ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea de taxe locale şi tarife
datorate bugetului general al judeţului Alba, în anul 2021

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna decembrie 2020.
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind stabilirea de
taxe locale şi tarife datorate bugetului general al judeţului Alba, în anul 2021;
Văzând propunerile privind stabilirea de taxe locale și tarife datorate bugetului general al
Județului Alba pentru anul 2021:
- nr. 457/22 iulie 2020 a Serviciului Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Alba
- nr. 16621/24 iulie2020 a Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Transport
- nr. 1074/27 iulie 2020 a Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba
- nr. 1859/28 iulie 2020 a Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba
- nr. 317/3 august 2020 a Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba
- nr. 3647/4 august 2020 a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia
- nr. 17436/4 august 2020 a Serviciul programe, lucrări întreținere drumuri
- nr. 17630/5 august 2020 a Direcției juridică și administraţiei publică
- nr. 17749/6 august 2020 a Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism
- nr. 14661/11 august 2020 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
- nr. 2181/13 august 2020 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud
- nr. 1140/2 septembrie 2020 a Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia.
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 255/2005 privind aprobarea taxei speciale
Salvamont, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 190/2018 privind aprobarea de taxe speciale
pentru unele activități de stare civilă prestate de către Direcția Publică Comunitară de Evidență
a Persoanelor Alba.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 3 lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 29 din Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 9 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 43, art. 190 și art. 193 alin. 7 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 20 alin. 1 lit. b şi art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativteritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 71/2018 pentru modificarea art. 84 alin. (1) şi (4) din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011;
- O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii
aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice
comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi
desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 387/2005 privind aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea taxelor privind
furnizarea datelor din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei, cu modificările și
completările ulterioare;
- H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a
dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor
români, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractuluicadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a
dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 20182019, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2156/2005
privind tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.;
- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 233/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu
modificările și completările ulterioare;
- Ordinului comun nr. 397/836/2018 al ministrului sănatății și al președintelui Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în
anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
pentru anii 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului comun nr. 126/6590/1236/2018 al ministrului transporturilor, viceprimministrul, al ministrului dezvoltîării regionale și administrației publice, și al ministrului
afacerilor interne pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei
vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime
admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu
modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 182 alin. 1 și alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a şi art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. (1) Se aprobă nivelul taxelor locale şi tarifelor percepute de Judeţul Alba prin
Consiliul Judeţean Alba, potrivit anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7 şi nr. 8 părţi integrante ale prezentei hotărâri.
(2) Taxele şi tarifele stabilite potrivit alin. 1 se fac venit la bugetul local al
Judeţului Alba.
Art. 2. Se aprobă nivelul taxelor percepute de către Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeo Alba, potrivit anexei nr. 9, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3. Se aprobă nivelul taxelor percepute de către Direcţia Publică Comunitară de
Evidenţă a Persoanelor Alba, potrivit anexei nr. 10 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 4. Se aprobă nivelul taxelor şi tarifelor percepute de către Centrul de Cultură
”Augustin Bena” Alba, potrivit anexei nr. 11 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 5. Se aprobă nivelul taxelor şi tarifelor percepute de către Muzeul Naţional al Unirii
Alba Iulia, potrivit anexei nr. 12 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 6. Se aprobă nivelul tarifelor percepute de către Teatrul de păpuşi ”Prichindel” Alba
Iulia, potrivit anexei nr. 13 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 7. Se aprobă nivelul tarifelor percepute de către Direcţia Judeţeană de Dezinsecţie şi
Ecologizare Mediu Alba, potrivit anexei nr. 14 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 8. Se aprobă nivelul tarifelor percepute de Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
potrivit anexelor nr. 15, nr. 16, nr. 17, nr. 18 şi nr. 19 - părţi integrante ale prezentei hotărâri.
Art. 9. Se aprobă nivelul tarifelor percepute de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
potrivit anexelor nr. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 părţi integrante ale prezentei hotărâri.
Art. 10. Neplata taxelor locale şi tarifelor reglementate prin prezenta hotărâre atrage
calcularea de majorări de întârziere şi sancţiuni, în cuantumurile prevăzute în actele normative în
vigoare.
Art. 11. Se aprobă, pentru persoanele fizice şi pentru persoanele juridice, anularea
creanţelor fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei,
conform art. 266 alin. 6 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările și completările ulterioare.
Art. 12. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021, dată la care
prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 259/12 decembrie 2019, cu modificările și
completările ulterioare își încetează aplicabilitatea.
Art. 13. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei Dezvoltare şi
Bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, direcţiile de
specialitate, prin compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba,
instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 14. Prin intermediul secretarului 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, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, direcţiilor de
specialitate şi compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba, instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean.
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 232
Alba Iulia, 26 octombrie 2020

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
Direcţiei dezvoltare şi bugete 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 dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii
Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice,
mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului
Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice
Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - uri și sport
Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituțională, turism şi
relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri
Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a Consiliului
Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TAXE
pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, în anul 2021
a.) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism - în mediul urban
Taxă -leiAn 2021
până la 150 mp inclusiv
6
între 151 şi 250 mp inclusiv
7
între 251 şi 500 mp inclusiv
9
între 501 şi 750 mp inclusiv
12
între 751 şi 1000 mp inclusiv
14
peste 1000 mp
14 + 0,01 lei/mp pentru
fiecare mp care depăşeşte
1000 mp
b.) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul rural va fi egală cu 50%
din taxa stabilită pentru mediul urban.
c.) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizații de
construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a
autorizației inițiale;
d.) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism și autorizației de construire, emise de
structura de specialitate din cadrul Consiliului Județean Alba este de 15 lei;
e.) Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențială sau
clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții;
f.) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire, pentru alte construcții decât cele
menționate la pct. e) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv
valoarea instalațiilor aferente;
g.) Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare șantier în
vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire, este egală
cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier;
h.) Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei
construcții este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului
pe clădiri, aferentă părții desființate;
i.) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau
rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie;
j.) Taxă aviz de oportunitate emis de structura de specialitate din cadrul Consiliului
Judeţean Alba este de 20 lei.
Scutirea de la plata taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor se
acordă conform prevederilor legale în vigoare.
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Suprafaţa pentru care se solicită certificatul de urbanism

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a Consiliului
Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TARIFE
Suplimentare, pentru anul 2021, de utilizare a drumurilor judeţene aplicate pentru
vehiculele rutiere a căror masă totală maximă admisă, masa maximă admisă pe axe
şi/sau ale căror dimensiuni maxime admise de gabarit depăşesc limitele legale
Nr.
crt

1.

Denumire tarif

Eliberare AST pentru
transport cu mase şi/sau
dimensiuni de gabarit

Unitate de
calcul

tarif/document

Tarif unitar cu TVA
An 2021
(euro)
42

2.

3.

4.

5.1

5.2

depaşit, inclusiv traseu şi
condiţii de parcurs
Eliberare aviz prealabil
depăşire limită de
competenţă; include traseu
şi condiţii de parcurs
Estimare: include condiţii
de parcurs, distanţă şi cost;
nu include traseu.
Depăşirea masei totale
maxime admise, indiferent
de tipul suspensiilor,
numărul de axe sau de roţi

Depaşirea
masei maxime
admise,
indiferent de
numărul de
roţi.

Depăşirea
dimensiunilor
6.2 maxime
admise
6.3

7.

axa
dublă
axa
triplă

5.3
6.1

axa
simplă

lungime
lăţime

tarif/document

28,5

tarif/estimare

40

tarif x distanța

0,01*(G- mma/2)

Suspensii
Alte suspensii decât
pneumatice sau
cele pneumatice sau
echivalente
echivalente
(((G1,40*(((Gmma)^2)*((Gmma)^2)*((Gmma)+2,3)^2)/100 mma)+2,3)^2/100
tarif x distanţa
(((G1,40* (((Gmma)+0,2)^2)*
mma)+0,2)^2)*(2/((G(2/((G-mma)+10)) mma)+10))
(((G1,40*(((Gmma)+0,1)^2)*
mma)+0,1)^2)*((2/G(2/((G-mma)+10)) mma)+10))
(0,10^2*((L-Lma)+1)^2)/10
tarif x distanţa

0,20^2*((l-lma)+1)^2)
0,20^2*((h-hma)+1)^2)

înalţime
Recântărire
sau
remăsurare, la
tarif x operaţie
45
solicitarea
utilizatorului
LEGENDA:
G = masa reală, exprimată în tone, constatată din documente sau prin cântărire;
mma = masa maximă admisă în circulație pe drumurile publice, exprimată în tone;
L = lungimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin
măsurare;
l = lățimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin
măsurare;
h = înălțimea reală a vehicului, exprimată în metri constatată din documente sau prin
măsurare;
Lma = lungimea maximă a vehiculului, exprimată în metri;
lma = lațimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri;
hma = înălțimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri;
AST – autorizație specială de transport;
Prin semnul ,, ^ ” se înțelege ridicarea la putere

Persoanele fizice și juridice române sau străine, vor achita în lei tariful exprimat în euro,
la cursul de schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală
Europeană și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1
ianuarie a anului calendaristic următor;
Modul de aplicare a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean
din județul Alba:

