a acestora,  organizează şi ţine la zi catalogul topografic; 
verifică şi completează zilnic rafturile cu cărţi din sălile secţiei; participă la popularizarea colecţiilor 
secţiei, pune la dispoziţia cititorilor regulamentul bibliotecii şi serviciile acesteia; efectuează înscrierea 
cititorilor şi înregistrarea primirii şi eliberării documentelor pentru împrumut; întocmeşte evidenţa 
zilnică a activităţii secţiei; urmăreşte zilnic termenele de restituire a documentelor împrumutate şi 
întocmeşte formele de recuperare; verifică starea fizică a documentelor restituite de cititori; 
actualizează baza de date a secţiei cuprinzând atât cartea, cât şi circulaţia acesteia, cititorii şi frecvenţa 
lor; facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii prin 
împrumut interbibliotecar; organizează expoziţii şi manifestări culturale ocazionale de carte; 
găzduieşte dacă este cazul manifestări culturale cu cartea, pe care le comunică reprezentantului cu 
animaţia culturală; ţine legătura cu toate şcolile pentru organizarea de manifestări culturale comune; 
întreţine, completează şi organizează ludoteca secţiei pentru copii mici şi foarte mici; organizează 
activităţi instructiv-educative şi distractiv-recreative de grup şi individuale pentru copii; oferă servicii 
de consultanţă pe baza solicitărilor cititorului; selectează cărţile ce trebuie recondiţionate şi legate, pe 
care le predă şi preia pe bază de proces verbal de predare-primire; revizuieşte şi aşează alfabetic cărţile 
în sălile cu acces liber la raft şi depozit; scade din circulaţie volumele uzate fizic, întocmeşte 
documente specifice şi propune casarea acestora dacă este cazul; predă şi primeşte la şi de la legătorie 
pe bază de proces verbal de predare-primire şi reface fişele de carte şi buzunărelele; fundamentează şi 
elaborează referatele de necesitate, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului; 
participă la achiziţia de carte; răspunde de organizarea documentelor de bibliotecă destinate filialei 
Alba Iulia din Chişinău; urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a 
procedurilor activităţilor specifice.   
Secţia Adulţi preia de la prelucrare – carte documentele repartizate secţiei, pe bază de proces verbal de 
predare-primire, ţine evidenţa primară a acestora,  organizează şi ţine la zi catalogul topografic; 
verifică şi completează zilnic rafturile cu cărţi din sălile secţiei; participă la popularizarea colecţiilor 
secţiei, pune la dispoziţia cititorilor regulamentul bibliotecii şi serviciile acesteia; efectuează înscrierea 
cititorilor şi înregistrarea primirii şi eliberării documentelor pentru împrumut; întocmeşte evidenţa 
zilnică a activităţii secţiei; urmăreşte zilnic termenele de restituire a documentelor împrumutate şi 
întocmeşte formele de recuperare; verifică starea fizică a documentelor restituite de cititori; 
actualizează baza de date a secţiei cuprinzând atât cartea, cât şi circulaţia acesteia, cititorii şi frecvenţa 
lor; efectuează barcodarea cărţilor aflate în secţia respectivă; oferă servicii de consultanţă pe baza 
solicitărilor cititorului; organizează expoziţii ocazionale de carte; găzduieşte dacă este cazul 
manifestări culturale cu cartea, pe care le comunică responsabilului cu animaţia culturală;  facilitează, 
potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii prin împrumut 
interbibliotecar; selectează cărţile ce trebuie recondiţionate şi legate, pe care le predă şi preia pe bază 
de proces verbal de predare-primire; revizuieşte şi aşează alfabetic cărţile în sălile cu acces liber la raft 
şi depozit; scade din circulaţie volumele uzate fizic, întocmeşte documente specifice şi propune 
casarea acestora dacă este cazul; predă şi primeşte la şi de la legătorie pe bază de proces verbal de 
predare-primire şi reface fişele de carte şi buzunărelele; fundamentează şi elaborează referatele de 
necesitate, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului; participă la achiziţia de 



carte; îşi desfăşoară activitatea de bază conform Programului manifestărilor culturale, anual, întocmit 
de Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba şi aprobat de Consiliul 
Judeţean Alba; organizarea şi participarea la manifestări culturale specifice bibliotecii, în limita 
posibilităţilor materiale şi financiare, conform unui program trimestrial aprobat de Consiliul de 
administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; întocmeşte pliante, afişe, invitaţii, mape, 
programe referitoare la manifestările culturale etc. şi răspunde de difuzarea lor în teritoriu; participă 
alături de colectivul bibliotecii la editarea publicaţiilor acesteia (ghiduri, ziare, monografii, bibliografii, 
calendare etc.); răspunde de promovarea manifestărilor culturale organizate de bibliotecă în mass-
media; răspunde de marketingul de bibliotecă (chestionare, sondaje, reclamă pentru servicii şi 
publicaţii, promovarea imaginii bibliotecii, promovarea noilor apariţii editoriale etc.); participă la 
popularizarea şi publicitatea colecţiilor bibliotecii, pune la dispoziţia cititorilor programe culturale şi 
oferă sprijin de specialitate în organizarea acestora; colaborează cu celelalte instituţii culturale din 
judeţ în vederea organizării manifestărilor culturale; urmăreşte şi analizează implementarea 
indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor activităţilor specifice.   
Sala de lectură preia de la prelucrare - carte, pe bază de proces verbal de predare – primire, 
documentele repartizate sălii de lectură, ţine evidenţa acestora, organizează şi ţine la zi catalogul 
topografic; pune la dispoziţia cititorilor, pe baza buletinelor de cerere, publicaţiile solicitate la sala de 
lectură; efectuează înscrierea cititorilor sălii de lectură şi înregistrează publicaţiile eliberate de sala de 
lectură; întocmeşte evidenţa zilnică a activităţii sălii de lectură; verifică starea fizică a cărţilor 
împrumutate atât la deservirea în sală, cât şi la primirea lor; îndrumă şi informează cititorii în legătură 
cu utilizarea serviciilor de bibliotecă; întocmeşte materiale documentare şi de popularizare a serviciilor 
de bibliotecă; oferă consultanţă de specialitate în întocmirea referatelor şi a altor lucrări, precum şi în 
utilizarea surselor de informare ale bibliotecii; organizează colecţiile aflate în sala de lectură şi în 
depozitul acesteia; realizează evidenţa centralizată a datelor statistice privind activitatea de bibliotecă; 
actualizează baza de date a sălii de lectură cuprinzând atât cartea, cât şi circulaţia acesteia, cititorii şi 
frecvenţa lor;     organizează expoziţii ocazionale de carte; găzduieşte dacă este cazul manifestări 
culturale cu cartea prezentări de carte, expoziţii, concursuri etc.), pe care le comunică responsabilului 
cu animaţia culturală; facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte 
colecţii prin împrumut interbibliotecar; selectează cărţile ce trebuie recondiţionate şi legate, pe care le 
predă şi preia pe bază de proces verbal de predare-primire; scade din circulaţie volumele uzate fizic, 
întocmeşte documente specifice şi propune casarea acestora dacă este cazul; predă şi primeşte la şi de 
la legătorie pe bază de proces verbal de predare-primire şi reface fişele de carte şi buzunărelele; 
fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, pentru necesităţile domeniului de activitate al 
compartimentului; participă la achiziţia de carte; îşi desfăşoară activitatea de bază conform 
Programului manifestărilor culturale, anual, întocmit de Consiliul de administraţie al Bibliotecii 
Judeţene „Lucian Blaga” Alba şi aprobat de Consiliul Judeţean Alba; organizarea şi participarea la 
manifestări culturale specifice bibliotecii, în limita posibilităţilor materiale şi financiare, conform unui 
program trimestrial aprobat de Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 
întocmeşte pliante, afişe, invitaţii, mape, programe referitoare la manifestările culturale etc. şi 
răspunde de difuzarea lor în teritoriu; participă alături de colectivul bibliotecii la editarea publicaţiilor 
acesteia (ghiduri, ziare, monografii, bibliografii, calendare etc.); răspunde de promovarea 
manifestărilor culturale organizate de bibliotecă în mass-media; răspunde de marketingul de bibliotecă 
(chestionare, sondaje, reclamă pentru servicii şi publicaţii, promovarea imaginii bibliotecii, 
promovarea noilor apariţii editoriale etc.); participă la popularizarea şi publicitatea colecţiilor 
bibliotecii, pune la dispoziţia cititorilor programe culturale şi oferă sprijin de specialitate în 
organizarea acestora; colaborează cu celelalte instituţii culturale din judeţ în vederea organizării 
manifestărilor culturale; organizează şi asigură accesul neîngrădit al oricărei persoane la informaţiile 
de interes public, conform Legii 544/2001; întreţine şi actualizează contul oficial de facebook al 
Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba pe domeniul de activitate; urmăreşte şi analizează 
implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor activităţilor specifice. 
Secţia Metodică şi Animaţie culturală îndrumă şi controlează activitatea bibliotecilor publice din 
judeţ; acordă la cerere asistenţă de specialitate pentru biblioteci cu alt profil din municipiu şi judeţ; 
susţine interesele bibliotecilor publice în faţa autorităţilor locale pe raza cărora funcţionează 
instituţiile; întocmeşte şi difuzează materiale necesare activităţii bibliotecilor; organizează, îndrumă şi 
participă la diverse manifestări culturale ale bibliotecilor publice din judeţ; ţine evidenţa participării 
bibliotecarilor la cursurile centrale de pregătire şi întocmeşte situaţiile solicitate de Centrul de pregătire 



profesională; întocmeşte planul anual de formare profesională al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” 
Alba; organizează trimestrial colocvii profesionale zonale; ţine evidenţa informatizată a bibliotecilor 
din reţeaua publică din judeţ, a fondului lor de carte, a cititorilor şi a manifestărilor cu cartea pe care 
acestea le organizează; întocmeşte şi difuzează materiale primite de la ANBPR; întocmeşte rapoarte de 
evaluare a activităţii şi planuri de dezvoltare a bibliotecilor din judeţ; fundamentează şi elaborează 
referatele de necesitate, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului; participă la 
achiziţia de carte; verifică anual şi ori de câte ori este solicitată toate bibliotecile publice din judeţ; îşi 
desfăşoară activitatea de bază conform Programului manifestărilor culturale, anual, întocmit de 
Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba şi aprobat de Consiliul Judeţean 
Alba; organizarea şi participarea la manifestări culturale specifice bibliotecii, în limita posibilităţilor 
materiale şi financiare, conform unui program trimestrial aprobat de Consiliul de administraţie al 
Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; întocmeşte pliante, afişe, invitaţii, mape, programe 
referitoare la manifestările culturale etc. şi răspunde de difuzarea lor în teritoriu; participă alături de 
colectivul bibliotecii la editarea publicaţiilor acesteia (ghiduri, ziare, monografii, bibliografii, 
calendare etc.); răspunde de promovarea manifestărilor culturale organizate de bibliotecă în mass-
media; răspunde de marketingul de bibliotecă (chestionare, sondaje, reclamă pentru servicii şi 
publicaţii, promovarea imaginii bibliotecii, promovarea noilor apariţii editoriale etc.); participă la 
popularizarea şi publicitatea colecţiilor bibliotecii, pune la dispoziţia cititorilor programe culturale şi 
oferă sprijin de specialitate în organizarea acestora; colaborează cu celelalte instituţii culturale din 
judeţ în vederea organizării manifestărilor culturale; urmăreşte şi analizează implementarea 
indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor activităţilor specifice. 
Secţia Periodice întocmeşte evidenţa zilnică de activitate a secţiei; înregistrează în registru de inventar 
publicaţiile periodice; verifică starea fizică a periodicelor şi semnalează măsurile care sunt necesare 
pentru păstrarea şi completarea acestora; îndrumă cititorii interesaţi de celelalte secţii şi informează 
utilizatorii despre posibilităţile de documentare oferite de bibliotecă; constituie şi organizează 
colecţiile de periodice; descoperă ce îi interesează pe cititori, selectează revistele şi alte publicaţii care 
apar pentru bibliotecă în vederea achiziţionării lor; urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor 
de bibliotecă, precum şi a procedurilor activităţilor specifice. 
Filiala Ampoi, Filiala Cetate, Filiala Centru de zi preiau de la prelucrare – carte documentele 
repartizate filialei, pe bază de proces verbal de predare-primire, ţin evidenţa primară a acestora,  
organizează şi ţin la zi catalogul topografic; verifică şi completează zilnic rafturile cu cărţi din sălile 
filialei; participă la popularizarea colecţiilor filialei, pune la dispoziţia cititorilor regulamentul 
bibliotecii şi serviciile acesteia; efectuează înscrierea cititorilor şi înregistrarea primirii şi eliberării 
documentelor pentru împrumut; întocmesc evidenţa zilnică a activităţii filialei; urmăresc zilnic 
termenele de restituire a documentelor împrumutate şi întocmesc formele de recuperare; verifică starea 
fizică a documentelor restituite de cititori; actualizează baza de date a locului de muncă cuprinzând atât 
cartea, cât şi circulaţia acesteia, cititorii şi frecvenţa lor; organizează expoziţii ocazionale de carte; 
oferă servicii de consultanţă pe baza solicitărilor cititorului; găzduiesc dacă este cazul manifestări 
culturale cu cartea, pe care le comunică responsabilului cu „animaţia culturală”; facilitează, potrivit 
resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii prin împrumut interbibliotecar; 
selectează cărţile ce trebuie recondiţionate şi legate, pe care le predă şi preiau pe bază de proces verbal 
de predare-primire; revizuiesc şi aşează alfabetic cărţile în sălile cu acces liber la raft şi depozit; scad 
din circulaţie volumele uzate fizic, întocmesc documente specifice şi propun casarea acestora dacă este 
cazul; predau şi primesc la şi de la legătorie pe bază de proces verbal de predare-primire şi refac fişele 
de carte şi buzunărelele; contribuie cu sugestii la achiziţia de carte; urmăresc şi analizează 
implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor activităţilor specifice. 
Secţia Informatică elaborează documentele electronice de uz intern curent; scanează de documente şi 
prelucrări grafice complexe; actualizează permanent pagina web şi o completează  cu noi câmpuri de 
interes (date statistice, referinţe e-mail, etc.); editează cu ajutorul generatorului Rapoarte din cadrul 
programului integrat de bibliotecă TINREAD fişele de carte pentru cărţile noi; acordă asistenţă de 
specialitate tuturor compartimentelor în cadrul activităţilor specifice; proiectează şi dezvoltă aplicaţii 
necesare diferitelor departamente; întreţinere şi dezvoltă baza de date specifică modulelor software-
ului proprietar TINREAD; întreţine/depanează echipamentele hardware, ale reţelei bibliotecii; 
implementează şi întreţine software-ului specific şi de uz general; informează utilizatorii (conducere, 
angajaţi) despre noile facilităţi, configuraţii, tehnologii, produse apărute şi a căror utilizare ar putea 
îmbunătăţi calitatea serviciilor bibliotecii; stabileşte soluţii pentru redundanţa, salvarea, restaurarea 