A. Masele și dimensiunile maxime admise sunt cele prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la
Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
B. Sunt exceptate de la plata tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes
județean:
a.) transporturile efectuate cu vehiculele rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal
de unităţile Ministerului Apărării Naţionale;
b.) transporturile efectuate cu vehiculele rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal
de unităţile subordonate Ministerului Afacerilor Interne;
c.) transporturile efectuate cu vehicule rutiere deținute sau utilizate în baza unui drept legal de
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere din România – SA și de către
subunitățile acesteia;
d.) vehiculele specializate utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanţă;
e.) transporturile efectuate cu vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de
serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de
urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
f.) vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru
Pace, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre
statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la
19 iunie 1951, şi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale,
înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952;
g.) vehiculele care efectuează transporturi funerare;
h.) vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare
în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale;
i.) vehiculele rutiere specializate, inclusiv vehiculele rutiere care efectuează transportul
acestora, care participă la acțiuni de deszăpezire sau în situații de urgență, calamitaţi, dezastre
naturale, cauzate de fenomene meteorologice deosebite comunicate de Administrația Națională
de Meteorologie prin cod portocaliu sau roșu.
C. Autorizația specială de transport se eliberează și în cazul transporturilor exceptate de la
plata tarifelor suplimentare de utilizare. În acest caz nu se va percepe tariful de eliberare prevăzut
la pct.1 din tabelul de mai sus.
D. Utilajele sunt considerate mărfuri indivizibile chiar dacă sunt transportate având
demontate parți componente.
E. La eliberarea autorizațiilor speciale de transport se vor lua în considerare și măsurătorile
efectuate pe rețeaua internă de drumuri județene de organele cu atribuții de control al
transporturilor rutiere.
F. Tarifarea pentru eliberarea documentelor prevăzute la pct 1. din tabelul de mai sus:
a.) Tarifarea pentru eliberarea autorizației speciale de transport prevăzută la pct.1. din tabelul
de mai sus, se efectuează pentru fiecare document eliberat.
b.) Tarifarea pentru estimarea prevăzută la pct.3 din tabelul de mai sus, se efectuează pentru
fiecare document eliberat, fără a se specifica traseul ce urmează a fi parcurs, totodată se va
menționa obligativitatea întocmirii proiectelor de transport.
G. Tarifarea pentru depășirea masei maxime admise (totale sau pe axe) prevăzute la pct.4 5.3 din tabelul de mai sus:
a.) Tarifarea pentru depăşirea masei se efectuează prin compararea rezultatului obţinut pentru
tarifarea masei totale cu rezultatul obţinut pentru tarifarea maselor pe axe ale vehiculului,
luându-se în considerare valoarea cea mai mare rezultată.
b.) Tarifarea pentru depășirea masei totale se calculează prin aplicarea relației de calcul, masa
reală se constată din documente sau prin cântărire.
c.) În situaţia în care cel puţin două vehicule sunt cuplate lateral pentru efectuarea unui
transport, clasificarea axelor, din punctul de vedere al distanţei dintre axe, se efectuează pentru
fiecare vehicul, indiferent de numărul de axe sau de roţi al fiecărui vehicul.
d.) În situaţia în care două sau mai multe vehicule rutiere sunt cuplate unul după altul,
clasificarea axelor din punct de vedere al distanței dintre axe se efectuează continuu, începând
din partea din față a primului vehicul rutier, indiferent de numărul de axe sau de roți ale fiecărui
vehicul.

e.) Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează prin aplicarea relației
de calcul, după ce se determină valoarea depășirii prin diferența dintre masa reală pe fiecare axă
și masa maxim admisă pe axă, în funcție de categoria drumului pe care se circulă.
f.) Pentru axe multiple constituite din cel puţin două axe consecutive ale aceluiaşi vehicul,
tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează pentru fiecare categorie de
axe (simplă, dublă, triplă), în funcţie de distanţa dintre axe.
g.) Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axa dublă şi triplă se efectuează pentru
ansamblul de axe, fără a se compara şi a se lua în considerare axele componente ale configuraţiei
de axe.
h.) În cazul vehiculelor prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, combinaţiile de axe (simplă, dublă, triplă)
se stabilesc de la partea din faţă a vehiculului spre spatele acestuia.
i.) În cazul depăşirii masei maxime admise pe mai multe axe sau configuraţii de axe distincte
ale aceluiaşi vehicul, tarifarea se cumulează.
j.) Nu se aplică tarife suplimentare, nu se eliberează AST şi nu se impun condiţii pentru
însoţire dacă depăşirea masei maxime admise pe axe şi a masei totale maxime admise sau a
maselor pe axe şi a masei totale înscrise în AST, rezultată în urma cântăririi, este de până la:
(i) 4% inclusiv, pentru masa pe axa simplă;
(ii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa dublă;
(iii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa triplă;
(iv) 5% inclusiv, pentru masa totală.
k.) Tarifarea pentru depăşirea masei totale sau pe axe nu se aplică pentru vehiculele de
transport de persoane (autoturisme, microbuze, autocare, autobuze).
H. Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise prevăzute la pct. 6.1 – 6.3
din tabelul de mai sus:
a.) Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise se calculează prin aplicarea
relației de calcul, după ce se determină valoarea depășirii prin diferența dintre dimensiunea reală
și dimensiunea maxim admisă;
b.) În situaţia în care sunt depăşite mai multe dimensiuni maxime admise, se cumulează
tarifarea;
c.) În cazul în care dimensiunile se determină prin măsurare și se constată o depășire a
lungimii maxime admise sau a lungimii înscrise în autorizația specială de transport cu cel mult
1%, a lăţimii maxime admise sau a lăţimii înscrise în autorizaţia specială de transport cu cel mult
2% și/sau cu cel mult 1 cm a înălțimii maxime admise sau a înălțimii înscrise în autorizația
specială de transport, aceste transporturi sunt considerate a se încadra în limitele maxime admise.
d.) În cazul în care dimensiunile se determină prin măsurare și se constată o depășire a
înălțimii maxime admise sau a înălțimii înscrise în autorizația specială de transport mai mare de
0,01m dar nu mai mult de 0,05 m, se consideră că transportul se încadrează în limitele maxime
admise, dar se eliberează autorizație specială de transport, fără plata tarifelor suplimentare pentru
traseul ce urmează a fi parcurs.
I. Recântărirea şi remăsurarea prevăzute la pct.7 din tabelul de mai sus:
a.) Nu se efectuează recântărire sau remăsurare pentru traseul deja parcurs pe drumurile de
interes județean.
b.) Dacă se realizează o descărcare parțială de marfă, aceasta trebuie să rezulte din
documentele de transport.
J. Modul de efectuare a calculelor:
a.) Valorile maselor se introduc în calcule exprimate în tone, cu două zecimale sau așa cum
sunt ele afișate de aparatele de măsurat.
b.) Valorile dimensiunilor se introduc în calculele exprimate în metri, cu două zecimale.
c.) Tariful unitar se introduce în calcule cu 4 zecimale.
d.) Distanţa se introduce în calcul în kilometri, fără zecimale, prin rotunjire în plus la unitate;
e.) Rezultatele parţiale până la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se rotunjesc;
f.) Tariful final rezultat, care se achită în altă monedă decât în euro, se calculează la cursul de
schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie a anului anterior, comunicat de Banca Centrală
Europeană.
g.) Tariful final rezultat, se rotunjeşte la două zecimale, în moneda în care se efectuează plata.
K. După efectuarea plății, solicitantul poate cere anularea autorizației de transport și
restituirea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean, după cum urmează:

a.) La cererea scrisă a solicitantului, dacă autorizația specială de transport nu a fost
ridicată de la emitent sau dacă cererea, împreună cu originalul autorizației speciale de transport,
a fost depusă la emitent, înainte de începerea termenului de valabilitate al autorizației.
b.) La cererea scrisă a solicitantului însoţită de documente doveditoare, în cazuri
justificative (fenomene meteo periculoase semnalizate prin codurile portocaliu sau roșu, anularea
comenzii/contractului de transport etc.), dacă cererea, împreună cu originalul autorizației
speciale de transport, a fost depusă la emitent în termen de cel mult 3 zile de la începerea
perioadei de valabilitate a autorizației.
c.) În toate cazurile emitentul va reține tarifele de emitere prevăzute la pct.1 din tabel,
inclusiv tariful pentru aviz depășire limită de competență, prevăzut la pct.2 din tabel, după caz.
L. În cazul în care se constată circulația cu mase și/dimensiuni mai mici decât cele
înscrise în autorizația specială de transport, aceasta se consideră valabilă, pentru tot traseul
autorizat. În acest caz, tarifele suplimentare de utilizare a rețelei de drumuri județene nu se
restituie.
Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a Consiliului
Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TARIFE
pentru ocuparea zonei drumurilor judeţene, în anul 2021
a) pentru ocuparea suprafeţelor din zona drumurilor judeţene
Nr.
crt.
1

2

3

Tarif
lei/mp/lună
An 2021

Denumire tarif
Amplasare panou publicitar
Suprafaţa minimă supusă tarifării va fi suprafaţa rezultată din
încadrarea proiecţiei orizontale a panoului la care se adaugă
1,00 m de jur împrejur
Spaţiu cu destinaţie comercială (chioşc, rulotă, masă pentru
desfacere produse alimentare şi nealimentare)
Suprafaţa minimă tarifată, va fi suprafaţa obiectivului
amplasat, plus 1,00 m de jur împrejur, la care se adaugă
suprafaţa aferentă staţionării autovehiculelor în afara părţii
carosabile
Accese la:
 Staţii de distribuţie carburanţi
 Hoteluri, moteluri, depozite, spaţii comerciale, showroom,exploatări forestiere etc.
Suprafaţa supusă tarifării, reprezintă terenul ocupat, din zona
drumului pentru realizarea accesului cu racordarea simplă în
intravilan, a benzilor de accelerare, de decelerare și stocaj
pentru virarea la stânga

b) alte tarife de utilizare a zonei drumurilor judeţene
Nr.
Denumire tarif
crt.
1
Locuri de parcare ce deservesc obiective economice
2
Cabluri având alte destinații decât distribuirea de energie
electrică, benzi transportoare - traversare drum :
 Traversare aeriană
 Subtraversare
3
Cabluri subterane având alte destinații decât distribuirea
de energie electrică - în lungul drumului județean:
 În ampriză în afara părţii carosabile
 Sub partea carosabilă
 În zona de siguranţă
4
Cabluri amplasate aerian având alte destinaţii decât