datelor; stabileşte soluţii, proceduri, tehnici pentru buna funcţionare şi corecta utilizare a 
calculatoarelor şi a  echipamentelor periferice; sprijină personalul de specialitate pentru realizarea 
activităţilor de achiziţii publice; întreţine şi actualizează contul oficial de facebook al Bibliotecii 
Judeţene „Lucian Blaga” Alba pe domeniul de activitate; introduce fişele de catalog existente la Sala 
de lectură şi depozitul acesteia, în vederea formării bazei de date; actualizează baza de date la Sala de 
lectură şi depozitul acesteia; tehnoredactează rapoarte specifice bibliotecii; introduce date, folosind 
echipamente şi proceduri adecvate, conform documentelor primare şi indicaţiilor de lucru primite de la 
beneficiari; asigură imprimarea, în condiţii de calitate, a situaţiilor de ieşire pentru aplicaţiile 
executate; alimentează sistemul cu materiale consumabile; urmăreşte buna funcţionare a tuturor 
echipamentelor din configuraţia sistemului pe care îl supraveghează şi sesizează eventualele anomalii 
în funcţionarea sistemului; participă la întreţinerea curentă a echipamentelor; barcodează cărţile aflate 
în Sala de lectură şi depozitul acesteia; urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de 
bibliotecă, precum şi a procedurilor activităţilor specifice. 
Secţia de Bibliografie şi Biblionet întocmeşte bibliografii tematice şi de recomandare la cerere; oferă 
informaţii specifice la solicitarea cititorilor; valorifică şi comunică fondul de documente; participă 
activ la elaborarea programului ştiinţific al bibliotecii; realizează „Bibliografia locală” prin prelucrarea 
articolelor din presa locală, centrală şi din lucrări monografice referitoare la trecutul şi prezentul 
judeţului Alba, pe domenii, şi introducerea lor în baza de date; actualizează permanent fişele tematice 
ale secţiei; participă la organizarea acţiunilor culturale iniţiate de bibliotecă; editează lucrări ştiinţifice 
pe baza documentelor existente în fondul bibliotecii; pregăteşte echipamentul furnizat de IREX pentru 
facilitarea implementării activităţilor de formare; monitorizează folosirea echipamentului conform 
destinaţiei sale şi numai în scopul menţionat în contractul încheiat cu IREX; păstrează şi dezvoltă 
legătura între bibliotecile din județul Alba, autorităţile locale; organizează evenimente culturale în care 
se promovează şi programul Biblionet implementat în judeţul Alba; consiliază bibliotecarii din judeţ în 
vederea derulării unor proiecte, evenimente şi activităţi culturale; participă la achiziţia de carte; oferă 
servicii de consultanţă împreună cu informaticianul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba pe baza 
solicitărilor utilizatorului; urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi 
a procedurilor activităţilor specifice. 
Redacţia „Discobolul” asigură activitatea editorială în cadrul Revistei „Discobolul”; promovează 
Revista „Discobolul” în ţară şi în străinătate prin activităţi specifice; asigură parteneriatul şi legătura 
permanentă cu Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Alba-Hunedoara; redactează, culege, 
corectează şi difuzează Revista ,,Discobolul”; asigură afirmarea valorilor culturale autentice, 
încurajează creaţia originală, autohtonă, recuperează valori culturale naţionale şi internaţionale; 
încurajează şi susţine creaţia unor tineri talentaţi; promovează valori culturale naţionale şi 
internaţionale prin traduceri, studii, eseuri, interviuri cu personalităţi culturale etc.; realizează 
monografia unor personalităţi marcante ale culturii româneşti; publică rubrici de editorial, eseuri, 
interviuri, de cercetare ştiinţifică în domenii ca teoria şi critica literară, istoria literară etc.; colaborează 
cu personalităţi din domeniu în vederea elaborării publicaţiei; contribuie la redactarea şi editarea 
publicaţiilor bibliotecii cu materiale ştiinţifice de specialitate; organizează evenimente culturale menite 
să promoveze cultura literară a judeţului Alba şi a României, în ţară şi în lume; identifică şi atrage 
surse de finanţare pentru proiectele instituţiei; acordă anual premiile Revistei ,,Discobolul”. 
Celelalte servicii și compartimente: Contabilitate, Resurse umane, Administrativ, Secretariat și 
Deservire își  desfășoară activitatea conform atribuțiilor specifice care le revin, în conformitate cu 
legislația în domeniu, cu Regulamentul de organizare și funcționare al bibliotecii și celelalte prevederi 
legale. 
 
 
 
 

4.2. Criterii de performanță ale instituției în ultimii trei ani 
   
Anul 2017 

Nr. 
ctr. Indicatori de performanță * Perioada 

evaluată 

1 Număr de accesări directe ale serviciilor de bibliotecă (nr. beneficiari x 
frecvență/programe și proiecte) = 215 234  

14.04.2017 
/ 



2 Frecvența totală a utilizatorilor în bibliotecă pe servicii de împrumut = 53 308  31.12.2017 
3 Număr cititori nou înscriși = 4 406 
4 Total volume difuzate = 94 861  
5 Frecvenţa medie zilnică pe servicii de împrumut = 215                                          

6 Unități de bibliotecă (cărți, periodice, alte documente) achiziționate = 4 747  
Titluri de carte achiziționare 3 644 

7 Număr de programe = 9  
Număr de proiecte =  46                             

8 Număr de activităţi educaţionale = 230                                   
9 Număr de apariţii media (fără comunicate de presă)  = 436            

10 Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + venituri - cheltuieli de capital)/nr. de 
accesări directe ale serviciilor de bibliotecă = 8,64 lei 

11 Surse atrase (donații carte și obicete de inventare) = 10 944 lei 
   
Anul 2018 

Indicatori de performanță * Perioada 
evaluată 

Împrumut carte la sediu și filiale 
- 53 153 vizite la bibliotecă (frecvență totală) ale beneficiarilor direcți realizate pe 
servicii de împrumut; 
- 4 769 nou înscriși  
- 101 324 unitati de bibliotecă difuzate (împrumutate la domiciuliu sau consultate la 
bibliotecă);  
- 213 media vizitelor/1 zi la servicii de împrumut.  
 
Periodice (ziare/reviste) 
- 161 beneficiari direcți (au consultat la sediu ziare și reviste); 
- 501 unități (ziare și reviste) consultate la sediu;  
- 8 abonamente achiziționate înregistrare în 64 de unități de bibliotecă (mai multe 
ziare ale aceluiași titlu legate trimestrial între coperți de carton, așezate cronologic); 
- 100 reviste intrate în secție prin donație.  
 
Achiziție carte 
- 2 751 titluri noi achiziționate,  
- 5 064 exemplare noi achiziționate 
 
Programe și proiecte 
Număr de programe = 9 minimal, 5 plus  
Număr de proiecte =  41 minimal, 20 plus    
Activități în cadrul programelor și proiectelor educative = 340 
Sesiuni de comunicări științifice, simpozioane și conferințe pentru bibliotecari = 3  
Cursuri de formare continuă = 3           
 
Depozit legal  
- 497 unități intrate            
 
Marketing si PR 
- 95 comunicate de presă emise;  
- 42 beneficiari direcți - ziariști;  
- 5 conferințe de presă;  
- 1 169 apariții monitorizate în presă;  
- 1 074 link-uri monitorizate; 
- 95 titluri în presa scrisă, o medie de 3,2 apariții pe zi calendaristică. 

01.01.2018 
/ 

31.12.2018 

 
Anul 2019 



Nr. 
ctr. Indicatori de performanță * Perioada 

evaluată 

 

Buget 
- 2.404.245,76 lei (95,19 %) total cheltuit  
Programul minimal = 2.127.214,92 lei  
Programul plus = 277.030,84 lei 
- 2.525.800 lei (100 %) total alocat   
Programul minimal = 2.246.800 lei  
Programul plus = 279.000 lei  
- 121.554,24 lei (4,81 %) economie bugetară 

01.01.2019 
/ 

31.12.2019 

 

Beneficiari direcți  
- 257 282 beneficiari direcți/ accesări ale serviciilor de bibliotecă în anul 
2019 pe toate proiectele instituției 
- 55 480 prin 39 proiecte de animație culturală 
- 21 269 prin 16 proiecte specifice activităților de bibliotecă 
- 180 533 prin 16 proiecte administrative și de sistem 
Notă: prin beneficiar direct se înțelege persoana care a consumat în mod 
direct (ca de exemplu împrumut de carte, participări la evenimente culturale 
etc.) unul sau mai multe servicii de bibliotecă oferite prin intermediul 
proiectelor de animație culturală, a proiectelor specifice de bibliotecă și a 
proiectelor administrative și de sistem.

 

Cheltuieli pe beneficiar direct  
- 9,34 lei/ 1 beneficiar direct/ anul 2019 (buget total cheltuit/ beneficiari direcți 
în anul 2019 pe toate proiectele instituției) 
- 0,025 lei/ 1 beneficiar direct/ 1 zi din anul 2019 (cheltuieli 1 beneficiar direct 
pe anul 2019 (9,34 lei)/ 365 de zile) 

 

Programe implementate 
- 9 programe pe minimal 
- 6 programe pe plus 
Total: 15 

 

Proiecte implementate 
41 proiecte pe minimal 
30 proiecte pe plus 
Total: 71 

 

Tip proiect 
- 39 proiecte de animație culturală 
- 16 proiecte specifice activităților de bibliotecă 
- 16 proiecte administartive și de sistem 

 

Animația culturală  
- 39 proiecte de animație culturală  
- 752 activități de animație culturală în cadrul proiectelor de animație culturală  
- 55 480 beneficiari direcți 

 

Împrumut carte la sediu şi filiale 
- 4.390 beneficiari direcţi (nou înscrişi pe anul 2019 + vizaţi 2019 pe permis. 
Un permis este valabil 5 ani) care au frecventat biblioteca în anul 2019 
- 88.629 unităţi de bibliotecă difuzate (împrumutate la domiciliu sau consultate 
la bibliotecă) 
- 49.942 vizite la bibliotecă (frecvenţă totală) ale beneficiarilor direcţi realizate 
pe servicii de împrumut,  
- 200 media vizitelor/zi la servicii de împrumut carte la sediu și filiale 

 

Periodice 
- 27 beneficiari direcţi (au consultat la sediu ziare şi reviste) 
- 417 unităţi (ziare şi reviste) consultate la sediu 
- 200 unităţi de bibliotecă înregistrate în RI 
- 3.020 fişe bibliografice înregistrate electronic 
- 7 abonamente achiziţionate 



 
Achiziţie carte 
- 1.994 titluri noi achiziţionate 
- 4.856 exemplare noi achiziţionate 

 

Mass media 
- 1.490 link-uri de promovare electronică 
- 118 apariţii monitorizate în presă scrisă 
- 118 comunicate de presă emise 
- 42 beneficiari direcţi - ziarişti 
- 2 conferinţe de presă 
- 2 emisiuni TV 
- 6 emisiuni radio  

 Surse atrase  
- 2.037 lei reprezentând donații carte   

 
4.3. Scurtă descriere a patrimoniului instituției (sediu, spații, dotări) 

 
Sediul instituției se află în Municipiul Alba Iulia pe strada Trandafirilor, nr.22. 
Suprafața desfășurată/utilă a clădirilor este de 800 mp. 
Spațiile de care dispune instituția sunt utilizate în procent de 100%. 
 

4.4. Lista programelor și proiectelor desfășurate în ultimii 3 ani 
 
Nr.crt. Program Proiect 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. USERS 

MINIMAL 

Clubul de lectură x x x 
Ateliere educative x x x 

Bibliovacanța x x x 
Împrumut carte la sediu 

și filiale x x x 

Periodice  x x 

PLUS 

Periodice x   
Trăsura cu carte  x x 

Conferințele bibliotecii  x x 
Aproape de tine   x 

Cartea care eliberează    
Vreau să-mi citești   x 

Descoperă biblioteca   x 
Bebe biblioteca   x 

Bibliovaliza   x 
SF&Fantasy&Horror 

Club Alba   x 

Șah mat   x 
Hai să ne jucăm la 

biblioteca!   x 

English4Kids   x 
Coșulețul copiilor 

deștepți   x 

Jurnal de călătorie   x 

2. 
CREȘTEREA 

COLECȚIILOR DE 
DOCUMENTE 

MINIMAL 

Achiziție de 
documente/carte x x x 

Donații x x x 
Schimburi 

interbibliotecare x x x 

Depozit legal  x x 
PLUS Depozit legal x   

3. BIBLIOTECA MINIMAL Biblioteca virtuală x x x 



DIGITALĂ Site, Facebook, Youtube  x x 

4. ANIMAȚIE 
CULTURALĂ 

MINIMAL 

Târgul de carte Alba 
Transilvana x x x 

Festivalul Internațional 
de literatură „Alb - 

Umor” 
x   

Festivalul „Dilema 
Veche” x   

Colocviile Romanului 
Românesc Contemporan x   

Colocviul Tinerilor 
Scriitori x   

Gala Poeziei Românești 
Contemporane – Lista lui 

Manolescu 
x   

Verbum x x x 
Lansări de carte x x x 

Caravana literară scriitori 
în școală x x x 

Bibliobuzul în județul 
Alba x   

Expoziție de poezie  x x 
Expoziții tematice de 

carte  x x 

PLUS 

Expoziții tematice de 
carte x   

Festivalul „Cele mai 
frumoase poezii 

românești cântate” 
  x 

Expoziții de artă   x 
Bibliobuzul în județul 

Alba   x 

Seratele bibliotecii   x 
Alba Iulia Stand-up 

poetry   x 

5. 

CERCETARE ȘI 
VALORIFICARE A 

COLECȚIILOR 
PATRIMONIULUI 

JUDEȚULUI 

MINIMAL 

Revista bibliotecii pentru 
copii și adulți  x x 

Bibliografie locală  x x 
Redacția Discobolul   x 

PLUS 

Bibliografie locală x   
Publicațiile Bibliotecii 

județene „Lucian Blaga” x   

Editare carte și reviste   x 
Publicațiile Bibliotecii 

Județene „Lucian Blaga”   x 

RomânIA tradițională   x 

6. 
PREGĂTIRE ȘI 
ÎNDRUMARE 

METODOLOGICĂ 

MINIMAL 

Perfecționare 
profesională x x x 

Reuniuni științifice de 
profil x x x 

Bibliotecile publice din 
Județul Alba  x x 

PLUS Bibliotecile publice din 
județul Alba x   

7. ADMINISTRAȚIE 
FUNCȚIONALĂ MINIMAL 

Monitor manager x x x 
Funcționalizare clădire și 

spații x x x 

Voluntarii bibliotecii x   
Parteneriate x   

Biblioteca „Lucian  x  



Blaga” peste hotare 
Biroul de marketing și 

PR  x x 

Contabilitate  x x 
Resurse umane  x x 

Manager  x x 
Curățenie și deservire  x x 

Arhiva instituției  x x 
Secretariat  x x 
Filiale BJA  x x 

PLUS 

Biroul de Marketing și 
PR x   

Contabilitate x   
Resurse umane x   

Manager x   
Curățenie și deservire x   

Arhiva instituției x   
Secretariat x   

Mediatecă, ludotecă, 
pinacotecă  x x 

Voluntarii bibliotecii  x x 
Parteneriate  x x 

Biblioteca „Lucian 
Blaga” peste hotare   x 

Departament juridic   x 

8. 
IDENTITATE ȘI 

VALORI 
CULTURALE 

MINIMAL 

Lucian Blaga x x x 
Cafenea culturală – 
aniversări culturale x x x 

România 100 x   
Ziua bibliotecarului din 

România x x x 

Mihai Eminescu  x x 
Premiile Filialei USR 

Filiala Alba Hunedoara  x x 

Gala Premiilor bibliotecii  x x 

PLUS 

Mihai Eminescu x   
Lucian Blaga  x x 
Cultura suport  x x 
România 100  x  

Memoria culturală a 
locului   x 

9. EVIDENȚA 
COLECȚIILOR 

MINIMAL 
Prelucrare, catalogare, 
înregistrare documente  x x 

Verificarea fondului  x x 

PLUS 
Prelucrare, catalogare, 
înregistrare documente x   

Verificarea fondului x   

10. PROMOVARE PLUS 
Indicatoare spre 

bibliotecă  x  

Materiale de promovare  x x 
4.5. Programul  realizat pe ultimii 3 ani 

4.5.1. Programul minimal 
 

Nr.
crt. Program 

Scurtă 
descriere a 

programului 

Nr. proiecte 
în cadrul 

programului 
Denumirea proiectului 

Buget 
prevăzut în 

program(lei) 

Buget 
consumat 
la finele 
anului 

(lei) 
Anul 2017  



1. USERS 

- program 
dedicat 
utilizatorilor 
/ 
beneficiaril
or 

4 

1.1 Clubul de lectură  
 

1.2 Ateliere educative  
 

1.3 Bibliovacanța  
 

1.10 Împrumut carte la sediu si 
filiale  

4 000

4 000

5 000

0

1 474

487

3 034

0

2. 

CRESTERE
A 
COLECȚII
LOR DE 
DOCUMEN
TE  

- program 
dedicat 
fondului de 
carte / 
documente 
al 
bibliotecii 

3 

2.1 Achiziţie carte  
 
2.2 Donaţii  
 
2.3 Schimburi interbibliotecare  
 

140 000

0

0

120 784

0

0

3. 
BIBLIOTE
CA 
DIGITALĂ 

- program 
dedicat 
informatizăr
ii / 
existenței 
digitale a 
bibliotecii   

1 3.2 Biblioteca virtuală  
 

6 000 4 600

4. 
ANIMAȚIE 
CULTURA
LĂ 

- program 
dedicat 
evenimentel
or culturale 
dezvoltate 
de 
bibliotecă 
prin 
derularea 
unor 
proiecte 
culturale 
care 
definesc 
biblioteca 
drept centru 
multicultura
l în vederea 
satisfacerii 
cerințelor 
exprimate 
de membrii 
comunității 

10 

4.1 Târgul de cArte Alba 
Transilvana  
 
4.2 Festivalul Internațional de 
literatură „Alb Umor”  
 
4.3 Festivalul „Dilema Veche”;  
 
4.5 Colocviile Romanului 
Românesc Contemporan  
 
4.6 Colocviul Tinerilor Scriitori  
 
4.7 Gala Poeziei Românești 
Contemporane - Lista lui 
Manolescu  
 
4.8 Verbum  
 
4.9 Lansări de carte  
 
4.10 Caravana literară scriitori 
în scoală  
 
4.14 Bibliobuzul în județul Alba  

135 000

20 000

150 000

13 000

0

23 000

20 000

15 000

20 000

0

134 480

17 709

150 000

12 145

0

22 192

8 476

4 020

7 559

0

5. 

CERCETA
RE SI 
VALORIFI
CARE A 
COLECȚII
LOR ȘI 
PATRIMON
IULUI 
JUDETULU
I 

- program 
dedicat 
fructificării 
optime a 
fondului de 
carte a 
bibliotecii   

1 5.1. Editare de carte si reviste  
 

0 0



6. 

PREGĂTIR
E ȘI 
ÎNDRUMA
RE 
METODOL
OGICĂ 

- program 
dedicat 
coordonării 
bibliotecilor 
comunale și 
orășenești 
din județul 
Alba  

2 

6.1 Perfecționare profesională  
 
6.2 Reuniuni științifice de profil  
 

10 000

10 000

9 900

4 946

7 
ADMINIST
RAȚIA 
FUNCȚION
ALĂ 

- program 
dedicat 
sistemului 
intern de 
bună 
funcționare 
instituțional
ă a 
bibliotecii 

4 

7.1 Monitor manager  
 
7.2 Funcționalizare clădire si 
spații  
 
7.4 Voluntarii bibliotecii  
 
7.5 Parteneriate    
 
 
 
 
 
  

0

120 000

0

0

0

116 480

0

0

8. 

IDENTITA
TE ȘI 
VALORI 
CULTURA
LE  

- program 
dedicat 
identificării, 
promovării 
și 
valorificării 
creatorilor 
din 
domeniul 
cultură și de 
dezvoltare a 
domeniului 
cultural  

4 

8.1 Lucian Blaga  
- Ziua Lucian Blaga (activitate)  
- Premiul National pentru 
Poezie „Lucian Blaga” - 9 mai 
(activitate)- Zilele Bibliotecii 
„Lucian Blaga” Alba (2 zile) 
(activitate) 
 
8.3 Cafenea culturală - 
Aniversări culturale  
 
8.9 România 100   
 
8.10 Ziua Bibliotecarului din 
România, 23 aprilie    

45 000

20 000

15 000

0
44 883

12 868

12 917

0

0

Anul 2018 

1. USERS 

- program 
dedicat 
utilizatorilor / 
beneficiarilor 

5 

1.1 Clubul de lectură 
 
1.2 Ateliere educative 
 
1.3 Bibliovacanța 
 
1.10 Împrumut carte la sediu și 
filiale 
 
1.11 Periodice

1 000

1 000

3 000

0

5 000

510,13

285,38

1 223,44
 

0

3 499,52

2. 
CRESTEREA 
COLECTIILO

R DE 
DOCUMENTE 

- program 
dedicat 
fondului de 
carte / 
documente al 
bibliotecii 

4 

2.1 Achiziție carte 
 
2.2 Donații 
 
2.3 Schimburi interbibliotecare 
 
2.4 Depozit legal  
 

140 000

0

0

0

139 
986,92 

0

0

0



3. BIBLIOTECA 
DIGITALĂ 

- program 
dedicat 
informatizării 
/ existenței 
digitale a 
bibliotecii   

2 

3.1 Site, Facebook, Youtube  
 
3.2 Biblioteca virtuală 
 

5 000

6 000

4 900

5 399,98

4. ANIMATIE 
CULTURALĂ 

- program 
dedicat 
evenimentelor 
culturale 
dezvoltate de 
bibliotecă prin 
derularea unor 
proiecte 
culturale care 
definesc 
biblioteca 
drept centru 
multicultural 
în vederea 
satisfacerii 
cerințelor 
exprimate de 
membri 
comunității 

6 

4.1 Târgul de cArte Alba 
Transilvana  
 
4.8 Verbum 
 
4.9 Lansări de carte 
 
4.10 Caravana literară scriitori în 
școală 
 
4.11 Expoziție de poezie     
 
4.12 Expozitii tematice de carte 
 

129 000

0

14 000

19 000

0

0

128 
005,65 

0

12 058,29

5 698

0

0

5. 

CERCETA
RE SI 

VALORIFI
CARE A 

COLECTII
LOR SI 

PATRIMON
IULUI 

JUDETULU
I 

- program 
dedicat 
fructificării 
optime a 
fondului de 
carte a 
bibliotecii   

2 

5.4 Revista bibliotecii pentru copii 
și adulți 
 
5.8 Bibliografie locală 
  

5 000

0

0

0

6. 

PRGĂTIRE 
ȘI 

ÎNDRUMA
RE 

METODOL
OGICĂ 

- program 
dedicat 
coordonării 
bibliotecilor 
comunale și 
orășenești din 
județul Alba  

3 

6.1 Perfecționare profesională 
 
6.2 Reuniuni științifice de profil  
 
6.3 Bibliotecile publice din județul 
Alba 
 

10 000

15 000

0

9 880

11 421,60

0

7. 

ADMINIST
RATIA 

FUNCTION
ALĂ 

- program 
dedicat 
sistemului 
intern de buna 
funcționare 
instituțională 
a bibliotecii  

11 

7.1 Monitor manager  
 
7.2 Funcționalizare clădire și spații 
 
7.6 Biblioteca „Lucian Blaga” 
peste hotare 
 
7.8 Biroul de marketing si PR 
 
7.10 Contabilitate 
 
7.11 Resurse umane 
     
7.12 Manager 
 
7.13 Curățenie și deservire 
 
7.14 Arhiva instituției 
 
7.15 Secretariat 
 
7.16 Filialele BJA   

0

178 000

2 000

0

227 000

1 081 700

0

3 000

0

5 000

0

0

149 112

0

0

208 252

951 952

0

2 626

0

4 996

0



8. 
IDENTITATE 

ȘI VALORI 
CULTURALE 

- program 
dedicat 
identificării, 
promovării și 
valorificării 
creatorilor din 
domeniul 
cultură și de 
dezvoltare a 
domeniului 
cultural  

6 

8.1 Lucian Blaga   
 
8.2 Mihai Eminescu  
 
8.3 Cafenea culturală – Aniversări 
culturale 
 
8.7 Premiile Filialei U.S.R. 
 
8.8 Gala Premiilor Bibliotecii 2018 
 
8.10 Ziua Bibliotecarului din 
România, 23 aprilie 
 

10 000

1 000

15 000

3 000

16 000

2 000

9 242,12

1 000

15 000

3 000

12 626,81

1 837,28

9 
EVIDENTA 
COLECTII

LOR 

- program 
dedicat 
evidentei 
colectiilor, 
documentelor 
institutiei  

2 

10.1 Prelucrare, catalogare, 
înregistrare documente  
 
10.2 Verificarea fondului  
 

0

0

0
 

0

Anul 2019 

1. USERS 

- program 
dedicat 
utilizatorilor/ 
beneficiarilor 

5 

1.1 Clubul de lectură 
 
1.2 Ateliere educative 
 
1.3 Bibliovacanţa 
 
1.10 Împrumut carte la sediu şi 
filiale 
 
1.11 Periodice 
   

1 000

2 000

1 000

0
 

4 000

206,90

1458, 43

922, 43

0

3 377,56

2. 
CRESTEREA 
COLECTIILO

R DE 
DOCUMENTE 

- program 
dedicat 

fondului de 
carte/ 

documente al 
bibliotecii 

4 

2.1 Achiziţie carte 
 
2.2 Donaţii 
 
2.3 Schimburi interbibliotecare 
 
2.4 Depozit legal  
 

140 000

0

0

0

140 
319,85

0

0

0

3. 
BIBLIOTEC

A 
DIGITALĂ 

- program 
dedicat 
informatizări
i/ existenței 
digitale a 
bibliotecii   

2 

3.1 Site, Facebook, Youtube  
 
 
3.2 Biblioteca virtuală 
 

5 000

 
25 000

336,69
 
 

23 919

4. 
ANIMATIE 
CULTURAL

Ă 

- program 
dedicat 
evenimentelor 
culturale 
dezvoltate de 
bibliotecă prin 
derularea unor 
proiecte 
culturale care 
definesc 
biblioteca 
drept centru 
multicultural 
în vederea 
satisfacerii 
cerințelor 

6 

4.1 Târgul de cArte Alba 
Transilvana, ed. XII, 5 - 8 iunie 
2019  
 
4.8 Verbum 
 
4.9 Lansări de carte 
 
4.10 Caravana literară scriitori în 
şcoală 
 
4.11 Expoziţie de poezie 
 
 

140 000

9 000

12 500

6 000

0

0

139 
026,74

8 505

12 212,34

5 410

0



exprimate de 
membri 
comunității 

4.12 Expoziţii tematice de carte 
 

0

5. 

CERCETA
RE SI 

VALORIFI
CARE A 

COLECTII
LOR SI 

PATRIMO
NIULUI 

JUDETULU
I 

- program 
dedicat 
fructificării 
optime a 
fondului de 
carte a 
bibliotecii   

3 

5.4 Revista bibliotecii pentru copii 
şi adulţi 
 
  
5.8 Bibliografie locală 
  
5.10 Redacţia Discobolul 
   

12 500

0

72 000

12 445

0

72 000

6. 

PRGĂTIRE 
ȘI 

ÎNDRUMA
RE 

METODOL
OGICĂ 

- program 
dedicat 
coordonării 
bibliotecilor 
comunale și 
orășenești 
din județul 
Alba  

3 

6.1 Perfecţionare profesională 
 
6.2 Reuniuni ştiinţifice de profil    
 
6.3 Bibliotecile publice din judeţul 
Alba 
 

10 000
 

2 000

0

9 860
 

1 710,09

0

7. 