2,10

1,25

1,25

Lei/mp/lună

Tarif
An 2021
1,25

Lei/ml/lună
Lei/ml/lună

1,25
1,65

Lei/ml/lună
Lei/ml/lună
Lei/ml/lună

1,65
2,25
1,15

UM

5

6

7

8

9

10

11

12

13

distribuirea de energie electrică - în lungul drumului
judeţean:
 În ampriză în afara părţii carosabile
 În zona de siguranţă
Stâlpi, având alte destinaţii decât distribuirea de energie
electrică, din zona amprizei şi zona de siguranţă a
drumului judeţean pe care sunt instalate cabluri,
dispozitive sau alte instalaţii asemănătoare :
 În ampriză în afara părţii carosabile
 În zona de siguranţă
Cabluri având alte destinaţii decât distribuirea de energie
electrică – pe poduri:
 În canale tehnice
 Ancorat de pod sau în altă soluţie decât în canal
tehnic
Racorduri şi branşamente, la servicii de utilităţi publice
de apă, canalizare şi electricitate, amplasate în ampriza şi
în zona de siguranţă pentru persoanele juridice –
traversare drum:
 Traversare aeriană
 Subtraversare
Racorduri şi branşamente, la servicii de utilităţi publice
de apă, canalizare şi electricitate, amplasate în ampriza şi
în zona de siguranţă pentru persoanele juridice – subteran
în lungul drumului judeţean:
 În ampriză, în afara părţii carosabile
 Sub partea carosabilă
 În zona de siguranţă
Racorduri şi branşamente, la servicii de utilităţi publice
de apă, canalizare şi electricitate, amplasate în ampriza şi
în zona de siguranţă pentru persoanele juridice – aerian în
lungul drumului judeţean:
 În ampriză
 În zona de siguranţă
Racorduri şi branşamente, la servicii de utilităţi publice
de apă, canalizare şi electricitate, amplasate în ampriza şi
în zona de siguranţă pentru persoanele juridice – pe
poduri:
 În canale tehnice
 Ancorat de pod sau în altă soluţie decât canal
tehnic
Racorduri şi branşamente, la servicii de utilităţi publice
de gaze, ţiţei, alte produse inflamabile amplasate în
ampriza şi în zona de siguranţă pentru persoanele juridice
– traversare drum:
 Traversare aeriană
 Subtraversare
Racorduri şi branşamente, la servicii de utilităţi publice
de gaze, ţiţei, alte produse inflamabile amplasate în
ampriza şi în zona de siguranţă pentru persoanele juridice
– în lungul drumului judeţean:
 În ampriză, în afara părţii carosabile
 Sub partea carosabilă
 În zona de siguranţă
Racorduri şi branşamente, la servicii de utilităţi publice
de gaze, ţiţei, alte produse inflamabile amplasate în

Lei/ml/lună
Lei/ml/lună

1,25
1,15

Lei/buc/lună
Lei/buc/lună

11,20
5,60

Lei/ml/lună
Lei/ml/lună

11,20
16,75

Lei/ml/lună
Lei/ml/lună

1,70
2,65

Lei/ml/lună
Lei/ml/lună
Lei/ml/lună

2,25
2,80
1,70

Lei/ml/lună
Lei/ml/lună

8,40
5,60

Lei/ml/lună

16,80

Lei/ml/lună

22,40

Lei/ml/lună
Lei/ml/lună

5,60
2,80

Lei/ml/lună
Lei/ml/lună
Lei/ml/lună

2,80
5,60
2,30

ampriza şi în zona de siguranţă pentru persoanele juridice
– în lungul drumului judeţean:
Lei/ml/lună
8,40
 În ampriză
14
Racorduri şi branşamente, la servicii de utilităţi publice
de gaze, ţiţei, alte produse inflamabile amplasate în
ampriza şi în zona de siguranţă pentru persoanele juridice
– pe poduri:
Lei/ml/lună
33,50
 În canale tehnice
 Ancorat de pod sau în altă soluţie decât canal
Lei/ml/lună
55,90
tehnic
15
Rețele de alimentare cu apă, gaz, canalizare, pentru
consumatorii industriali (proprietari ai rețelelor),
amplasate în lungul drumului județean și a podurilor:
Lei/ml/lună
0,30
 În ampriză, în afara părții carosabile, în zona de
siguranță (inclusiv traversări/subtraversări)
Lei/ml/lună
0,50
 Sub partea carosabilă
NOTĂ : Modul de aplicare a tarifelor de utilizare a zonei drumurilor judeţene prevăzute în prezenta
anexă este următorul:
1. Administratorul drumului poate accepta amplasarea unor construcţii sau instalaţii în
zona drumului, cu condiţia ca acestea să nu aducă prejudicii drumului şi siguranţei traficului
rutier.
2. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele nu funcţionează sau în cazurile în care
lucrările la acestea au fost sistate sau nu au fost finalizate.
3. Tarifele se percep persoanelor fizice şi juridice care au obligaţia de a solicita
autorizaţie
4. Pentru panourile publicitare, suprafaţa minimă supusă tarifării va fi suprafaţa rezultată
din încadrarea proiecţiei orizontale a panoului, la care se adaugă 1,00 m de jur împrejur.
5. Pentru spaţiile prevăzute la lit. a), poziţia 2, suprafaţa minimă tarifată va fi suprafaţa
obiectivului amplasat, plus 1,00 m de jur împrejur, la care se adaugă suprafaţa aferentă staţionării
autovehiculelor în afara părţii carosabile.
6. Pentru benzile transportatoare se percep numai tarifele de la traversare aeriană.
7. Tariful de utilizare a zonei drumului conform lit. a şi b nu se aplică persoanelor fizice
care realizează accesul la locuinţe, case de vacanţă sau garaje, precum şi pentru instalaţiile care
asigură utilităţile necesare consumului casnic (apă, gaze, energie electrică, canalizare). Această
scutire nu este valabilă însă în cazul în care se schimbă destinaţia locuinţei sau garajului (de
exemplu, transformarea în spaţiu comercial etc.) ori se amplasează în incintă construcţii cu
caracter comercial.
8. Tariful de utilizare a zonei drumurilor judeţene nu se aplică pentru unităţile bugetare
de asistenţă socială şi de educaţie (spitale, creşe, aziluri de bătrâni, şcoli, grădiniţe).
Anexa nr. 4 la Proiectul de hotărâre
a Consiliului Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TARIFE
pentru eliberarea acordurilor prealabile şi a autorizaţiilor privind amplasarea şi accesul la
drumul judeţean, în anul 2021
Nr.
crt.
1

2

Denumire tarif
Acord prealabil de amplasare şi acces la drum
- persoane juridice/PFA
 fără constatare pe teren
 cu constatare pe teren
Autorizaţie de amplasare şi acces la drum
- persoane juridice/PFA
 fără constatare pe teren

Tarif
lei/buc.
An 2021

280
360

140

270
 cu constatare pe teren
3
Pentru schimbări de soluţii, care comportă
50
modificări ale planurilor din documentaţia
prezentată de beneficiar (efectuate de către
administratorul drumului)
4
Acord prealabil (autorizaţie) pentru persoane fizice
90
(construcţii de locuinţe, garaje, racorduri la
instalaţiile de gaze, apă, telefonie, tv, electricitate,
canalizare etc)
Notă: Administratorul drumurilor şi podurilor judeţene prin grija Direcţiei Gestionarea
Patrimoniului şi Direcţiei Dezvoltare şi Bugete, va încheia cu utilizatorii suprafeţelor din zona
drumurilor şi podurilor de interes judeţean, contracte de utilizare.
Modul de aplicare a tarifelor de utilizare a zonei drumurilor județene prevăzute în
prezenta anexă este următorul:
1. Administratorul drumului poate accepta amplasarea unor construcţii sau instalaţii în
zona drumului, cu condiţia ca acestea să nu aducă prejudicii drumului şi siguranţei traficului
rutier.
2. Realizarea sau amplasarea în zona drumului a panourilor publicitare, a oricăror
construcţii, accesuri, amenajări sau instalaţii, în orice scop, fără a periclita siguranţa circulaţiei,
se face pe baza autorizaţiei de construire şi doar în condiţiile existenţei acordului prealabil şi a
autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului şi prin încheierea, dacă este cazul, a
contractului aferent utilizării suprafeţei ocupate din ampriza şi zona de siguranţă.
3. Acordul şi autorizaţia de amplasare şi de acces la drum se emit pentru o anumită
funcţie a obiectivului. La schimbarea funcţiei sau a destinaţiei, beneficiarul este obligat să obţină
aprobarea administratorului drumului pentru noua situaţie.
4. Tarifele se percep persoanelor fizice şi juridice care au obligaţia de a solicita
autorizaţie.
5. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele nu funcţionează sau în cazurile în care
lucrările la acestea au fost sistate sau nu au fost finalizate.
6. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele se vor amplasa în afara zonei de
protecţie a drumurilor județene, însă numai dacă se realizează şi drum de acces la drumurile
județene sau alte lucrări în ampriza şi în zona de siguranţă.
7. Tarifele prevăzute se percep şi în cazul în care se solicită prelungirea acordului sau a
autorizaţiei.
8. Pentru persoanele fizice care solicită avizul administratorului drumului pentru
construcţii de locuinţe, garaje, racorduri la instalaţiile de gaze, apă, telefonie, tv, electricitate,
canalizare etc. se încasează o singură dată suma de 90 lei, la eliberarea acordului, eliberarea
autorizaţiei nefiind tarifată.
Anexa nr. 5 la Proiectul de hotărâre a Consiliului
Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TARIFE
pentru prestaţiile specifice realizate de către Compartimentul Autoritatea Judeţeană de
Transport, în domeniul transportului public județean de persoane prin curse regulate,
în anul 2021
Nr.
crt.
1