ADMINIST
RATIA 

FUNCTION
ALĂ 

program 
dedicat 
sistemului 
intern de 
bună 
funcționare 
instituțională 
a bibliotecii  

10 

7.1 Monitor manager  
 
7.2 Funcţionalizare clădire şi spaţii 
   
7.8 Biroul de marketing şi PR 
 
7.10 Contabilitate 
 
7.11 Resurse umane 
 
7.12 Manager 
 
7.13 Curăţenie şi deservire 
 
7.14 Arhiva instituţiei  
 
7.15 Secretariat 
 
7.16 Filialele BJA  
 

0

192 000

0
 

184 800
 

1 372 000
 

0

3 000

0

4 000
 

0

0

188 
834,40

0
 

181 
200,55

 
1 272 202

 
0

2 998,82

0

3 989,55

0

8. 

IDENTITA
TE ȘI 

VALORI 
CULTURA

LE 

program 
dedicat 
identificării, 
promovării și 
valorificării 
creatorilor 
din domeniul 
cultură și de 
dezvoltare a 
domeniului 
cultural  

6 

8.1 Lucian Blaga   
- Ziua Lucian Blaga, 9 mai  
 - Zilele Bibliotecii Județene Lucian 
Blaga Alba, 25 - 28  noiembrie 
2019  
 
8.2 Mihai Eminescu  
 
8.3 Cafenea culturală - Aniversări 
culturale 
 
8.7 Premiile Filialei U.S.R..  
 
8.8 Gala Premiilor Bibliotecii 2019 
 
8.10 Ziua Bibliotecarului din 
România, 23 aprilie  

13 000

 
 

0

15 000

3 000
 

16 000

2 000

12 956,78

0

13 298,76

3 000
 

15 048,03

1 976

9. 
EVIDENTA 
COLECTII

LOR 

 program 
dedicat 
evidentei 

2 
10.1 Prelucrare, catalogare, 
înregistrare documente 
 

0 0
 

 



colectiilor, 
documentelo
r institutiei  

10.2 Verificarea fondului  
 

0
0

 
4.5.2. Programul PLUS 
 

Nr. PROGRAM 
Scurtă 

descriere a 
programului 

Nr. proiecte 
în cadrul 

progra-mului 
Denumirea proiectului  

Buget 
prevăzut în 
program(le

i) 

Buget 
consumat 
la finele 
anului 

(lei) 

Anul 2017 

1 USERS 

program 
dedicat 

utilizatorilor/ 
beneficiarilor 

1 1.11 Periodice 0 0

2. 

CREȘTERE
A 
COLECȚII
LOR DE 
DOCUMEN
TE    

program 
dedicat 

fondului de 
carte/docume

nte al 
bibliotecii 

1 2.4 Depozit legal 
 0 0

3. 
BIBLIOTE
CA 
DIGITALĂ 

program 
destinat 

informatizări
i/existenței 
digitale a 
bibliotecii 

1 3.1 Site, Facebook, Youtube 
 

0 0

4 
ANIMAȚIE 
CULTURA
LĂ 

program 
dedicat 

evenimentelo
r culturale 

dezvoltate de 
bibliotecă 

prin 
derularea 

unor proiecte 
culturale care 

definesc 
biblioteca 

drept centru 
multicultural 

în vederea 
satisfacerii 
cerințelor 

exprimate de 
membrii 

comunității 

1 4.12 Expoziții tematice de carte  

0 0

5. 

CERCETA
RE ȘI 
VALORIFI
CARE A 
COLECȚII
LOR ȘI 
PATRIMO
NIULUI 
JUDEȚULU
I 

program 
dedicat 

fructificării 
optime a 

fondului de 
carte al 

bibliotecii 

2 

5.8 Bibliografie locală  
 
5.9 Publicațiile Bibliotecii Județene  
,,Lucian Blaga” Alba   

0

25.000

0

22155

6. PREGĂTIR program 1 6.3 Bibliotecile publice din județul 0 0



E ȘI 
ÎNDRUMA
RE 
METODOL
OGICĂ 

dedicat 
coordonării 
bibliotecilor 
comunale și 
orășenești 
din județul 

Alba 

Alba  
 

7. 

ADMINIST
RAȚIA 
FUNCȚION
ALĂ 

Program 
dedicat 

sistemului 
intern de 

bună 
funcționare 

instituțională 
a bibliotecii 7 

7.8 Biroul de marketing si PR  
 
7.10 Contabilitate 
 
7.11 Resurse umane  
 
7.12 Manager  
 
7.13 Curățenie și deservire 
 
7.14 Arhiva instituției  
 
7.15 Secretariat  
 

0

221 500

965 000

0

3.000

0

3.500

0

259 680

887 326

0

2 922

0

3 487

8. 

IDENTITA
TE SI 
VALORI 
CULTURA
LE 

program 
dedicat 

identificării, 
promovării și 
valorificării 
creatorilor 

din domeniul 
cultură și de 
dezvoltare a 

domeniul 
cultural 

1 

8.2 Mihai Eminescu  
 

0 0

9. 
EVIDENȚA 
COLECȚII
LOR 

program 
dedicat 

evidenței 
colecțiilor, 

documentelo
r instituției 

2 

10.1 Prelucrare, catalogare, 
înregistrare documente  
 
10.2 Verificarea fondului  
 

0

0

0

0

Anul 2018 

1. USERS 

- program 
dedicat 
utilizatorilor / 
beneficiarilor 

6 

1.4 Trăsura cu cArte 
 
1.5 Conferintele bibliotecii  
 
1.6 Aproape de tine  
 
1.7 Cartea care eliberează 
 
1.8 Scriitori străini la întâlnirea cu 
publicul românesc  
 
1.9 Tabăra Coolturală 
 

0

0

0

0

0
 

0

0

0

0
 

0
 

0

0

2. ANIMATIE 
CULTURALĂ 

- program 
dedicat 
evenimentelor 
culturale 
dezvoltate de 
bibliotecă prin 
derularea unor 
proiecte 
culturale care 
definesc 

4 

4.3 Festivalul Dilema Veche  
  
4.4 Festivalul Cele mai frumoase 
poezii românești cântate  
 
4.13 Expoziții de artă 
 
4.14 Bibliobuzul în județul Alba 

0

0

0

0

 
0

0

0



biblioteca drept 
centru 
multicultural în 
vederea 
satisfacerii 
cerințelor 
exprimate de 
membri 
comunității 

 0

3. 

CERCETARE SI 
VALORIFICARE 
A COLECTIILOR 

SI 
PATRIMONIULUI 

JUDETULUI 

- program 
dedicat 
fructificării 
optime a 
fondului de 
carte a 
bibliotecii   

6 

5.1 Editare de carte si reviste 
 
5.5 Traduceri, ediții anastatice 
 
5.6 Bibliostudis 
 
5.7 Produse culturale  
 
5.9 Publicațiile Bibliotecii Județene  
,,Lucian Blaga” Alba   
 
5.10 Redacția Discobolul 
    

0

0

0

0

9 000

45 000

0

0

0

0

0

45 000

4. 
ADMINISTRAT

IA 
FUNCTIONALĂ 

- program 
dedicat 
sistemului 
intern de buna 
funcționare 
instituțională a 
bibliotecii 

5 

7.3 Mediatecă, ludotecă, pinacotecă  
 
7.4 Voluntarii bibliotecii 
 
7.5 Parteneriate 
 
7.7 Biroul de atragere a fondurilor 
extrabugetare  
 
7.9 Departament juridic  
 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. 
IDENTITATE 

ȘI VALORI 
CULTURALE 

- program 
dedicat 
identificării, 
promovării și 
valorificării 
creatorilor din 
domeniul 
cultură și de 
dezvoltare a 
domeniului 
cultural  

4 

8.1 Lucian Blaga  
- Festivalul Lucian Blaga  
 
8.4 Memoria culturală a locului  
 
8.5 Cultura suport  
- Festivalul Internațional de 
literatură „Alb Umor" ( 
- Colocviile romanului românesc 
contemporan & Colocviul tinerilor 
scriitori  buget alocat  
- Gala Poeziei Românești 
Contemporane – Lista lui 
Manolescu,  
- Lucian Blaga - Premiul National 
Pentru Poezie Lucian Blaga -  
- Colocviile de literatură și arte – 
Aiud, 
- Bienala Interncontinentală de 
grafică mică Inter Art Aiud  
- Festivalul de literatura Liviu 
Rebreanu Aiud 
 
8.9 România 100

150 000

0

121 000

80 000

149 
436, 63

0

107 
605,98

 
55 860

6.  PROMOVARE 

- program de 
marketing și 
PR dedicat 
mediatizării 
activității 
bibliotecii  

2 

9.1 Indicatoare spre bibliotecă 
 
9.2 Materiale de promovare 
 

0

0

0

0 



Anul 2019 

1. USERS 

- program 
dedicat 
utilizatorilor/ 
beneficiarilor 

14 

1.4 Trăsura cu cArte 
 
1.5 Conferinţele bibliotecii  
 
1.6 Aproape de tine!  
 
1.7 Cartea care eliberează 
 
1.8 Scriitori străini la întâlnirea cu 
publicul românesc  
 
1.9 Tabăra Coolturală 
 
1.12 Vreau să-mi citeşti!  
 
1.13 Descoperă biblioteca 
 
1.14 BebeBiblioteca 
 
1.15 Bibliovaliza 
 
1.16 Atelier de traduceri 
 
1.17 SF, Fantasy & Horror Club Alba 
 
1.18 Şah mat! 
 
1.19 Arte vizuale 
 
1.20 Hai să ne jucăm la bibliotecă! 
 
1.21 ENGLISH 4 KIDS - Clubul de 
engleză 
 
1.22 Coşuleţul copiilor deştepţi 
 
1.23 Jurnal de călătorie 

0

0

0

0

0

0
 

0

0

0

0
 

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. 
ANIMATIE 
CULTURAL

Ă 

- program 
dedicat 
evenimentelor 
culturale 
dezvoltate de 
bibliotecă prin 
derularea unor 
proiecte 
culturale care 
definesc 
biblioteca 
drept centru 
multicultural 
în vederea 
satisfacerii 
cerințelor 
exprimate de 
membri 
comunității 

4 

4.4 Festivalul „Cele mai frumoase 
poezii româneşti cântate”  
 
4.13 Expoziţii de artă 
 
4.14 Bibliobuzul în judeţul Alba 
 
4.15 Seratele bibliotecii 
 
4.16 Alba Iulia Stand-Up Poetry 
 

0

0

0

0
 

0

 
0

0

0

0

0

3. 

CERCETARE SI 
VALORIFICARE 
A COLECTIILOR 

SI 
PATRIMONIULUI 

JUDETULUI 

- program 
dedicat 
fructificării 
optime a 

3 

5.1 Editare de carte si reviste 
 
5.5 Traduceri, ediţii anastatice 
 

0

0

0

0



fondului de 
carte a 
bibliotecii   

5.6 Bibliostudis 
 
5.7 Produse culturale  
 
5.9 Publicaţiile Bibliotecii Judeţene  
,,Lucian Blaga” Alba   
 
5.11 RomânIA tradiţională

0

0

0

0

0

0

0

0

4. 
ADMINISTRAT

IA 
FUNCTIONALĂ 

- program 
dedicat 
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7.3 Mediatecă, ludotecă, pinacotecă  
 
7.4 Voluntarii bibliotecii 
 
7.5 Parteneriate 
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5. 
IDENTITATE 

ȘI VALORI 
CULTURALE 

- program 
dedicat 
identificării, 
promovării și 
valorificării 
creatorilor 
din domeniul 
cultură și de 
dezvoltare a 
domeniului 
cultural  
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8.1 Lucian Blaga  
 
8.4 Memoria culturală a locului  
- 1 produs final sub formă de album 
Mărturia peniței, 2 evenimente cu 
public de promovare în cadrul 
proiectelor 4.1, 8.1. 
 
8.5 Cultura suport  
 
- Festivalul Internațional de literatură 
„Alb Umor", 7-9 iunie 2019, ed. a X-a,   
 
- Colocviile romanului românesc 
contemporan  
 
- Colocviul tinerilor scriitori, ed. XII, 6 
octombrie 2019  
 
- Gala Poeziei Românești 
Contemporane - Lista lui Manolescu, 
ed. IX, 8 iunie 2019 
 
- Premiul National Pentru Poezie 
Lucian Blaga, ed. III, 9 mai  
 
8.11 1 Decembrie 2019 
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6.  PROMOVARE 

- program de 
marketing și 
PR dedicat 
mediatizării 
activității 
bibliotecii  

1 

9.1 Indicatoare spre bibliotecă 
 
9.2 Materiale de promovare  

0

0

0
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Capitolul V – Sarcini pentru management 

 
Pe durata mandatului, managementul va avea următoarele sarcini: 



1. Dezvoltarea și promovarea culturii scrise prin organizarea de manifestări culturale (expoziții, 
târguri, workshopuri, conferințe, publicații, simpozioane, spectacole, festivaluri); 

2. Regândirea portofoliului de programe și proiecte în strânsă relație cu comunitatea locală, după 
parcurgerea procesului de identificare a nevoilor publicului; 

3. Sprijinirea realizării activităților de pedagogie, esențiale în educația tinerei generații și 
sprijinirea creării unor oportunități de completare a curriculei oficiale din școli; 

4. Adaptarea ofertei pedagogice la agenda digitală prin apelul la aplicații multimedia și la 
tehnologiile care oferă mai multă interactivitate în relația cu tinerii; 

5. Valorificarea spațiilor interioare și exterioare prin expoziții și lansări de carte; 
6. Contribuie la creșterea ponderii veniturilor proprii și a veniturilor din alte surse în total venituri 

și în același timp a gradului de acoperire din aceste surse a cheltuielilor administrative ale 
instituției; 

7. Asigurarea condițiilor necesare creșterii numărului de beneficiari și în același timp  
diversificarea ofertei culturale a instituției; 

8. Asigurarea integrității sediului în care își desfășoară activitatea, a managementului securității și 
al riscurilor; 

9. Dezvoltarea de relații de colaborare cu instituțiile de cultură care își desfășoară activitatea în 
același mediu: biblioteca națională, biblioteci internaționale, județene, altele; 

10. Dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii altor categorii de public, 
precum și cu instituții culturale naționale și internaționale; 

11. Identificarea de soluții pentru atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea 
programelor instituției, coroborată cu participarea personalului de specialitate la programe de 
formare continuă și stagii de pregătire profesională; 

12. Implementarea de strategii de marketing pentru o promovare mai bună a instituției; 
13. Asigurarea dezvoltării și actualizării prezenței în mediul on line a instituției; 
14. Constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea și conservarea colecțiilor de cărți, 

publicațiilor seriale, a altor documente de bibliotecă și a bazelor, pentru a facilita utilizarea 
acestora în scop de informare, cercetare, educație sau recreere; 

15. Inițierea, organizarea și desfășurarea de proiecte și programe culturale, inclusiv în parteneriat 
cu autorități și instituții publice, cu alte instituții de profil sau prin parteneriat public-privat; 

16. Realizarea și participarea la proiecte de cercetare și dezvoltare pentru susținerea, promovarea și 
valorificarea culturii scrise în plan național și internațional; 

17. Realizarea de produse și servicii cu valoare adăugată, de tipul: studii, proiecte, cercetări 
documentare sau tematice, produse informatice, produse multimedia, baze de date, produse 
editoriale, servicii de consultanță și asistență de specialitate; 

18. Editarea și tipărirea de cărți, broșuri, publicații periodice, lucrări și materiale de specialitate sau 
de interes general, în limba română ori în limbi străine, realizate în țară sau în străinătate, în 
cooperare cu unul ori mai mulți parteneri; 

19. Organizarea unor servicii de formare și perfecționare profesională specifică în domeniul 
conservării și protejării bunurilor culturale din domeniul culturii scrise ce fac parte din 
patrimoniul cultural național; 

20. Realizarea de reproduceri, prin sisteme foto digitale, fotocopiere/realizarea de microfilme; 
21. Creșterea accesului publicului la colecții; 
22. Organizarea depozitului legal de documente; 
23. Punerea în valoare a fondului de carte aparținând lui Lucian Blaga prin propunerea înființării 

unei secții „Lucian Blaga” în cadrul bibliotecii; 
24. Organizarea unui raft al Bibliotecii județene „Lucian Blaga” în bibliotecile orășenești și 

comunale din Județul Alba; 



25. Inventarierea, punerea în valoare a fondului inițial de carte, în mod special a celor 350 de 
volume primite ca donație din partea marelui cărturar Nicolae Iorga; 

26. Achiziționarea de manuscrise ale scriitorilor originari din Județul Alba, acestea urmând a se 
constitui într-o colecție de manuscrise ale scriitorilor Județului Alba; 

27. Digitalizare și dezvoltare a instrumentelor de comunicare în mediul online și offline; 
28. Cercetarea, documentarea, punerea în valoare și promovarea scriitorilor Școlii Ardelene și a 

acestei mișcări de emancipare socială, politică și culturală a românilor din Transilvania; 
29. Asigurarea continuității și dezvoltării în mod special a următoarelor proiecte: „Colocviile 

romanului românesc contemporan”, „Colocviul tinerilor scriitori”, „Gala Poeziei Românești 
Contemporane – Lista lui Manolescu”, „Monumentele Literaturii Române”; 

30. Îndeplinirea tuturor obligațiile care derivă din aprobarea proiectului de management și în 
conformitate cu hotărârile ordonatorului principal de credite, respectiv cele prevăzute de 
legislația în vigoare și în reglementările care privesc funcționarea instituției;  

31. Respectarea prevederilor legale aplicabile în domeniile: sănătatea și securitatea muncii, 
apărarea împotriva incendiilor etc; 

32. Transmiterea rapoartele de activitate și a tuturor informațiile/înscrisurile solicitate de către 
Consiliul județean Alba, conform prevederilor OUG nr. 189/2008 privind managementul 
instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare și ale hotărârilor 
Consiliului județean. 

Capitolul VI – Structura și conținutul proiectului management 

 Proiectul întocmit de candidat va fi limitat la un număr de maxim 60 de pagini, inclusiv Anexe 
și va respecta următoarele cerințe: format A4, marginile: stânga/dreapta 2 cm, sus/jos 1,25 cm, 
spațierea între rânduri: 6 pct. înainte de rând și 6 pct. după rând, alinierea: stânga-dreapta, font: Times 
New Roman, dimensiunea de 12 pct. pentru textul de bază și 14 pct. pentru titluri, utilizând diacriticele 
limbii române, numerotarea paginii: în josul paginii, numărul paginii central. 

Proiectul întocmit trebuie să conțină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării 
instituției pe durata proiectului de management. În întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor 
conform definițiilor prevăzute în OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de 
cultură, cu modificările și completările ulterioare. 

În evaluarea proiectului de management se va urmări modul în care oferta candidatului răspunde 
sarcinilor formulate în baza prevederilor art. 12 alin 1 din OUG nr. 189/2008 privind managementul 
instituțiilor de cultură, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere următoarele 
prevederi, care reprezintă totodată și criteriile generale de analiză și notare a proiectelor de 
management: 

a) Analiza socio-culturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția publică de cultură 
și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent; 

b) Analiza activității instituției și, în funcție de specific, propuneri privind îmbunătățirea acesteia; 
c) Analiza organizării instituției și propuneri de restructurare și/sau de reorganizare, după caz; 
d) Analiza situației economico-financiare a instituției; 
e) Strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției 

publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate; 
f) O previziune a evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură, cu o estimare a 

resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce 
pot fi atrase din alte surse. 

Proiectul structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie să conțină soluții manageriale 
concrete, în vederea funcționării și dezvoltării instituției, pe baza sarcinilor formulate de autoritate. 



A) Analiza socio-culturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția publică de 
cultură și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent 

1. Instituții, organizații, grupuri informale (analiza factorilor interesați) care se adresează aceleiași 
comunități; 

2. Analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe, oportunități, 
amenințări); 

3. Analiza imaginii existente a instituției și propuneri pentru îmbunătățirea acesteia; 
4. Propuneri pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetări, alte surse 

de informare); 
5. Grupurile – țintă ale activităților instituției pe termen scurt/mediu; 
6. Profilul beneficiarului actual. 
B) Analiza activității instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia: 
1. Analiza programelor și a proiectelor instituției; 
2. Concluzii; 

2.1.Reformularea mesajului, după caz; 
2.2.Descrierea principalelor direcții pentru îndeplinirea misiunii; 

C) Analiza organizării instituției și propuneri de restructurare și/sau de reorganizare, după caz: 
1. Analiza reglementărilor interne ale instituției și a actelor normative incidente; 
2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne; 
3. Analiza capacității instituționale din punctul de vedere al resursei umane proprii și/sau 

externalizate; 
4. Analiza capacității instituționale din punct de vedere al spațiilor și patrimoniului instituției, 

propuneri de îmbunătățire; 
5. Viziunea proprie asupra utilizării instituției delegării, ca modalitate legală de asigurare a 

continuității procesului managerial. 
 

D) Analiza situației economico-financiare a instituției: 

Analiza financiară, pe baza datelor cuprinse în caietul de obiective: 

1. Analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informații 
solicitate/obținute de la instituție; 
1.1.Bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii) 
1.2.Bugetul de cheltuieli (personal; bunuri și servicii din care: cheltuieli de întreținere, 

colaboratori; cheltuieli de capital) 
2. Analiza comparativă a cheltuielilor  (estimate și, după caz, realizate) în perioada/perioadele 

indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informații solicitate/obținute 
de la instituție): 
Nr.crt. Programul/proiectul Devizul 

estimat 
Devizul 
realizat 

Observații/comentarii/concluzii

(1) (2) (3) (4) (5) 
     
 Total Total Total  
 

3. Soluții și propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor 
instituției; 
3.1.Analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției (în funcție 

de tipurile de produse/servicii oferite de instituțiile de cultură – spectacole, expoziții, 
servicii infodocumentare etc), pe categorii de produse/servicii, precum și pe categorii de 
produse/servicii, precum și pe categorii de bilete/tarife practicate: preț întreg/preț 



redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menționarea celorlalte facilități 
practicate; 

3.2.Analiza veniturilor proprii realizate din alte activități ale instituției; 
3.3.Analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu 

alte autorități publice locale; 
4. Soluții și propuneri privind gradul de creștere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul 

veniturilor: 
4.1.Analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor; 
4.2.Analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total; 
4.3.Analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenție/alocație; 
4.4.Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele 

individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte și convenții civile); 
4.5.Cheltuieli pe beneficiar din care: 

a) subvenție; 
b) din venituri proprii. 

 
E) Strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției 

publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate 

Propuneri pentru întreaga perioadă de management: 

1. Viziune; 
2. Misiune; 
3. Obiective (generale și specifice); 
4. Strategia culturală pentru întreaga perioadă de management; 
5. Strategia și planul de marketing; 
6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management; 
7. Proiectele din cadrul programelor; 
8. Alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de management. 

 
F) Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură, cu o estimare a 

resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor 
instituției ce pot fi atrase din alte surse 
 

1. Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe perioada managementului: 
Nr. 
crt. 

Categorii Anul … Anul … Anul … Anul… 

(1) (2) (3)    
1 TOTAL VENITURI, din 

care: 
1.a. Venituri proprii, din 
care: 
1.a.1. venituri din 
activitatea de bază 
1.a.2. surse atrase 
1.a.3. alte venituri 
proprii 
1.b. Subvenții/alocații 
1.c. Alte venituri 
 

    

2. TOTAL CHELTUIELI, 
din care: 
2.a. Cheltuieli de 

    



personal, din care: 
2.a.1.Cheltuieli cu 
salariile 
2.a.2.Alte cheltuieli de 
personal 
2.b. Cheltuieli cu bunuri 
și servicii, din care: 
2.b.1. Cheltuieli pentru 
proiecte 
2.b.2. Cheltuieli cu 
colaboratorii 
2.b.3. Cheltuieli pentru 
reparații curente 
2.b.4.Cheltuieli de 
întreținere 
2.b.5 Alte cheltuieli cu 
bunuri și servicii 
2.c. Cheltuieli de capital 
 

2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului: 
2.1.La sediu; 
2.2.În afara sediului. 

 
3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată 

Nr.crt. Program Scurtă descriere a 
programului 

Nr. proiecte în cadrul 
programului 

Denumirea 
proiectului 

Buget prevăzut 
pe program(lei)

Primul an de management 
1.      
…      
…      

Al doilea an de management 
1.      
…      
…      

Al treilea an de management 
1.      
…      
…      

Al patrulea an de management 
1.      
…      
…      
 

Capitolul VII- Alte precizări 

 Candidații, în baza unei cereri motivate, pot solicita de la instituție informații suplimentare 
necesare elaborării proiectelor de management telefon: 0258.811.443, fax 0258.817204, email: 
bjalba@gmail.com. 
 Relații suplimentare privind întocmirea proiectului de management se pot obține și de la 
Serviciul Investiții, Dezvoltare, Promovare Patrimonială și Managementul instituțiilor de cultură din 
cadrul autorității, telefon 0735406441, email: centenar@cjalba.ro, persoana de contact: Petronela 
LUCA. 
 

Capitolul VIII – Anexe 



Anexele 1 – 3 fac parte din prezentul caiet de obiective. 
 
Anexa nr. 1 – Regulamentul de organizare și funcționare al Bibliotecii județene „Lucian Blaga” Alba, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului județean Alba nr. 200 din 26 iulie 2018 
Anexa nr. 2 – Organigrama și Statul de funcții al Bibliotecii județene „Lucian Blaga” Alba, aprobate 
prin Hotărârea Consiliului județean Alba nr. 198 din 17 septembrie 2020 
Anexa nr.3  – Bugetul aprobat al Bibliotecii județene „Lucian Blaga” Alba pe ultimii trei ani. 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Caietului de obiective în vederea organizării şi desfăşurării  
concursului pentru analizarea noului proiect de management al managerului  

Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 
 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa „ordinară” în luna octombrie 2020; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare la proiectul de hotărâre Privind aprobarea 
Caietului de obiective în vederea organizării și desfășurării concursului pentru analizarea noului 
proiect de management al managerului Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia - instituție de 
cultură din subordinea Consiliului județean Alba; 
 Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f, art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 7 alin. 1 din O.U.G. nr. 189/2008 în vederea organizării concursului de 
management, caietul de obiective se întocmește de către autoritate, pe baza modelului cadru, și 
se aprobă prin ordin sau, după caz, prin dispoziție a autorității; 

- Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru 
de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de 
obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al 
contractului de management; 

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 Caietul de obiective în vederea organizării şi desfăşurării concursului 
pentru analizarea noului proiect de management al managerului Teatrului de Păpuși „Prichindel” 
Alba Iulia, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri; 

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

Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba în condițiile și termenele 
stabilite de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrative, cu modificările și completările 
ulterioare.  

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Teatrului de 
Păpuși „Prichindel” Alba Iulia doamnei Ioana Silvia BOGĂŢAN, Administratorului public al 
Judeţului Alba, Direcţiei juridică şi administrație publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, 
Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură 
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. 225 
Alba Iulia, 8 octombrie 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:  

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

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 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 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 22481/8 octombrie 2020 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea Caietului de obiective în vederea organizării şi desfăşurării  
concursului pentru analizarea noului proiect de management al managerului  

Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 
 
 
 

Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia funcţioneză ca instituţie publică de cultură în 
subordinea Consiliului Judeţean Alba. 

Întrucât la evaluarea finală prevăzută la art.37 alin.2 din Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările 
și completările ulterioare, managerul instituţiei a obţinut nota 9,68 conform prevederilor art 43 
alin.1 şi alin.2 din actul menţionat, acesta are dreptul de a prezenta un nou proiect de 
management, în conformitate cu cerinţele caietului de obiective întocmit de Consiliul Judeţean 
Alba, iar termenul de depunere a proiectului de management se stabileşte de către autoritate. 

Procedura de analizare a noului proiect de management al managerului care a obţinut, în 
urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, se stabileşte în conformitate cu 
prevederile art. 14  şi art.15 din Anexa 1 Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015. 

Consiliul Judeţean Alba organizează concurs pentru analizarea noului proiect de 
management a managerului Teatrului de Păpuși Prichindel Alba Iulia în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul 
instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare şi în conformitate cu 
prevederile  

Conform dispoziţiilor art 6. alin. 1 şi art. 7 alin.1 din actul normativ menţionat, pentru 
organizarea concursului pentru analizarea noului proiect de management se impune elaborarea şi 
aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a caietului de obiective, 
aceste se aprobă prin ordin sau, după caz, prin dispoziție a autorității.  

Modelul – cadru al caietului de obiective şi al regulamentului de organizare şi funcţionare 
al concursului este aprobat prin  Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015. 