2

Prestaţia specifică
Eliberarea licenței de traseu județean pentru
autovehiculele active necesare efectuării traseului,
pentru o cursă (tarif pentru un an)
Înlocuirea licenței de traseu județean ocazionată de
pierderea, sustragerea ori deteriorarea celei eliberate
sau de schimbarea denumirii operatorului de
transport rutier ori a adresei sediului acestuia (tarif
pentru o bucată)

Tarif
An 2021
42 lei

117 lei

Notă: Tariful pentru o prestație specifică, aferent eliberării unui document pentru o
perioadă mai mică de un an, se stabilește ca fracție lunară din tariful perceput pentru întregul an
și se calculează prin rotunjire la 1 leu în favoarea solicitantului prestației.
Cuantumurile tarifelor mai sus menționate sunt în conformitate cu cele practicate în
prezent de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în baza O.M.T.C.T. nr. 2156/2005 privind
tarifele pentru prestațiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., cu
modificările și completările ulterioare.
Anexa nr. 6 la Proiectul de hotărâre a Consiliului
Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TARIFE
pentru realizarea de copii de pe documentele persoanelor fizice sau juridice, altele decât
autoritățile administrației publice locale, instituțiile publice și instanțele judecătorești,
în anul 2021
Nr.
crt.
1

Denumirea lucrării

Tarif -leiAn 2021

Copie format A4
- față
0,90
- față-verso
1,80
Copie format A3
- față
1,80
- față-verso
3,60
Servicii de producţie editorială-tehnoredactare (lei/pagină A4)
- 1-5 pagini
6,50
- 6-25 pagini
3,25
- peste 25 de pagini
1,50
Servicii de producţie tipografică-tiraj
0,65
(preţ tiraj= lei/foaie x tiraj*)
Notă: *) Tariful se referă la tirajul curent, la care se adaugă comandă solicitată;

2

3

4

Anexa nr. 7 la Proiectul de hotărâre a Consiliului
Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TAXE
pentru eliberarea unor copii și extrase ale documentelor deținute în arhiva Consiliului
Județean Alba, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, altele decât autoritățile
administrației publice locale, instituțiile publice și instanțele judecătorești,
în anul 2021
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Denumirea taxă
Taxa de identificare în arhivă a documentelor
Taxă eliberare copii și extrase ale documentelor format A4/față
Taxă eliberare copii și extrase ale documentelor format A4/față
- verso
Taxă eliberare copii și extrase ale documentelor format A3/față
Taxă eliberare copii și extrase ale documentelor format A3/față
- verso

Tarif
-leiAn 2021
10,00
5,00
8,00
8,00
10,00

Anexa nr. 8 la Proiectul de hotărâre a Consiliului
Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020

TAXE
pentru eliberare de copii de pe documentele care constituie informații de interes public
create și/sau gestionate de Consiliul Județean Alba, în anul 2021
Nr.
crt.

Denumirea taxă
Taxă eliberare copii și extrase ale documentelor format A4/față
Taxă eliberare copii și extrase ale documentelor format A4/față
- verso
Taxă eliberare copii și extrase ale documentelor format A3/față

1
2
3

Taxă eliberare copii și extrase ale documentelor format A3/față
- verso

4

Tarif
-leiAn 2021
0,90
1,80
1,80
3,60

Anexa nr. 9 la Proiectul de hotărâre a Consiliului
Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TAXA SPECIALĂ SALVAMONT
- anul 2021 -

Hoteluri, pensiuni, vile, moteluri

lei/zi/turist

Taxă -leiAn 2021
1,00

2

Cabane, bungalouri, sate de vacanţă,
campinguri, ferme agroturistice

lei/zi/turist

0,50

3

Turişti transportaţi pe cablu

% din încasările
realizate

0,50 %

Nr.
crt.
1

Unitatea de cazare şi transport pe cablu

UM

Anexa nr. 10 la Proiectul de hotărâre a Consiliului
Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TAXE
pentru activităţile de stare civilă prestate de către Direcţia Publică Comunitară
de Evidenţă a Persoanelor Alba, în anul 2021
Taxă
Nr.
Denumirea taxei
UM
-leicrt.
An 2021
Taxe pentru activităţile de stare civilă
1
Taxă pentru furnizarea datelor din Registrul Național de lei/persoană
4
Evidență a Persoanelor
2
Contravaloare carte de identitate
lei/act
7
3
Contravaloare carte de identitate provizorie
lei/act
1
Taxe speciale pentru unele activităţi de stare civilă *
4
Taxă pentru furnizarea datelor cu caracter personal, în
lei/persoană
10
regim de urgență
5
Taxă pentru analiza dosarului în vederea avizării
lei/cerere
300
transcrierii în registrele de stare civilă române,
întocmite de autoritățile străine, în regim de urgență
6
Taxă pentru procesarea și analiza dosarului în vederea
lei/cerere
500
înaintării spre emiterea Dispoziției de
aprobare/respingere a schimbării numelui și/sau
prenumelui pe cale administrativă, în regim de urgență
*Notă: Se aplică conform Regulamentului privind aplicarea taxelor speciale pentru unele
activități de evidență a persoanelor și stare civilă prestate de către Direcția Publică Comunitară

de Evidență a Persoanelor Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.
190/2018.
Anexa nr. 11 la Proiectul de hotărâre a Consiliului
Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TAXE ŞI TARIFE
percepute de Centrul de Cultură ”Augustin Bena”, în anul 2021
1. Taxe de şcolarizare pentru anul școlar 2020-2021
Nr.
crt.

SPECIFICAŢIE

Taxă
lei/cursant/
An 2021

CURSURI CU PREDARE INDIVIDUALĂ
1.

2.

3.

4.

Curs cu predare individuală, conform planului de școlarizare*
*specializările cursurilor cu predare individuală se aprobă prin planul
de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021
CURSURI CU PREDARE COLECTIVĂ

Curs cu predare colectivă, conform planului de școlarizare**
450
** specializările cursurilor cu predare colectivă se aprobă prin planul
de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021
CURSURI SCUTITE DE TAXE
realizate în satele/comunele din Județul Alba
cu scopul conservării și promovării tradițiilor și obiceiurilor populare românești
Curs scutit de taxă, conform planului de școlarizare***
***specializările cursurilor cu predare colectivă se aprobă prin planul
de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021
CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ
Curs de formare profesională (solist vocal, solist instrumentist,
fotograf, operator sunet, design web, arte decorative)

2. Tarife pentru serviciile prestate şi produsele realizate, pentru anul 2021
Nr.
SPECIFICAŢIE
crt.
5.
Concert/spectacol/recital în aer liber şi/sau în sală, de interes public,
susţinut de orchestra populară
6.
Solişti vocali
7.

Solişti instrumentişti

8.
9.

Dansuri populare
Participări la alte acţiuni, evenimente cu ansamblul folcloric (ex.
evenimente corporate, înregistrări muzicale, acompaniament orchestral)

10.

CD audio realizat de ansamblul folcloric (ex. spectacole/concerte live,
înregistrări audio etc.)
DVD realizate de ansamblul folcloric (antologii de folclor, spectacole şi
concerte înregistrate, demonstraţii de meşteşuguri tradiţionale etc.)
Partituri muzicale realizate de ansamblul folcloric
Cărţi, lucrări, studii de specialitate, albume etc.
Sonorizare conferinţă, şedinţă, întâlnire (maxim 4 microfoane)
Sonorizare eveniment artistic, cultural, ştiinţific etc. cu mai mult de 4
microfoane, în spaţiu închis
Aranjament muzical/melodie

11.
12.
13.
14.
15.
16.

500

0

600

Tarif
An 2021
2.000
lei/spectacol
150
lei/melodie
150
lei/melodie
250 lei/dans
4.000 10.000
lei/eveniment
25 lei
40 lei
20 lei
30 lei
1.000 lei
2.000 lei
300 lei

17.

Concerte/spectacole estivale în parcuri susținute de fanfară

18.

Concerte/spectacole în sală şi/sau în aer liber susținute de fanfară

19.

Ceremonii funerare susținute de instrumentiști - fanfară

20.

Participări ale fanfarei la alte evenimente (ex.evenimente corporate)

21.

CD audio realizate de fanfară (ex. spectacole/concerte live, înregistrări
audio etc.)
DVD realizate de fanfară (spectacole şi concerte înregistrate, master
class-uri etc.)
Concerte/spectacole/recitaluri în aer liber şi/sau în sală - muzică de
cameră (cvartet, cvintet, sextet de coarde)
Concerte/spectacole/recitaluri în aer liber şi/sau în sală - orchestra de
cameră/orchestra simfonică (peste 16 artişti)
Participări la alte evenimente cu formații camerale (ex. evenimente
corporate, expoziţii etc.)
CD audio realizat de formații camerale (ex. spectacole/concerte live,
înregistrări audio etc.)
DVD realizat de formații camerale (spectacole şi concerte înregistrate,
master class-uri etc.)
Partituri muzicale realizate de formații camerale
Tulnic 10 cm
Tulnic 20 cm
Tulnic 30 cm
Tulnic 60 cm
Doniţa mică
Doniţa mare
Trăistuţă mică
Trăistuţă medie
Trăistuţă mare
Preş
Ţesături
Cusături - motive populare
Vase de ceramică mici
Vase de ceramică medii
Vase de ceramică mari
Costum tradiţional românesc

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Piesă costum tradiţional românesc
Carte/revistă (album foto, catalog de artă, studii, monografie, broşura,
ghid etc.)
Concept grafic pentru materiale de promovare şi/sau promoţionale
(afişe, flyere, invitaţii, bannere, catalog, carte, album etc.)
Bilet redus pentru studenți și pensionari de intrare la eveniment
(recital/spectacol/concert/expoziție)
Bilet de intrare la eveniment (recital/spectacol/concert/expoziție)
Bilet de intrare la eveniment (recital/spectacol/concert/expoziție)
Bilet de intrare la eveniment(recital/spectacol/concert/expoziție)
Închiriere spațiu pentru activități educative, culturale și/sau artistice
Realizare ședință foto indoor, în studio
Realizare ședință foto outdoor, în aer liber
Realizare filmare eveniment și montaj
Închiriere costum popular
Închiriere elemente de decor-scenă (de exemplu instalații de lumini,

1.000
lei/spectacol
2.000
lei/eveniment
1.000
lei/eveniment
2.000 - 4.000
lei/eveniment
25 lei
40 lei
1.500 lei
5.000 –
10.000 lei
1.200 –
10.000 lei
25 lei
40 lei
20 lei
4 lei
5 lei
8 lei
10 lei
8 lei
10 lei
8 lei
10 lei
15 lei
30 lei/mp
7 lei/mp
50 lei/mp
3 lei
7 lei
10 lei
1.0002.500 lei
30 - 800 lei
10 - 60 lei
300 - 2.000
lei
5 lei
10 lei
20 lei
25 lei
100 lei/oră
200 lei/oră
300 lei/oră
300 lei/oră
50 lei/zi
30 lei/

58.
59.
60.