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.  225 din 8 octombrie 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. 22482/8 octombrie 2020 

 
 
 
 

Către 
SERVICIUL INVESTIȚII, DEZVOLTARE, PROMOVARE PATRIMONIALĂ ȘI 

MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE CULTURĂ  
Doamnei Cornelia FĂGĂDAR - şef serviciu 

 
 
 

 Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările şi completările 
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 
specialitate,  

 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Caietului de obiective în vederea organizării şi desfăşurării  
concursului pentru analizarea noului proiect de management al managerului  

Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 
 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 9 octombrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 
estimată a avea loc în data de 12 octombrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 225/9 octombrie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare la proiectul de hotărâre Privind aprobarea Caietului de obiective 
în vederea organizării și desfășurării concursului pentru analizarea noului proiect de management 
al managerului Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia; 

- Caietul de obiective în vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru analizarea 
noului proiect de management al managerului de la Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia, 
conform Anexei nr. 1- parte integrantă a prezentei hotărâri; 

 
 Cu deosebită consideraţiune, 

  
 

SECRETAR GENERAL, 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de 
cultură 
Nr. ……./……..10.2020 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea Caietului de obiective în vederea organizării şi desfăşurării  
concursului pentru analizarea noului proiect de management al managerului  

Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 
 

Potrivit art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f, art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.  

Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia funcţioneză ca instituţie publică de cultură în 
subordinea Consiliului Judeţean Alba. 

Întrucât la evaluarea finală prevăzută la art.37 alin.2 din Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările 
și completările ulterioare, managerul instituţiei a obţinut nota 9,68 conform prevederilor art 43 
alin.1 şi alin.2 din actul menţionat, acesta are dreptul de a prezenta un nou proiect de 
management, în conformitate cu cerinţele caietului de obiective întocmit de Consiliul Judeţean 
Alba, iar termenul de depunere a proiectului de management se stabileşte de către autoritate. 

Conform dispoziţiilor art 6. alin. 1 şi art. 7 alin.1 din actul normativ menţionat, pentru 
organizarea concursului pentru analizarea noului proiect de management se impune elaborarea şi 
aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a caietului de obiective, 
aceste se aprobă prin ordin sau, după caz, prin dispoziție a autorității. 

În conformitate cu art. 11 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
189/2008 cu modificările şi completările ulterioare, caietul de obiective se întocmește de către 
autoritate pe baza modelului-cadru, ţinând cont de următoarele criterii: 

- misiunea instituţiei publice de cultură; 
- evoluţiile economice şi socioculturale ale comunităţii în care instituţia publică de 
cultură îşi desfăşoară activitatea; 
- dezvoltarea specifică a instituţiei publice de cultură. 
Caietul de obiective cuprinde prevederi organizatorice, financiare şi tehnice privind 

proiectul de management, după cum urmează: 
- date despre activitatea, bugetul estimat sau cunoscut şi specificul instituţiei publice de 

cultură; 
- regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei; 
- sarcini pentru management; 
- perioada pentru care se încheie contractul de management, în intervalul de minimum 3 

ani şi maximum 5 ani; 
- structura obligatorie a proiectului de management. 
Prin caietul de obiective, autoritatea solicită candidaţilor: 
-analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia publică de 

cultură şi propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent; 
-analiza activităţii instituţiei publice de cultură şi, în funcţie de specific, propuneri privind 

îmbunătăţirea acesteia; 
-analiza organizării instituţiei publice de cultură şi propuneri de reorganizare şi/sau 

restructurare, după caz; 
-analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură;  
-strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a 

instituţiei publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate; 
- o previziune a evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o 

estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor 
instituţiei ce pot fi atrase din alte surse. 

Procedura de analizare a noului proiect de management al managerului care a obţinut, în 
urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, se stabileşte în conformitate cu 
prevederile art. 14  din Anexa 1 Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015.  



 Noul proiect de management care este conform cu cerinţele caietului de obiective 
constituie baza încheierii unui nou contract de management. 

Analizarea conformităţii proiectului de management cu cerinţele caietului de obiective se 
realizează prin stabilirea următorului calendar: 

  a) data depunerii proiectului de management de către manager; 
  b) perioada de analiză a proiectului de management - prima etapă; 
  c) susţinerea noului proiect de management - a doua etapă; 
  d) data aducerii la cunoştinţa managerului a notei obţinute şi afişarea acesteia; 
  e) termenul de depunere şi soluţionare a contestaţiilor; 
  f) aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului final al analizării şi a altor informaţii 

de interes public, după caz. 
 Conform art. 15 din actul menţionat: 
  (1) Analizarea noului proiect de management al managerului, care a obţinut, în urma 

evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, se realizează de către o comisie de 
concurs, desemnată de autoritate prin ordin sau dispoziţie, după caz. 

  (2) Organizarea şi funcţionarea comisiei de concurs, a secretariatului comisiei de 
concurs şi a comisiei de contestaţie, din cadrul acestei proceduri speciale, respectă în mod 
corespunzător prevederile art. 3-7, ale art. 8, cu excepţia lit. c), e), f) şi g), şi ale art. 16. 

  (3) Analizarea şi notarea noului proiect de management se realizează cu respectarea 
corespunzătoare a prevederilor art. 9-13, iar dacă proiectul de management a obţinut ca urmare a 
evaluării nota minimă 7, managerului i se încheie un nou contract de management, în condiţiile 
legii. 

  (4) În cazul în care, în urma analizării noului proiect de management depus, 
managerul nu a obţinut minimum nota 7, autoritatea are obligaţia organizării unui concurs de 
proiecte de management, cu respectarea prevederilor legale 

 
 Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 
raport de specialitate, propunem Proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective în 
vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru analizarea noului proiect de management al 
managerului de la Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia, instituție de cultură din subordinea 
Consiliului județean Alba, înregistrat cu nr. …./….. octombrie 2020. 

 
  Administrator public,         Șef serviciu,        Întocmit, 
 Dan Mihai POPESCU  Cornelia FĂGĂDAR              Anca POJAR 
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Anexa la Proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Alba   
nr. 225 din 8 octombrie 2020 

 
 

CAIET DE OBIECTIVE 
în vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru analizarea noului proiect de management 

al managerului de la Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia 
   
Perioada de management este de 4 ani, începând cu data de 01.01.2021. 
  
Capitolul I – Tipul instituţiei 

        Tipul instituţiei publice de cultură, denumită în continuare instituţia: instituție publică de 
spectacole. 

  Teatrul de Păpuși PRICHINDEL Alba Iulia a fost înfiinţat de către Ministerul Culturii, prin 
Decizia nr. 201 din 1 septembrie 1952, ca teatru de păpuşi profesionist, cu personalitate juridică. 
Conform prevederilor Ordinului Ministrului Culturii nr. 1050/12.07.1995, în baza unui protocol de 
predare-primire, împreună cu alte instituții de cultură din județ, Teatrul de Păpuși ”Prichindel” Alba 
Iulia a trecut în subordinea Consiliului Judeţean Alba, fiind reorganizat în anul 2007, în conformitate 
cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 21/31.01.2007 privind instituţiile şi companiile de 
spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările și 
completările ulterioare.  

       Sediul Teatrului De Păpuși PRICHINDEL este în Alba Iulia, str. Andrei Mureșanu, nr. 3, cod 
poștal 510117. 

  Teatrul de Păpuși PRICHINDEL Alba Iulia, denumit în continuare Teatru, funcționează ca 
instituție publică de spectacole - de repertoriu în subordinea Județului Alba prin  Consiliului Judeţean 
Alba, care-i asigură baza materială şi resursele materiale necesare, potrivit responsabilităţilor ce-i revin 
prin lege. Teatrul de Păpuşi PRICHINDEL Alba Iulia este finanțat din venituri proprii și subvenții 
acordate de la bugetul Județului Alba. 

  Conform Regulamentului de organizare și funcționare al instituţiei, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Alba nr. 59/20.03.2020, obiectivele instituţiei sunt următoarele: 

a) realizarea și prezentarea de spectacole de teatru pentru copii şi tineret, folosind cu predilecție 
mijloacele de expresie ale teatrului de păpuşi, dar şi alte modalități de expresie teatrală; 

b) impresarierea tuturor producțiilor artistice proprii; 
c) organizarea de evenimente culturale, festivaluri, proiecte și programe, ateliere de creație și 

lecții de teatru. 

Capitolul II - Misiunea instituţiei 

   Misiunea Teatrului de Păpuși PRICHINDEL Alba Iulia este aceea de a oferi producţii și 
evenimente teatrale pentru a educa prin teatru în vederea creșterii nivelului de dezvoltare culturală a 
comunităţii județului. Teatrul de Păpuși PRICHINDEL Alba Iulia îşi desfăşoară activitatea pe baza 
programului de management elaborat de către manager (director), în concordanță cu strategiile 
culturale şi educativ-formative stabilite de Consiliul Judeţean Alba. 

 

Capitolul III - Date privind evoluţiile economice şi socio-culturale specifice comunităţii în care 
instituţia îşi desfăşoară activitatea  
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 Teatrul de Păpuşi PRICHINDEL Alba Iulia este singura instituție de profil din județ. Este o 
prezenţă activă în viaţa cetăţii implicându-se în organizarea serbărilor şcolare, a numeroase spectacole 
de caritate, expoziţii, concerte, sărbători naţionale, fiind în permanenţă un partener generos şi deschis 
colaborării în manifestările culturale la care a fost solicitat. 

 Activitatea de bază a instituției este montarea și prezentarea spectacolelor pentru copiii din 
municipiu, judeţ şi ţară atât la sediul teatrului cât şi la căminele culturale sau casele de cultură din 
localităţile în care se joacă. Totodată spectacolele teatrului sunt prezente în festivaluri naționale și 
internaționale. Teatrul se adaptează cerinţelor publicului diversificând oferta de spectacole prin 
viziunea regizorilor colaboratori dar și prin alegerea titlurilor care să facă parte din repertoriu.  

 În spectacolele teatrului se regăseşte promovarea valorilor consacrate ale literaturii româneşti şi 
universale, clasice şi contemporane. Totodată, Teatrul iniţiază şi desfăşoară proiecte şi programe 
culturale în domeniul educaţiei formativ – artistice.  

Capitolul IV - Dezvoltarea specifică a instituţiei  

Organizarea instituția este structurată, conform organigramei şi a statului de funcţii, 
fundamentate la propunerea managerului (director) și aprobate prin Hotărârile Consiliului Județean 
Alba nr. 151/16.07.2020 și nr. 59/20.03.2020 de către autoritatea Consiliul Judeţean Alba, astfel: 

A. Conducerea instituției  
Conducerea executivă: 

1.   Manager (director); 
2.   Contabil șef; 
3.   Șef seviciu artistic-scenă. 
 
     B. Organisme colegiale deliberative și consultative, care asistă managerul în activitatea sa: 
1.  Consiliul Administrativ  
2.  Consiliul Artistic 
 

C. Aparatul de specialitate și aparatul funcțional:  
1. Serviciul artistic-scenă format din: 

a) Compartiment artistic; 
b) Compartiment scenă; 

  2.       Compartiment marketing; 
  3.      Compartiment producție, administrativ; 
4.      Compartiment financiar-contabilitate, resurse umane, juridic. 

 
  Documente de referinţă, necesare analizei: 
 - Regulamentul de organizare și funcționare al Teatrului de Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 59/20.03.2015 – prevăzut în Anexa nr. 1 
 -Organigrama Teatrului de Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia  aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Județean Alba nr. 59/20.03.2020 și  Statul de funcții al Teatrului de Păpuși ”Prichindel” 
Alba Iulia aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 151/16.07.2020 - prevăzute în Anexa 
nr. 2 
 - Bugetul aprobat al Teatrului de Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia, pe ultimii trei ani - prevăzut 
în Anexa nr. 3 
 
  4.1. Scurt istoric al instituţiei, de la înfiinţare până în prezent 

 Teatrul de Păpuși Prichindel este o instituție publică de spectacol, aflată în subordinea 
Consiliului Județean Alba, începând cu anul 1995. A fost înființată de către Ministerul Culturii, prin 
decizia nr. 201 din 1 septembrie 1952, ca teatru de păpuși profesionist, cu personalitate juridică.  



 3

 Teatrul de Păpuși Prichindel este singura instituție de teatru din județ, care se alătură altor 
instituții de cultură importante din Alba Iulia și județul Alba: Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” 
Alba, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba și Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia.  Este o 
prezență activă în viața cetății, implicându-se în organizarea de evenimente școlare, a numeroase 
spectacole de caritate, expoziții, concerte, sărbători naționale, fiind în permanență un partener generos 
și deschis colaborării la manifestările culturale la care a fost solicitat.  
 Activitatea de bază a instituției este montarea și prezentarea spectacolelor pentru copiii din 
municipiu, județ și țară, atât la sediul teatrului, cât și la căminele culturale, casele de cultură din 
localitățile în care se joacă sau în spații neconvenționale. De asemenea, spectacolele teatrului sunt 
prezente în festivaluri naționale și internaționale.  
 Misiunea Teatrului de Păpuși Prichindel este aceea de a educa prin artă publicul spectator și de 
a promova arta spectacolului, precum și stimularea schimburilor culturale dintre zone și ţări. Crearea 
de spectacole de teatru pentru copii, folosind cu predilecție arta animației, dar și alte modalități de 
expresie teatrală, fac parte din specificul instituției.  
 Teatrul de Păpuşi Prichindel se adaptează cerințelor publicului, diversificând oferta de 
spectacole prin viziunea regizorilor colaboratori, dar și prin alegerea titlurilor care să facă parte din 
repertoriu. Organizarea unui festival de amploare, Festivalul Internațional de Teatru POVEȘTI care se 
adresează publicului de orice vârstă, a  adus un plus de imagine și beneficiari  instituției.  
 Promovarea valorilor consacrate ale literaturii românești și universale, clasice și contemporane, 
se regăsește în spectacolele teatrului. De asemenea, Teatrul de Păpuși inițiază și desfășoară proiecte și 
programe culturale în domeniul educației formativ – artistice. 

  4.2. Criterii de performanţă ale instituţiei în ultimii trei ani  
 

Nr. 
Crt. Indicatori de performanță Anul 

2017 
Anul 
2018 

Anul 
2019 

1 Cheltuieli pe beneficiar (subvenție+venituri – 
cheltuieli de capital) / nr. beneficiari 

102,57 100,5 149,43 

2 Fonduri nerambursabile atrase (lei) 0 0 9 000 
3 Număr de activități educaționale 15 45 42 
4 Număr de apariții în media  190 511 511 
5 Număr de beneficiari neplătitori 5 960 6 740 6 782 
6 Număr de beneficiari plătitori  12 559 15 240 11 078 

7 Număr de evenimente (spectacole, expoziții, lansări 
de care/CD, concerte, conferințe) 

121 123 78 

8 Număr de proiecte/acțiuni culturale 11 13 14 
9 Venituri proprii din activitatea de bază 110 535 135 685 110 856 
10 Venituri proprii din alte activități 21 818 15 500 0 
11 Premii obținute în festivaluri 3 2 2 
12 Parteneriate  - 39 67 

 
 

  4.3. Scurtă descriere a patrimoniului instituţiei (sediu, spaţii, dotări etc.) 

Patrimoniul Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia se compune din dreptul de 
administrare asupra imobilului din Alba  Iulia, str. Andrei Mureşanu nr. 3, aflat în proprietatea publică 
a Judeţului Alba, pe care îl administrează conform Contractului de administrare încheiat cu Consiliul 
Județean Alba, nr. 17454/16.12.2008 si a actelor adiționale la acesta precum și din bunuri proprii pe 
care le gestionează în conformitate şi în condițiile impuse de lege.  