61.

brazi artificiali etc)
Închiriere fundal scenă

element/zi
200 lei/
eveniment
4.000 lei/zi

Închiriere scenă mobilă 10 x 8 m
Închiriere garduri mobile pentru evenimente 2.500 x 1.100 mm
* prețul nu include transportul la și de la locația de desfășurare a
evenimentului
Închiriere garduri mobile pentru evenimente 3.500 x 200 mm
*prețul nu include transportul la și de la locația de desfășurare a
evenimentului

30 lei/buc/zi

50 lei/buc/zi

Anexa nr. 12 la Proiectul de hotărâre a Consiliului
Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TAXE ŞI TARIFE
percepute de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, în anul 2021
Nr.
crt.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11.1
11.2

12

13

14
15.

SPECIFICAŢIE
Tarif vizitare muzeu:
-pentru elevi (reprezintă 25% din prețul pentru adulți,
conform Legii nr. 71/2018)
-pentru studenţi, pensionari
-pentru adulţi
- pentru preşcolari, veterani de război, persoane cu
dizabilităţi
Tarif vizitare integrat (Muzeu + Museikon):
-pentru elevi (reprezintă 25% din prețul pentru adulți,
conform Legii nr. 71/2018)
-pentru studenţi, pensionari
-pentru adulţi
- pentru preşcolari, veterani de război, persoane cu
dizabilităţi
Tarif expertize bunuri culturale mobile (obiect)
Tarif arheologie - descărcare sarcină arheologică
Tarif restaurare – conservare bunuri culturale mobile
Tarif documentare și tehnoredactare
Tarif pentru produsele aflate la stand (de la terţi)
Taxă ghidaj expoziţii
Taxă ghidaj „Turul Cetăţii Alba Iulia’’
Taxă filmare în scop publicitar
Tarif fotocopiere documente din colecţia muzeului
Instituțiile publice cu obiect de activitate cercetare dezvoltare
Urmașii persoanelor care se regăsesc în documentele
solicitate, precum și urmașii celor care au donat
documentele respective
Tarif arheologie - lucrări de cercetare arheologică
preventivă în cadrul proiectelor de infrastructură de
transport de interes național
Tarif lucrări auxiliare cercetării arheologice preventive în
cadrul proiectelor de infrastructură de transport de interes
național
Tarif evaluare potenţial arheologic pentru balastiere,
amenajare iaz piscicol şi alte lucrări edilitare
Taxă închiriere spațiu pentru evenimente

Tarif/Taxă -leiAn 2021
2,50
5
10
Gratuit

3,50
7,50
15
Gratuit
25 - 500
50 lei/oră
35 lei/oră
20 lei/oră
20 %
40 lei
100 lei/oră
150 lei/două ore
500 lei/15 minute
100 lei/pag. A4
Gratuit
Gratuit
60 lei/oră
45 lei/oră
4.000 lei/ha
1.000

eveniment/zi
Anexa nr. 13 la Proiectul de hotărâre a Consiliului
Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TARIFE
percepute de „Teatrul de păpuși Prichindel” Alba Iulia, în anul 2021
Nr.
crt.
1

2

3

4

5
6
7
8

Tarif – lei/euro
An 2021
22 lei

SPECIFICAŢIE

Bilete de intrare la spectacole producție proprie destinate
publicului țintă copii - organizate - la sediu și în deplasare
- preț întreg
*Pentru elevi conform Legii 71/2018-tarife reduse cu 75%
5,50 lei
Bilete de intrare la spectacole producție proprie destinate
12 lei
publicului țintă copii - la liber - la sediu și în deplasare preț întreg
*Pentru elevi conform Legii 71/2018-tarife reduse cu 75%
3 lei
Bilet de intrare la spectacolele eveniment/festival 22 lei
organizate şi la liber - preț întreg
*Pentru elevi conform Legii 71/2018-tarife reduse cu 75%
5,50 lei
Bilete de intrare la spectacolele producție proprie sau
15 lei
eveniment/festival – pensionari și studenți organizate/liber
Chirie sală/oră
300 lei
Tarif pentru spectacolele desfăşurate în ţară/spectacol
între 300 - 5.000 lei
Tarif pentru spectacolele desfăşurate în
între 250 – 1.500 euro
străinătate/spectacol
Închiriat scenă mobilă
1.000 lei
Notă: Tarifele de la punctele 6 și 7 se stabilesc în funcție de negocierea cu beneficiarul.
Anexa nr. 14 la Proiectul de hotărâre a Consiliului
Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TARIFE
pentru activităţile publice de interes local prestate de
Direcţia Judeţeană de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba, în anul 2021

Nr.
crt.

Lucrarea

1

Stropit pomi cu UM - PK

2

Stropit pomi, culturi agricole şi
erbicidări cu pompe de spate
Dezinsecţii, deparazitări,
dezinfecţii şi deratizări
Transport pesticide, apă şi
produse agricole
Asistentă tehnică şi distribuire
pesticide
Asistenţă tehnică şi distribuire
îngraşăminte chimice
Asistenţă şi distribuire seminţe
Gazare

3
4
5
6
7
8

U.M.
600 l
apă
Pompă
mp
oră

Tarife
lei/UM
Observaţii
An 2021
150,00 -200,00 Exclusiv TVA, fără valoarea
substanţei şi asistenţă tehnică
4,32
Exclusiv TVA, fără valoarea
substanţei şi asistenţă tehnică
0,005 - 0,06
Exclusiv TVA, fără valoarea
substanţei şi asistenţă tehnică
35,00
Exclusiv TVA

-

1 - 200

Exclusiv TVA

-

1 - 200

Exclusiv TVA

1 - 200
3,50 - 11,00

Exclusiv TVA
Exclusiv TVA

mc

Notă: Tarifele de asistenţă tehnică şi distribuire pesticide, îngrăşăminte chimice şi seminţe
vor fi stabilite de către directorul Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba, în
funcţie de preţurile practicate de ceilalţi operatori economici de pe piaţă.
Anexa nr. 15 la Proiectul de hotărâre a Consiliului
Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TARIFE
pentru serviciile paraclinice percepute de Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, în anul 2021
Tarife - laborator de analize medicale
Nr.
crt.

Denumire serviciu

Tarif
- lei An 2021

Hematologie
1

Hemoleucogramă completă HLG

14.00

2
3
4
5

Numărătoare reticulocite
Examen citologic al frotiului sanguin
VSH
Timp Quick
Biochimie
Uree serică
Acid uric seric
Creatinina serică
Amilază
LDH
Calciu seric total
Magneziu seric
Fier seric - Sideremie
Glicemie
Colesterol seric total
HDL - colesterol
LDL - colesterol
Trigliceride serice
Proteine totale serice
TGO (GOT) ASAT
TGP (GTP) ALAT
Fosfatază alcalină (ALP)
Gama GT
Bilirubina totală
Bilirubina directă
Examen complet de urină (sumar + sediment)
Microbiologie
Examen spută
Antibiogramă BK (INH, RMP, PAS)
Analiză urină
Urocultură
Antibiogramă
Examen din secreții uretrale, optice, nazale, conjunctivale și puroi
Examen microscopic probă
Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive)

6.00
19.00
3.00
11.00

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

27
28
29
30
31

6.00
6.00
6.00
15.00
10.00
6.00
6.00
8.00
6.00
6.00
9.00
8.00
8.00
7.00
6.00
6.00
8.00
8.00
6.00
6.00
10.00

100.00
16.00
13.00
15.00
15.00

32

Antibiogramă

15.00

46
47

Examen lichid puncție
Examen microscopic/frotiu
Cultură
Antibiogramă
Citodiagnostic lichid de puncție
Examen spută BK
Examen microscopic Ziehl - Nielsen
Cultură pe mediu solid
Examen spută nespecific
Examen microscopic Gram
Cultură
Antibiogramă
Examen materii fecale
Examen coproparazitologic (3 probe)
Coprocultură
Antibiogramă
Depistare Clostridium Difficile
Examen secreții otice, nazale, puroi
Cultură
Antibiogramă

1
2
3
4
5
6
7

Tarife – laborator de imagistică medicală
Ex. Radiologic torace şi organe ale toracelui
EKG
Spirometrie
Spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor
Aerosoli/caz
Ecografie generală
Ecografie toracică

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

5.00
16.00
13.00
80.00
15.00
60.00
12.00
17.00
13.00
12.00
16.00
13.00
50.00
16.00
13.00

40.00
10.00
20.00
25.00
10.00
70.00
50.00

Anexa nr. 16 la Proiectul de hotărâre a Consiliului
Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TARIFE
practicate de Ambulatoriu Integrat al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud,
în anul 2021
Tarife – Ambulatoriul integrat şi spital
Nr.
Crt.

Denumire serviciu

Tarif
- lei An 2021
60

1

Consultaţii medicale, la cerere - medic primar

2

Consultații medicale la cerere - medic specialist

50

3

Adeverinţă medicală

15

Anexa nr. 17 la Proiectul de hotărâre a Consiliului
Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TARIFE
practicate de Laboratorul de explorări funcționale din cadrul
Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, în anul 2021
Tarife - laborator exploatări funcționale
Nr.
crt.

Denumire serviciu
Consultație inițială somnologie
Consultație control somnologie
Înregistrare apnee de somn (tarif pe o noapte)
Screening apnee de somn
Tratament aerosoli
Servicii medicale - bronhoscopie, cu următoarele investigații:
biopsie, brosaj, aspirat BK, aspirat floră, lavaj bronșic

1
2
3
4
5
6

Tarif
- lei An 2021
45
22
50
40
40
250

Anexa nr. 18 la Proiectul de hotărâre a Consiliului
Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TARIFE
practicate de Biroul de Statistică şi Internări din cadrul
Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, în anul 2021

Tarife - Birou Statistică și Internări
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Denumire serviciu
Referat medical
Adeverinţă medicală
Copii xerox - format A4
Copie xerox - format A3
Coplată

Tarif
- lei An 2021
50,00
15,00
0,50
1,00
5,00

Anexa nr. 19 la Proiectul de hotărâre a Consiliului
Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TARIFE
practicate pentru aparținători, la cerere, din cadrul
Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, în anul 2021
Nr.
crt.
1
2

Denumire serviciu
Tarif meniu - fel principal*
Tarif meniu complet*

Tarif
- lei An 2021
7,00
9,00

*Notă: Tarifele propuse includ vesela de unică folosință utilizată pentru aparținători.

Anexa nr. 20 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TARIFE
pentru eliberare documente arhivă din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba
Iulia, în anul 2021
Nr.
crt.
1
2
3
4

Denumire specialitate/serviciu
ARHIVĂ
Copie bilet externare la cerere
Copie certificat constatator al naşterii
Adeverinţă medicală/adresă cu certificarea perioadei de
internare şi a diagnosticului
Copie foaie de observaţie clinică generală/foaie de spitalizare
de zi/fişa U.P.U.

Tarif
- lei An 2021
50
50
50
70

Anexa nr. 21 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TARIFE
practicate de serviciul paraclinic - Laborator
din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2021
Nr.
Crt.

Serviciul Paraclinic

- Hematologie
Hemoleucogramă completă, hemoglobină, hematocrit, numărătoare
eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formula
1 leucocitară, indici eritrocitari*1)
2 Număratoare reticulocite
3 Examen citologic al frotiului sanguin*3)
4 VSH*1)
5 Timp de coagulare
6 Timp de sângerare
7 Timp Quick, activitate de protrombină*1)
8 INR*1) (International Normalised Ratio)
9 APTT
10 Determinare grup sanguin ABO (la gravidă*1)
11 Determinare grup sanguin Rh (la gravidă*1)
12 Anticorpi specifici anti Rh (la gravidă*1)
13 Fibrinogenemie*1)
- Biochimie
14 Uree serică*1)
15 Acid uric seric*1)
16 Creatinină serică*1)**)
17 Calciu ionic seric*1)
18 Calciu seric total*1)
19 Magneziemie*1)
20 Sideremie*1)

Tarif
-leiAn 2021

15.00
15.00
25.00
8.00
7.00
7.00
7.00
8.00
13.00
9.00
9.00
8.00
15.00
10.00
10.00
10.00
17.00
10.00
10.00
10.00

Glicemie*1)
Colesterol seric total*1)
Trigliceride serice*1)
HDL colesterol (numai în HTA și obezitate și dislipidemii la copii*1))
LDL (numai în HTA și obezitate și dislipidemii la copii*1))
Proteine totale serice*1)
TGO*1) (ASAT)
TGP*1) (ALAT)
Fosfatază alcalină*1) (ALP)
Gama GT
LDH
Bilirubină totală*1)
Bilirubină directă*1)
Electroforeza proteinelor serice*1)
Feritina
Test Gutthrie
Determinare Litiu
Hemoglobină glicozilată
Amilazemie
CK
CKMb
Na (Natriu) - Ser
Clor - Ser
k (Potasiu) - Ser
Na (Natriu) - Urină
Clor - Urină
K (Potasiu) - Urină
Phosfor
AlbU (Albumina)
CreU (Creatinina)
Astrup
Co-oximetrie
Lipaza
Transferina
- Imunologie
55 ASLO*1)
56 VDRL*1) (RBW)
57 RPR*1)
58 Factor rheumatoid
59 Proteina C reactivă*1)
60 IgA seric
61 IgE seric
62 IgM seric
63 IgG seric
64 Imunofixare
65 Crioglobuline
66 Complement seric C3
67 Complement seric C4
68 Depistare Chlamydii
69 Depistare Helicobacter Pylori (Antigeni, Anticorpi)
70 Testare HIV (la gravidă*1))
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

10.00
10.00
10.00
11.00
10.00
10.00
10.00
10.00
15.00
15.00
15.00
10.00
10.00
30.00
40.00
11.00
11.00
30.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
22.00
15.00
50.00
50.00
18.00
24.00
14.00
10.00
10.00
15.00
15.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
15.00
30.00
30.00
18.00
40.00
34.00

TSH
FT4
Ag Hbe*2)
Ag HBs (screening)*2)
Anti-HAV IgM*2)
Anti HBc*2)
Anti HBe*2)
Anti HCV*2)
STH cu stimulare
FSH
LH
Estradiol
Cortizol
Progesteron
Prolactină
PSA
Free PSA
Confirmare TPHA*1), *4)
CA 125
CA 19-9
CA 15-3
CEA
Troponina
D-Dimer
ATPO
AFP (alfa fetoproteina)
Toxoplasma Ig M
Toxoplasma Ig G
CMV Citomegalovirus Ig M
CMV Citomegalovirus Ig G
Rubella Ig M
Rubella Ig G
Dozare Vitamina B12
Virus Epstein-Barr (EBV) Ig M
Virus Epstein-Barr (EBV) Ig G
T3
T4
BHCG
Anti TG
Vitamina D25 - OH
Testosteron
Procalcitonină
NT - proBNP
- Bacteriologie
114 Depistare hemoragii oculte
115 Ex. Digestie
116 Ex. Clostridium
117 Ex. Norovirus
118 Yersinia enterocolitică
119 Campylobacter pylori
120 Influentza A + B
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

30.00
30.00
52.00
32.00
41.00
30.00
35.00
65.00
27.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
15.00
40.00
50.00
50.00
40.00
70.00
70.00
39.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
39.00
40.00
40.00
25.00
25.00
35.00
40.00
40.00
40.00
40.00
95.00
25.00
15.00
50.00
40.00
48.00
48.00
50.00

121 Ex. Adenovirus + Rotavirus
- Bacteriologie - cultură
122 Eficiența sterilizării
123 Condiții igienico-sanitare (teste de salubritate)
124 Aeromicrofloră
- Exudat faringian
125 Cultură
126 Antibiograma
127 Cultura fungi
- Examene spută
128 Examen microscopic colorat-Ziehl Neelsen
129 Cultura
130 Antibiogramă - Difuzimetrică
- Analize de urină
131 Examen complet de urină (sumar + sediment)*1)
132 Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen
133 Urocultură
134 Antibiograma
135 Determinare glucoză urinară*1)
136 Determinare proteine urinare*1)
137 Calcul renal
138 Amilazurie
- Examene materii fecale
139 Examen coproparazitologic (3 probe)*1)
140 Coprocultură
141 Antibiograma
142 Cultura fungi
143 Leucocite din scaun (COPROCITOGRAMA)
- Examene din secreţii vaginale
144 Examen microscopic nativ
145 Examen microscopic colorat Gram
146 Cultură
147 Antibiograma
148 Cultură fungi
149 Fungigrama
150 Examen Babes- Papanicolau
- Examene din secreţii uretrale, otice, nazale, conjunctivale şi puroi
151 Examen microscopic colorat
152 Cultură
153 Antibiograma
154 Cultură germeni anaerobi
155 Antibiograma
- Examen lichid puncţie
156 Examen microscopic/frotiu
157 Cultură
158 Antibiograma
- Examinări histopatologice
159 Examen histopatologic procedura completa HE 1-3 blocuri
160 Examen histopatologic procedura completa HE 4-6 blocuri
161 Diagnostic histopatologic pe lamă

40.00
25.00
35.00
25.00
18.00
20.00
18.00
16.00
18.00
20.00
10.00
16.00
18.00
20.00
10.00
10.00
20.00
15.00
15.00
18.00
20.00
17.00
20.00
8.00
12.00
18.00
20.00
17.00
17.00
50.00
8.00
18.00
20.00
18.00
15.00
20.00
18.00
20.00
130.00
250.00
50.00

162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

Examen histopatologic procedură completă HE şi coloraţii speciale 1-3
blocuri
Examen histopatologic procedură completă HE şi coloraţii speciale 4-6
blocuri
Lavaj bronhoalveolar
Citodiagnostic secreţie vaginală
Citodiagnostic lichid de puncţie
Teste imunohistochimice/set
Citodiagnostic spermogramă
Citodiagnostic spută
Citodiagnostic lichid (urină etc.)
Citodiagnostic brosaj
Citodiagnostic aspirat bronșic

160.00
280.00
50.00
35.00
40.00
300.00
60.00
35.00
35.00
40.00
35.00

Anexa nr. 22 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TARIFE
practicate de serviciul paraclinic – Radiologie
din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia,
în anul 2021
Nr.
crt.