Pentru funcţionarea în bune condiţii, teatrul dispune, în conformitate cu prevederile legale, de 
mașină de serviciu, scenă mobilă, aparatură tehnică pentru activitatea specifică, costume, decoruri  şi 
păpuși. 
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Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia dispune de camere de oaspeți care sunt destinate 
colaboratorilor teatrului (actori, regizori, scenografi, sculptori, compozitori, coregrafi, conducători de 
workshopuri), pe proiecte de scurtă durată, care să nu depășească mai mult de 35 zile consecutive. 
Teatrul de Păpuşi „PRICHINDEL” Alba Iulia  nu dispune de locuință de serviciu.  

  4.4. Lista programelor şi proiectelor desfăşurate în ultimii trei ani 

Nr. 
Crt. Program Proiect 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1. Gesturi pentru toți Spectacole gratuite pentru copii  X X X 
2. PREMIERE - 

Povești noi pentru 
copii (premiere) 

Spectacole în premieră X X X 

3.  
Festivalul 
Internațional de 
Teatru ”Povești” 

Spectacole de teatru pentru copii și adulți X X X 
Concerte X X X 
Ateliere creație X X X 
Lansări de carte X X X 
Expoziție  X X X 
Conferință de presă X X X 
Eveniment de tip dialog X X - 
Eveniment de tip conferință - - X 

4. Casa Poveștilor – 
Ora de teatru 

Prezentarea spectacolelor din repertoriul teatrului la 
sediul teatrului 

X X X 

5. Caravana cu 
păpuși – Vin 
artiștii! 

Spectacole pentru copii X X X 

6. Experiențe 
teatrale – 
Prichindel la 
festival 

Participare la festivalurile de teatru din țară și 
străinătate 

X X X 

7. Reluări – 
Spectacole de 
odinioară 

Repunerea în scenă a spectacolelor din stagiunile 
anterioare 

X X X 

 8. Prichindefest Două evenimente importante atât din viața teatrului 
de animație, cât și din viața copiilor, și anume: ZIUA 
TEATRULUI DE ANIMAȚIE și ZIUA 
INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI 

X X X 

9. Workshop 
Prichindel 

Program dezvoltat ca urmare a inițierii unui proiect – 
Atelierul de teatru, în urma solicitărilor din partea 
grădinițelor și instituțiilor școlare 

X X X 

10. Interconnect - 
network 

Prezența la festivaluri naționale și internaționale din 
țară sau din afara țării, participarea la expoziții, 
lansări de carte sau conferințe, la premierele unor 
spectacole de teatru sau pur și simplu participând din 
proprie inițiativă la astfel de evenimente 

X X X 

11. Prietenii lui 
Prichindel – Să 
învățăm împreună 

Scopul principal al acestui program este acela de a 
oferi copiilor o alternativă educativă în legătură cu 
regulile de igienă și de nutriție, în legătură cu 
comportamentul pe stradă sau la școală, atenționând 
asupra pericolelor posibile 

- X X 

12. România 100 Spectacole pentru secțiunea copii doar basme 
românești, 
Spectacole pentru adulți doar spectacole ale trupelor 

- X - 
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Nr. 
Crt. Program Proiect 2017 2018 2019 

de teatru din România  
13. Am o idee – ALBA 

– Meleaguri de 
poveste 

Proiect ce transpune într-o piesă de teatru istoria, 
tradițiile și valorile umane și culturale ale județului 
Alba 

- - X 

15. Teatru Gazdă Găzduirea de evenimente culturale, altele decât cele 
ale teatrului 

X X X 

16. Gala Premiilor 
UNITER  

Gala excelenței în teatru - X - 

17. Prefața 
Festivalului 
Internațional de 
Teatru Povești 

Spectacol de promovare a Festivalului Internațional 
de Teatru POVEȘTI 

X X X 

18. Noul Teatru Inaugurarea teatrului la încheierea lucrărilor de 
reabilitare  

- - X 

19. Programul 
Stagiunea 
Toamnă-Iarnă a 
Palatului Cultural 
Blaj 

Printr-un contract partenerial, s-a considerat a fi de 
importanță strategică susținerea dezvoltării și 
diversificării culturale a evenimentelor organizate de 
Palatul Cultural Blaj, prin invitația lansată la două 
teatre naționale de a susține două spectacole de 
teatru 

- - X 
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  4.5. Programul minimal realizat pe ultimii 3 ani 
 
Anul 2017 
 

Nr. 
crt. Program Descriere 

program 
Nr. proiecte 

incluse Denumire proiect 

Buget 
prevăzut pe 

program 
(lei) 

Buget 
consumat la 
finele anului 

(lei) 
1. Casa Poveștilor  Prezentarea 

spectacolelor din 
repertoriul teatrului, 
premiere și reluări la 
sediul teatrului pentru 
școli și grădinițe, pe tot 
parcursul anului 

1 Ora de teatru 7.000 7.000 

2. Caravana cu 
păpuși 

Promovarea actului 
artistic pentru toți 
copiii; 
Îmbunătățirea calității 
interpretative a 
actorilor;  
Promovarea valorilor 
morale şi estetice prin 
stimularea creativității 
tinerilor din municipiul 
Alba Iulia și din județul 
Alba

1 Vin artiștii! 7.000 7.000 

3. Premiere Anual se montează 
două premiere pentru 
îmbogățirea 
repertoriului teatrului, 
diversificarea ofertei 
culturale și promovarea 
poveștilor din literatura 
clasică și 
contemporană.   

1 Povești noi pentru 
copii 

160.000 254.535,56 

4. Reluări Ofertă variată de 
spectacole  adresată 
publicului țintă 

1 Spectacole de 
odinioară 

5.000 0  

5. Experiențe 
teatrale 

Selecționarea 
spectacolelor teatrului 
de către juriile de 
specialitate la minim 
două festivaluri de 
teatru. 

1 Prichindel la 
festival! 

35.000 15.000 

6. Interconnect  Conectarea la ceea ce se 
întâmplă din punct de 
vedere teatral în țară și 
străinătate prin 
vizionarea 
spectacolelor, 
participări la conferințe 
etc. 

1 Network 3.000 700 

7. Festivalul 
Internațional de 
Teatru 
POVEȘTI 

Prin acest festival se 
dorește dezvoltarea 
vieții culturale a 
orașului şi a turismului 
cultural în regiune. Atât 
participanții cât şi 
publicul spectator emit 
aprecieri foarte bune cu 
privire la acest festival. 
Totodată se încearcă 
educarea publicului prin 
oferirea unor 
evenimente de înaltă 
calitate artistică, prin 
prezența unor 
personalități culturale 

1 FITAB 458.000 445.464,18 
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Nr. 
crt. Program Descriere 

program 
Nr. proiecte 

incluse Denumire proiect 

Buget 
prevăzut pe 

program 
(lei) 

Buget 
consumat la 
finele anului 

(lei) 
naționale şi 
internaționale. 

8. Gesturi pentru 
toți 

Se adresează în 
principal copiilor din 
centrele de plasament, 
școli ajutătoare, 
persoanelor cu 
dizabilități dar și 
oricăror altor categorii 
interesate. Se dorește 
creșterea gradului de 
educare prin actul 
artistic. În urma 
derulării programului a 
fost îndeplinit scopul 
declarat. 

1 Spectacolele lui 
Prichindel 

300 300 

9. Prichindfest  Aniversarea zilei 
mondiale a teatrului de 
animație prin 
prezentarea unui 
spectacol de teatru cu 
păpuși, prezentarea 
păpușilor, decorurilor, 
discuții libere cu copii 
și cadre didactice 

2 Ziua Teatrului de 
animație 
 
 
Ziua 
Internațională a 
Copilului 

500 0 

 
Anul 2018 
 

Nr. 
crt. Program Descriere 

program 
Nr. proiecte 

incluse Denumire proiect 

Buget 
prevăzut pe 

program 
(lei) 

Buget 
consumat la 
finele anului 

(lei) 
1. Casa Poveștilor  Prezentarea 

spectacolelor din 
repertoriul teatrului, 
premiere și reluări la 
sediul teatrului pentru 
școli și grădinițe, pe tot 
parcursul anului (sediul 
teatrului a fost 
considerat sala Casei de 
Cultură a Studenților) 

1 Ora de teatru 30.000 30.000 

2. Caravana cu 
păpuși 

Prezentarea a unui 
număr cât mai mare de 
spectacole pentru copiii 
din județul Alba. Acest 
lucru depinde de 
posibilitățile tehnice 
oferite de sălile de joc. 

1 Vin artiștii! 
 

19.000 16.679,50 

3. Premiere În anul centenar am pus 
în scenă doar titluri 
românești.   
Scopul acestui program 
fiind acela de a 
promova basme 
românești. 

1 Povești noi pentru 
copii 

20.000 19.480,85 

4. Reluări Programul „Reluări” își 
propune menținerea în 
repertoriul teatrului a 
pieselor care au fost 
montate în stagiunile 
anterioare. 
Diversificarea 
repertoriului teatrului. 

1 
 

Spectacole de 
odinioară 

6.000 2.412,76 

5. Experiențe Selecționarea 
spectacolelor teatrului 

1 Prichindel la 9.000 6.419,10 
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Nr. 
crt. Program Descriere 

program 
Nr. proiecte 

incluse Denumire proiect 

Buget 
prevăzut pe 

program 
(lei) 

Buget 
consumat la 
finele anului 

(lei) 
teatrale de către juriile de 

specialitate la minim 
două festivaluri de 
teatru. 

festival! 

6. Interconnect  Conectarea la ceea ce se 
întâmplă din punct de 
vedere teatral în țară și 
străinătate prin 
vizionarea 
spectacolelor, 
participări la conferințe 
etc. 

1 Network 1.500 1.032,24 

7. Festivalul 
Internațional de 
Teatru 
POVEȘTI 

Prin acest festival se 
dorește dezvoltarea 
vieții culturale a 
orașului şi a turismului 
cultural în regiune. Atât 
participanții cât şi 
publicul spectator emit 
aprecieri foarte bune cu 
privire la acest festival. 
Totodată se încearcă 
educarea publicului prin 
oferirea unor 
evenimente de înaltă 
calitate artistică, prin 
prezența unor 
personalități culturale 
naționale şi 
internaționale. 

1 FITAB 462.000 461.648,99 

8. Gesturi pentru 
toți 

Se adresează în 
principal copiilor din 
centrele de plasament, 
școli ajutătoare, 
persoanelor cu 
dizabilități dar și 
oricăror altor categorii 
interesate. Se dorește 
creșterea gradului de 
educare prin actul 
artistic. În urma 
derulării programului a 
fost îndeplinit scopul 
declarat. 

1 Spectacolele lui 
Prichindel 

500 0 

9. Prichindfest  Aniversarea zilei 
mondiale a teatrului 
de animație prin 
prezentarea unui 
spectacol de teatru cu 
păpuși, prezentarea 
păpușilor, decorurilor, 
discuții libere cu copii 
și cadre didactice 
Aniversarea Zilei 
Internaționale a 
copilului. 

2  
 

Ziua Teatrului de 
Animație 
 
 
Ziua 
Internațională a 
Copilului 

0 0 

10. Prietenii lui 
Prichindel 

Organizarea, împreună 
cu Inspectoratul de 
Poliție Județean Alba și 
Direcția Sanitară și de 
Prevenție Alba de 
discuții cu copiii-
spectatori pe teme de 
igienă și comportament 
stradal. 

1 Să învățăm 
împreună! 

0 0 

11. Gala Uniter 
România 100 

Organizarea la Alba 
Iulia a celui mai 
important eveniment 

1 Gala Premiilor 
UNITER 

320.000 320.000 
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Nr. 
crt. Program Descriere 

program 
Nr. proiecte 

incluse Denumire proiect 

Buget 
prevăzut pe 

program 
(lei) 

Buget 
consumat la 
finele anului 

(lei) 
teatral din România: 
premierea celor mai 
buni oameni de teatru 
(actori, regizori, 
scenariști etc.) ai anului 
2017. Un eveniment 
care celebrează cultura 
și prin care dorim să 
serbăm centenarul 
Marii Uniri prin 
prezența la Alba Iulia a 
celor mai mari artiști 

12. Programul 
stagiunea 
toamnă-iarnă a 
Palatului 
Cultural Blaj 

Dezvoltarea și 
diversificarea culturală 
a evenimentelor 
organizate de Palatul 
Cultural Blaj, în 
vederea susținerii celor 
două spectacole de 
teatru. 
Crearea de noi 
oportunități de 
parteneriate culturale. 

1 Programul 
stagiunea 
toamnă-iarnă a 
Palatului Cultural 
Blaj 

23.000 23.000 

 
Anul 2019 
 

Nr. 
crt. Program Descriere 

program 
Nr. proiecte 

incluse Denumire proiect 

Buget 
prevăzut pe 

program 
(lei) 

Buget 
consumat la 
finele anului 

(lei) 
1. Casa Poveștilor  Prezentarea 

spectacolelor din 
repertoriul teatrului, 
premiere și reluări la 
sediul teatrului pentru 
școli și grădinițe, pe tot 
parcursul anului (sediul 
teatrului a fost 
considerat sala Casei de 
Cultură a Studenților) 

1 Ora de teatru 18.900 20.540 

2. Caravana cu 
păpuși 

Prezentarea a unui 
număr cât mai mare de 
spectacole pentru copiii 
din județul Alba. Acest 
lucru depinde de 
posibilitățile tehnice 
oferite de sălile de joc. 
În 2019 s-a introdus 
proiectul  Lecția de 
teatru, proiect prin care 
actorii teatrului susțin 
lecții despre teatru, cu 
prezentarea păpușilor și 
a tehnicilor de mânuire 
în școlile și grădinițele 
din județul Alba și din 
afara județului. 

3 Vin artiștii! 
 
Lecția de teatru 
 
Scena mobilă 

22.900 7.600 

3. Premiere În anul centenar s-au 
pus în scenă doar titluri 
românești.   
Scopul acestui program 
fiind acela de a 
promova basme 
românești. 