Serviciu paraclinic

- Examinări radiologice
1
Radiografie craniană standard 1 incidentă
2
Radiografie craniană în proiecţie sinusuri anterioare ale feței
3
Ex. radiologic părţi ale scheletului în 2 planuri
4
Ex. radiologic bazin
5
Radiografie de membre
6
Ex. radiologic centură scapulară
7
Ex. radiologic alte articulații fără substanță de contrast sau funcționale cu TV
8
Ex. radiologic părți coloana dorsală
9
Ex. radiologic părți coloana lombară, sacrată
10 Ex. radiologic coloana vertebrală completă, fără coloana cervicală
11 Ex. radiologic coloana cervicală 1 incidentă
12 Ex. radiologic torace ansamblu
13 Ex. radiologic torace osos sau părţi ale lui în mai multe planuri/Ex. radiologic
torace şi organe ale toracelui
14 Ex. radiologic de vizualizare generală a abdomenului nativ în cel puţin 2
planuri
15
16
17
18
19
20

Ex. radiologic esofag, ca serviciu independent
Ex. radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal), cu
substanţă de contrast nonionică
Ex. radiologic tract digestiv cu întinderea examinării până la regiunea ileocecală, cu substanţa de contrast
Ex. radiologic colon în dublu contrast sau intestin subţire pe sonda duodenală
Ex. radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare
Ex. radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de contrast
nonionică

Tarif
-leiAn 2021
30.00
35.00
35.00
30.00
35.00
30.00
35.00
45.00
45.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
30.00
60.00
85.00
100.00
70.00
250.00

21

Ex. radiologic retrograd de uretră sau vezică urinară cu substanță de contrast

250.00

22

Ex. radiologic cu substanţă de contrast nonionică a uterului şi oviductului

280.00

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

CT craniu fără substanţă de contrast
CT regiune gât fără substanţă de contrast nonionică
CT regiune toracică fără substanţă de contrast nonionică
CT abdomen fără substanţă de contrast
CT pelvis fără substanţă de contrast
CT coloană vertebrală fără substanţă de contrast nonionică/segment
CT membre/membru fără substanţă de contrast
CT craniu nativ și cu substanţă de contrast nonionică
CT regiune gât nativ și cu substanţă de contrast nonionică
CT regiune toracică nativ și cu substanţă de contrast nonionică
CT abdomen nativ și cu substanţă de contrast (nonionică) adm. Intravenos
CT pelvis nativ și cu substanţă de contrast (nonionică) adm. Intravenos
CT coloană vertebrală nativ și cu substanţă de contrast nonionică/segment
CT membre nativ și cu substanţă de contrast nonionică/segment
CT ureche internă
Uro CT
Angiografie CT membre
Angiografie CT craniu
Angiografie CT regiune cervicală
Angiografie CT abdomen
Angiografie CT pelvis
RMN cranio - cerebral nativ
RMN regiune coloana vertebrală (cervicală, toracică, lombară) nativ/segment
PACHET RMN regiune coloana vertebrală (cervicală, toracică, lombară) nativ
RMN abdominal nativ
RMN pelvin nativ
RMN extremități nativ/segment - genunchi, cot, gleznă etc.
RMN umăr nativ
RMN sân nativ
RMN umăr nativ și cu substanță de contrast
RMN sân nativ și cu substanță de contrast
RMN cranio - cerebral nativ și cu substanță de contrast
RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracală etc.) nativ și cu substanță
de contrast
RMN abdominal nativ și cu substanță de contrast
RMN extremități nativ/segment - genunchi, cot, gleznă etc., cu substanță de
contrast
RMN cord cu substanță de contrast
Uro RMN cu substanță de contrast
Angiografia RMN trunchiuri supraaortice
Angiografia RMN artere renale sau aorta
Angiografie RMN/segment craniu, abdomen, pelvis etc.
Angiografie carotidiană cu substanță de contrast
Ecografie generală (abdomen + pelvis)
Ecografie abdomen
Ecografie pelvis
Ecografie transvaginală
Ecografie de vase (vene)
Ecografie de vase (artere)

150.00
150.00
200.00
200.00
175.00
200.00
200.00
375.00
375.00
450.00
400.00
400.00
400.00
360.00
375.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
450.00
450.00
700.00
450.00
450.00
450.00
450.00
450.00
700.00
700.00
700.00
700.00

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

700.00
700.00
700.00
850.00
400.00
400.00
600.00
400.00
100.00
100.00
100.00
50.00
120.00
120.00

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Ecografie endocrină
Ecografie obstetricală
Ecografie transfontanelară
Ecografie + Doppler color
Ecografie de organ/articulație/părți moi
Ecografie obstetricală anomalii trimestrul II
Ecografie obstetricală anomalii trimestrul I cu TN
Ecografie morfologică
Senologie imagistică-ecografie
Ecocardiografie
Ecocardiografie transesofagiană
Mamografie în 2 planuri/pentru un sân

82
83
84

Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor
Electromiografie
Osteodensitometrie dexa-coloană lombo-sacrată + articulații coxo-femurale

70.00
50.00
40.00
100.00
50.00
350.00
100.00
400.00
80.00
100.00
170.00
75.00/pentru
un sân
30.00
100.00
90.00

Anexa nr. 23 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TARIFE
practicate pentru servicii stomatologice și de chirurgie maxilo-facială
din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2021
Nr.
crt.

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

Tarif
Denumirea analizei
- lei An 2021
SERVICII STOMATOLOGICE ȘI DE CHIRURGIE MAXILO - FACIALĂ
- Generale
Consultaţie
Sigilare - dinte
Tratament albire (Opalescence)
Aplicare bijuterii dentare
- Paradontologie
Detartraj, periaj, tratament gingival/arcadă
Chiuretaj subgingival per dinte
Tratament desensibilizare - dinte
- Terapie
Coafaj indirect
Obturație compozit tip I
Obturație compozit tip II
Obturație compozit tip III
Reconstrucție coronară
Armarea obturației cu pivot metalic
Armarea obturației cu pivot din fibră de sticlă
Tratament gangrena complicată
Tratament de canal (include obturație de canal) monoradiculari
Tratament de canal (include obturație de canal) pluriradiculari
Tratament de canal cu diga (include obturația de canal) monoradiculari
Tratament de canal cu diga (include obturația de canal) pluriradiculari

Gratuit
20,00
500,00
90,00
50,00
10,00
10,00
30,00
60,00
70,00
80,00
120,00
20,00
100,00
100,00
70,00
100,00
120,00
150,00

- Protetică
Coroană provizorie cabinet
Coroană provizorie laborator
Inlay compozit
Inlay ceramic
Fațetă compozit
Fațetă ceramic
Coroană metalică
Coroană metalo-compozit
Coroană metalo-plastică
Coroană metalo ceramică fizionomică
Coroană ceramică pe Zirconiu
Coroană ceramică pe suport Au-Pt
Coroană integral ceramic
Rcr mono/pluriradicular
Proteză totală acrilică maxilară/mandibulară
Proteză parțială acrilică
Proteză parțială rigid elastic
Proteză parțială elastic
Proteză scheletată cu crosete turnate
Proteză scheletată cu culise sau capse
Rebazare rigidă
Rebazare elastică
- Chirurgie
Cauterizare
Extracție dinte lapte
Extracție monoradicular
Extracție pluriradicular
Extracție prin alveotomie
Sutură
Tratament alveolită
Extracție dinte parodontotic
Decapusonare (inclusiv anestezia)
Rezecție apicală frontali
Rezecție apicală premolari
Rezecție apicală molari
Odontectomie

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

20,00
40,00
150,00
500,00
250,00
800,00
80,00
240,00
150,00
400,00
800,00
700,00
800,00
60,00
600,00
450,00
800,00
1.000,00
2.000,00
2.500,00
200,00
400,00
30,00
20,00
50,00
70,00
150,00
30,00
50,00
20,00
70,00
200,00
220,00
400,00
200,00

Anexa nr. 24 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TARIFE
practicate de Medicina Legală din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2021
Nr.
crt.
1

Denumire specialitate/serviciu
MEDICINĂ LEGALĂ
Test de narcodependenţă, la fişele pentru plecare în străinătate

Tarif
-leiAn 2021
75

Anexa nr. 25 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TARIFE
pentru aparţinători din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2021
Nr.
crt.
1
2

Denumire specialitate/serviciu
Tarif/zi – taxă hotelieră
Tarif/1 meniu

Tarif
–leiAn 2021
30
6

Anexa nr. 26 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TARIFE
practicate de compartimentul Recuperare Neurologie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2021
Nr.
crt.
1
2

Denumire specialitate/serviciu

Tarif
-leiAn 2021

RECUPERARE NEUROLOGIE
Tarif/zi de spitalizare şi tratament
Tarif/cură de 14 zile tratament recuperator

283
3.962

Anexa nr. 27 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TARIFE
practicate de compartimentul Psihiatrie Cronici din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2021
Nr.
crt.

Denumire specialitate/serviciu

Tarif
-leiAn 2021

PSIHIATRIE CRONICI
1
2
3
4
5

Consult psihiatric la cerere
Consult/referat medical comisie handicap
Consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii de muncă
Adeverinţă medicală
Tarif/zi de spitalizare şi tratament

50
50
50
20
145

Anexa nr. 28 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TARIFE
practicate de secţia Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie
din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2021
Nr.
crt.

Denumire specialitate/serviciu

Tarif
-leiAn 2021

1
2

1
2

SECŢIA RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE
Tarif/zi de spitalizare şi tratament
202
Tarif/cură de 12 zile tratament recuperator
2.424
COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICALĂ ORTOPEDIE ŞI
TRAUMATOLOGIE
Tarif/zi de spitalizare şi tratament
268
Tarif/cură de 11 zile tratament recuperator
2.948
Anexa nr. 29 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TARIFE
practicate de Ambulatoriul Reabilitare Medicală din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în anul 2021

Nr.
crt.