1 Povești noi pentru 
copii 

86.850 103.960 

4. Reluări Programul „Reluări” își 
propune menținerea în 

1 Spectacole de 2.790 900 
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Nr. 
crt. Program Descriere 

program 
Nr. proiecte 

incluse Denumire proiect 

Buget 
prevăzut pe 

program 
(lei) 

Buget 
consumat la 
finele anului 

(lei) 
repertoriul teatrului a 
pieselor care au fost 
montate în stagiunile 
anterioare. 
Diversificarea 
repertoriului teatrului. 

 odinioară 

5. Experiențe 
teatrale 

Selecționarea 
spectacolelor teatrului 
de către juriile de 
specialitate la minim 
două festivaluri de 
teatru. 

1 Prichindel la 
festival! 

31.400 27.180 

6. Interconnect  Conectarea la ceea ce se 
întâmplă din punct de 
vedere teatral în țară și 
străinătate prin 
vizionarea 
spectacolelor, 
participări la conferințe 
etc. 

1 
 

Network 2.600 760 

7. Prefața 
Festivalului 
Internațional de 
Teatru 
POVEȘTI 

Șapte ediții de festival 
au avut  prefață, acest 
eveniment de 
deschidere având un 
impact  foarte bun în 
ceea ce privește 
promovarea 
festivalului. Publicul a 
aflat astfel, din timp și 
într-un mod direct și 
plăcut, că urmează a se 
desfășura o nouă ediție 
de festival. 

1 
 

Prefața 
Festivalului 
Internațional de 
Teatru POVEȘTI 

25.000 25.550 

8. Festivalul 
Internațional de 
Teatru 
POVEȘTI 

Prin acest festival se 
dorește dezvoltarea 
vieții culturale a 
orașului şi a turismului 
cultural în regiune. Atât 
participanții cât şi 
publicul spectator emit 
aprecieri foarte bune cu 
privire la acest festival. 
Totodată se încearcă 
educarea publicului prin 
oferirea unor 
evenimente de înaltă 
calitate artistică, prin 
prezența unor 
personalități culturale 
naționale şi 
internaționale. 

1  FITAB 471.200 445.370 

9. Gesturi pentru 
toți 

Se adresează în 
principal copiilor din 
centrele de plasament, 
școli ajutătoare, 
persoanelor cu 
dizabilități dar și 
oricăror altor categorii 
interesate. Se dorește 
creșterea gradului de 
educare prin actul 
artistic. În urma 
derulării programului a 
fost îndeplinit scopul 
declarat. 

1 
 

Spectacolele lui 
Prichindel 

560 520 

10. Prichindfest  Aniversarea zilei 
mondiale a teatrului 
de animație prin 

1 
 

Ziua Teatrului de 
Animație 

600 0 
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Nr. 
crt. Program Descriere 

program 
Nr. proiecte 

incluse Denumire proiect 

Buget 
prevăzut pe 

program 
(lei) 

Buget 
consumat la 
finele anului 

(lei) 
prezentarea unui 
spectacol de teatru cu 
păpuși, prezentarea 
păpușilor, decorurilor, 
discuții libere cu copii 
și cadre didactice 
 

11. Prietenii lui 
Prichindel 

Organizarea, împreună 
cu Inspectoratul de 
Poliție Județean Alba și 
Direcția Sanitară și de 
Prevenție Alba de 
discuții cu copiii-
spectatori pe teme de 
igienă și comportament 
stradal. 

1 Să învățăm 
împreună! 

1.000 0 

12. Workshop 
Prichindel 

- susținerea de către 
actorii teatrului de 
ateliere de teatru pentru 
preșcolari, școlari și 
liceeni 
- deprinderea de noi 
abilități artisticee 
- atragerea copiilor și 
adolescenților spre 
teatru 
- susținerea de către 
actorii teatrului de 
activități interactive cu 
copiii 

2 Atelierul de teatru 
 
Animație teatrală 

1.000 0 

13. Teatru Gazdă Implicarea teatrului în 
proiecte culturale 
inițiate de alte instituții 
de cultură,  atragerea de 
noi parteneri, găzduirea 
de evenimente 
culturale, altele decât 
cele ale teatrului 

1 Scena ta 0 0 

14. Noul Teatru Inaugurarea noului 
sediu al teatrului. În 
acest program au fost 
implementate trei 
proiecte: Inaugurarea 
teatrului, Mascota lui 
Prichindel și Povestea 
teatrului în imagini 

3 Mascota  
Prichindel 
 
Inaugurare teatru 
 
Povestea teatrului 
în imagini 
 

96.400 80.870 

 
Capitolul V - Sarcini pentru management 
 Pe durata mandatului, managementul va avea următoarele sarcini: 

1. promovarea pe plan național și internațional a valorilor artistice autohtone și universale din 
domeniul artelor spectacolului; 

2. creșterea accesului publicului la spectacole și concerte; 
3. asigurarea diversificării ofertei culturale; 
4. asigurarea promovării inovației, precum și a noilor metode de comunicare a actului artistic; 
5. să ducă la îndeplinire toate obligațiile care derivă din aprobarea proiectului de management și 

în conformitate cu hotărârile ordonatorului principal de credite, respective cele prevăzute de 
legislația în vigoare și în reglementările care privesc funcționarea instituției; 

6. să asigure respectarea prevederilor legale aplicabile în domeniile: sănătatea și securitatea 
muncii, apărarea împotriva incendiilor etc.; 

7. să transmită rapoartele de activitate și toate informațiile/înscrisurile solicitate de către Consiliul 
județean Alba, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 
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189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

8. să asigure integritatea sediului în care își desfășoară activitatea, managementul securității și al 
riscurilor; 

9. să dezvolte și să promoveze cultura prin teatru și prin organizarea de manifestări culturale 
(expoziții, workshop-uri, conferințe, publicații, simpozioane, spectacole, festivaluri etc.); 

10. să asigure portofoliul de programe și proiecte în strânsă relație cu comunitatea locală, la 
nivelul județului Alba în mediul urban și rural; 

11. să sprijine realizarea activităților de pedagogie, esențiale în educația tinerei generații, și să 
ajute la crearea unor oportunități de completare a curriculei oficiale din școli, cu precădere 
educația vocațională artistică; 

12. să valorifice spațiile interioare și exterioare pentru dezvoltarea de expoziții și spectacole; 
13. să contribuie la creșterea ponderii veniturilor proprii și a veniturilor din alte surse în total 

venituri, și în același timp, a gradului de acoperire din aceste surse a cheltuielilor 
administrative ale instituției; 

14. să asigure crearea condițiilor necesare creșterii numărului de beneficiari, și în același timp, să 
diversifice oferta culturală a instituției; 

15. să dezvolte relații de colaborare cu instituțiile de cultură care își desfășoară activitatea în 
același mediu; 

16. să dezvolte parteneriate cu autoritățile locale în vederea desfășurării actului artistic, precum și 
cu instituții culturale naționale și internaționale; 

17. să identifice soluții pentru atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea programelor 
instituției, coroborată cu participarea personalului de specialitate la programe de formare 
continuă și stagii de pregătire profesională; 

18. să implementeze strategii de marketing pentru o promovare mai bună a instituției; 
19. să asigure dezvoltarea și actualizarea mediului on-line; 

 
 Capitolul VI - Structura şi conţinutul proiectului de management 
 Proiectul întocmit de candidat este limitat la un număr de maxim 60 pagini, inclusiv anexe, 
și vor fi: format A4, marginile: stânga/dreapta 2 cm, sus/jos 1,25 cm, spațierea între rânduri: 6 pct. 
înainte de rând și 6 pct. după rând, alinierea: stânga-dreapta, font: Times New Roman, dimensiunea de 
12 pct. pentru textul de bază și 14 pct. pentru titluri, utilizând diacriticele specifice limbii române, 
numerotarea paginii: în josul paginii, numărul paginii central. 
 Proiectul întocmit trebuie să conţină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării 
instituţiei pe durata proiectului de management. În întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor 
conform definiţiilor prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr. 189/2008 privind managementul 
instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare. 
 În evaluarea proiectului de management se va urmări modul în care oferta candidatului 
răspunde sarcinilor formulate în baza prevederilor art. 12 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, având 
în vedere următoarele prevederi, care reprezintă totodată şi criteriile generale de analiză şi notare a 
proiectelor de management: 
  a) analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri 
privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent; 
  b) analiza activităţii instituţiei şi, în funcţie de specific, propuneri privind îmbunătăţirea acesteia; 
  c) analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, după caz; 
  d) analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei; 
  e) strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei 
publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate; 
  f) o previziune a evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o estimare a 
resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi 
atrase din alte surse. 
  Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie să conţină soluţii manageriale 
concrete, în vederea funcţionării şi dezvoltării instituţiei, pe baza sarcinilor formulate de autoritate. 
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  A. Analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri 
privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent: 
  1. instituţii, organizaţii, grupuri informale (analiza factorilor interesaţi) care se adresează aceleiaşi 
comunităţi; 
  2. analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, 
ameninţări); 
  3. analiza imaginii existente a instituţiei şi propuneri pentru îmbunătăţirea acesteia; 
  4. propuneri pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetări, alte surse 
de informare); 
  5. grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei pe termen scurt/mediu; 
  6. profilul beneficiarului actual. 
 
 
 
 
  B. Analiza activităţii instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia: 
  1. analiza programelor şi a proiectelor instituţiei; 
  2. concluzii: 
  2.1. reformularea mesajului, după caz; 
  2.2. descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii. 
 
  C. Analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, după 
caz: 
  1. analiza reglementărilor interne ale instituţiei şi a actelor normative incidente; 
  2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne; 
  3. analiza capacităţii instituţionale din punctul de vedere al resursei umane proprii şi/sau 
externalizate; 
  4. analiza capacităţii instituţionale din punct de vedere al spaţiilor şi patrimoniului instituţiei, 
propuneri de îmbunătăţire; 
  5. viziunea proprie asupra utilizării instituţiei delegării, ca modalitate legală de asigurare a 
continuităţii procesului managerial. 
 
  D. Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei: 
  Analiza financiară, pe baza datelor cuprinse în caietul de obiective: 
  1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii 
solicitate/obţinute de la instituţie: 
  1.1. bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii); 
  1.2. bugetul de cheltuieli (personal; bunuri şi servicii din care: cheltuieli de întreţinere, 
colaboratori; cheltuieli de capital); 
  2. analiza comparativă a cheltuielilor (estimate şi, după caz, realizate) în perioada/perioadele 
indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii solicitate/obţinute de la 
instituţie: 
 
 

Nr. 
Crt. 

Programul / Proiectul Devizul 
estimat 

Devizul 
realizat 

Observații, comentarii, 
concluzii 

(1) (2) (3) (4) (5) 
     

   
   
   

 Total Total Total  
   
       3. soluţii şi propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor 
instituţiei: 
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  3.1. analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei (în funcţie de 
tipurile de produse/servicii oferite de instituţiile de cultură - spectacole, expoziţii, servicii 
infodocumentare etc.), pe categorii de produse/servicii, precum şi pe categorii de bilete/tarife 
practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menţionarea celorlalte 
facilităţi practicate; 
  3.2. analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei; 
  3.3. analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte 
autorităţi publice locale; 
  4. soluţii şi propuneri privind gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul 
veniturilor: 
  4.1. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor; 
  4.2. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total; 
  4.3. analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenţie/alocaţie; 
  4.4. ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele 
individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile); 
  4.5. cheltuieli pe beneficiar, din care: 
  a) din subvenţie; 
  b) din venituri proprii. 
 
  E. Strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a 
instituţiei, conform sarcinilor formulate de autoritate: 
  Propuneri, pentru întreaga perioadă de management: 
  1. viziune; 
  2. misiune; 
  3. obiective (generale şi specifice); 
  4. strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management; 
  5. strategia şi planul de marketing; 
  6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management; 
  7. proiectele din cadrul programelor; 
  8. alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de management. 
 
  F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o 
estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor 
instituţiei ce pot fi atrase din alte surse 
 
  1. Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe perioada managementului: 
 

Nr. 
crt. 

Categorii Anul … Anul … Anul … Anul … 

(1) (2) (3) (…) (…) (…) 
1. TOTAL VENITURI, din care: 

1.a. Venituri proprii, din care: 
    1.a.1. venituri din activitatea de bază 
    1.a.2. surse atrase 
    1.a.3. alte venituri proprii 
1.b. Subvenții / alocații 
1.c. Alte venituri 

    

2. TOTAL CHELTUIELI, din care: 
2.a. Cheltuieli de personal, din care: 
    2.a.1. Cheltuieli cu salariile 
    2.a.2. Alte cheltuieli de personal 
2.b. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care: 
    2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte 
    2.b.2. Cheltuieli pentru proiecte 
    2.b.3. Cheltuieli pentru reparații curente 
    2.b.4. Cheltuieli de întreținere 
    2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 
2.c. Cheltuieli de capital 
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  2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului: 
  2.1. la sediu; 
  2.2. în afara sediului. 
 
 
  3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată 
 

Nr. 
Crt. Program Scurtă descriere a 

programului 

Nr. proiecte 
în cadrul 

programului 

Denumirea 
proiectului 

Buget prevăzut 
pe program 

(lei) 
Primul an de management 

1.      
…      
…      

Al doilea an de management 
2.      
…      
…      

Al treilea an de management 
3.      
…      
…      

Al patrulea an de management 
4      
…      
…      

 
 

  Capitolul VII - Alte precizări 
 Pentru informaţii suplimentare necesare elaborării proiectului de management, candidaţii se pot 
adresa, în baza unei cereri motivate, Consiliului județean Alba, e-mail: centenar@cjalba.ro  
 Relaţii suplimentare privind întocmirea proiectului de management se pot obţine de la Serviciul 
investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură din cadrul 
Consiliului Județean Alba, e-mail: centenar@cjalba.ro. 
  
        Capitolul VIII – Anexe 
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul caiet de obiective. 
 
Anexa nr. 1 
Regulamentul de organizare și funcționare al Teatrului de Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 59/20.03.2015. 
Anexa nr. 2 
Organigrama Teatrului de Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia  aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Județean Alba nr. 59/20.03.2020 și  Statul de funcții al Teatrului de Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 151/16.07.2020. 
Anexa nr. 3 
Bugetul aprobat al Teatrului de Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia, pe ultimii trei ani.  
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