Denumire specialitate/serviciu

Tarif
-leiAn 2021

4
5
6
7
8
9

REABILITARE MEDICALĂ
Consultație medicală la cerere
Consult/referat medical comisie handicap
Consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii
de muncă
Control
Tarif tratament recuperator/zi – 4 proceduri/şedință
Tarif cură/10 zile (10 şedinţe)
Tratament infiltrativ
Tarif masaj/şedinţă
Tarif Kinetoterapie/şedinţă

25
28
420
15
10
10

10

Adeverinţă medicală

20

1
2
3

50
50
50

Anexa nr. 30 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TARIFE
practicate de secţia Boli Infecțioase din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în anul 2021
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denumire specialitate/serviciu
BOLI INFECȚIOASE
Consultație medicală la cerere
Consult/referat medical comisie handicap
Consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii de
muncă
Administrare perfuzii
Efectuare injecție subcutanată
Efectuare injecție intradermică
Efectuare injecție intramusculară
Efectuare injecție intravenoasă
Adeverinţă medicală

Tarif
-leiAn 2021
50
50
50
25
10
10
10
10
20

Anexa nr. 31 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TARIFE
practicate de cabinetul Diabet, Nutriție, Boli Metabolice
din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2021
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Denumire specialitate/serviciu
DIABET, NUTRITȚE, BOLI METABOLICE
Consultație la cerere
EKG (efectuare)
Efectuare injecție intravenoasă
Efectuare injectie intramusculară
Efectuare injecție subcutanată
Măsurare glicemie (glucometru)
Indice gambă/braţ
Taxă salon rezervă condiţii hoteliere sporite/zi
(1 pat, baie proprie, televizor, aer condiţionat, frigider)

Tarif
-leiAn 2021
50
20
10
10
10
5
15
50

Anexa nr. 32 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TARIFE
practicate de cabinetul/secţia Psihiatrie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2021
Nr.
crt

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

Denumire specialitate /serviciu

CABINET PSIHIATRIE
Consult psihiatric la cerere
Consult psihiatric/referat medical comisie handicap
Consult psihiatric/referat medical comisie expertizarea capacităţii
de muncă
Evaluare psihologică/referat medical comisie handicap
Evaluare psihologică/referat medical comisie expertizarea
capacității de muncă
Opinie medicală la cerere
Program recuperator
Examinarea minimă a stării mentale (M.M.S.E.) la cerere
Reabilitare alcoolică ambulatorie
Acte medicale pentru notariat
Aviz interdicţie pentru diverse activități profesionale
Adeverinţa medicală
SECŢIE PSIHIATRIE
Aviz de interdicție eliberat de comisia medicală psihiatrică
Taxă efectuare expertiză medico - legală psihiatrică/comisie
medicală psihiatrică
Copie bilet de externare la solicitare

Tarif
-leiAn 2021
50
50
50
30
30
100
50
30
100
200
200
20
200
200
10

Anexa nr. 33 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TARIFE
practicate de Anatomie Patologică din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2021
Nr.
crt.

Denumire specialitate/serviciu

Tarif
- lei An 2021

ANATOMIE PATOLOGICĂ
1
2
3
4
5
6
7

Taxă îmbălsămare
Taxă cosmetizare
Taxă pentru frigider
Taxă de urgență examen histopatologic piesă mică (biopsie)
Taxă de urgență examen histopatologic piesă mare (piesă
operatorie)
Taxă de urgență citologie
Autopsie anatomopatologică

80
50
40
50
100
50
300

Anexa nr. 34 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TARIFE
practicate de Cardiologie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în anul 2021
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Denumire specialitate/serviciu
CARDIOLOGIE
EKG (efectuare)
Interpretare EKG continuu (24 ore, Holter) + interpretare
Holter TA + interpretare
Ecodoppler cardiac
Determinarea indicelui de presiune gleznă/braț, respectiv deget/braț
Test de efort

Tarif
–leiAn 2021
20
150
120
150
50
150

Anexa nr. 35 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TARIFE
practicate de Chirurgie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în anul 2021
Nr.
crt.

Denumire specialitate/serviciu

Tarif
-leiAn 2021

CHIRURGIE
1
2
3
4
5
6

Panarițiu
Flegmoanelor superficiale mână fără limfagită
Flegmoanelor loja tenară, hipotenară comisurale tenosinovitelor
Abces de părți moi
Abces pilomidal
Furuncul

140
140
140
140
140
120

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Furuncul antracoid, furunculozei
Hidrosadenitei
Serom posttraumatic
Arsuri termice <10%
Leziuni externe prin agenți chimici <10%
Hematom
Plăgi tăiate superficiale
Degerături (gr.1 și gr. 2)
Flebopatii varicoase superficiale, ruptură pachet varicos
Adenoflegnionul
Supurațiilor postoperatorii
Consultația, tratamentul și îngrijirea piciorului diabetic
(polinevrită, supurații, microangiopatie)
Afecțiuni mamare superficiale
Supurații mamare profunde
Granulom ombilical
Abces perianal
Fimozei (decalotarea, debridarea) + fimotomie
Tumori mici, chisturilor dermoide sebacee, lipoamelor
neinfectate
Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie
Toaleta plăgii, pansament
Extragere fire
Puncție postmastectomie
Ablație unghială
Taxă salon rezervă condiţii hoteliere sporite/zi
(1 pat, baie proprie, televizor, aer condiţionat, frigider)

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

120
120
120
120
120
140
140
120
275
225
125
140
125
225
125
275
275
225
140
80
80
80
140
50

Anexa nr. 36 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TARIFE
practicate de Dermatologie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgență Alba Iulia,
în anul 2021
Nr.
crt.
1
2
3

Denumire specialitate/serviciu
DERMATOLOGIE
Electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/
leziune
Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie
Tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate (anestezie,
excizie, sutură – inclusiv îndepărtarea firelor, pansament)

Tarif
–leiAn 2021
100
100
150

Anexa nr. 37 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TARIFE
practicate de Gastroenterologie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2021
Nr.
crt.

Denumire specialitate/serviciu

Tarif
-leiAn 2021

1
2
3
4
5
6
7
8

GASTROENTEROLOGIE
Endoscopie digestivă superioară (Gastroscopie)
Endoscopie digestivă inferioară (Colonoscopie)
Endoscopie digestivă superioară + Biopsie
Endoscopie digestivă superioară + Biopsie + H. pylori
Endoscopie digestivă inferioară + Biopsie
Administrarea medicamentelor ( IM, IV, SC, ID)
Clismă evacuatorie
Taxă salon rezervă condiţii hoteliere sporite/zi
(1 pat, baie proprie, televizor, aer condiţionat, frigider)

370
370
500
530
500
10
50
50

Anexa nr. 38 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TARIFE
practicate de Nefrologie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2021
Nr.
crt.

Denumire specialitate/serviciu

Tarif
–leiAn 2021

NEFROLOGIE
1
2
3
4
5

EKG (efectuare)
Efectuare injecție intravenoasă
Efectuare injecție subcutanată
Recoltarea unui produs patologic sau material pentru
biopsie
Pansament cateter venos central/montare fire la pacient neinternat

20
10
10
50
50

Anexa nr. 39 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TARIFE
practicate de Ginecologie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2021
Nr.
crt.

Denumire specialitate/serviciu

1
2

GINECOLOGIE
Manevre de mică chirurgie
Tratamente locale, badijonaj, lavaj/caz

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Recoltarea pentru test BABES PAPANICOLAU
Extracție de corpi străini (DIU)
Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie
Montare DIU
Taxă monitorizare parturientă și făt
Avort la cerere cu anestezie locală
Avort la cerere cu anestezie generală
Sterilizare chirurgicală la cerere prin minilaparotomie
Sterilizare chirurgicală la cerere laparoscopic
Îndepărtarea altor dispozitive din tractul genital
Servicii hoteliere superioare la rezervă cu 2 paturi/pat/zi

Tarif
-leiAn 2021
150
60
50
100
250
200
50
600
800
1.500
2.000
180
40

14
15
16
17
18
19

Monitorizare sarcină la termen
Monitorizare cardiacă fetală
Manoperă scos fire post operatoriu la pacienții operați de alți furnizori
de servicii medicale
Colposcopie
Anestezie epidurală la naștere
Analgezia la nașterea naturală cu gaz medical

180
45
100
300
600
250

Anexa nr. 40 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TARIFE
practicate de Otorinolaringologie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2021
Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7
8

Denumire specialitate/serviciu
OTORINOLARINGOLOGIE
Tratament chirurgical colecție sept flegmon, periamigdalian,
furuncul CAE
Extracție corpi străini
Tamponament anterior
Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie
Cura chirurgicală a othematomului
Audiometrie la căști sau în câmp liber, vocală sau tonală
Tratament chirurgical al traumatismelor ORL
Electrocauterizare sau cauterizarea mucoasei nazale

Tarif
-leiAn 2021
150
100
100
400
500
20
450
200

Anexa nr. 41 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TARIFE
practicate de Ortopedie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2021
Nr.
crt.
1
2

3

4
5
6
7

Denumire specialitate/serviciu
ORTOPEDIE
Luxație, entorsă sau fractura a antebrațului, pumnului, gleznei, oaselor
carpiene, metacarpiene, tarsiene, metatarsiene, falange
Entorsa sau luxația patelei umărului, disjuncției acromio-claviculară,
fracturii gambei, coastelor, claviculei, humerusului, scapulei, rupturii
tendoanelor mari (achilian, bicipital, cvadricipital), leziuni de menisc,
instabilitatea acută de genunchi, ruptură musculară
Fractura femurului, luxația, entorsa, fractura de gambă cu aspect
crurepedios, tratamentul scoliazei, cifozei, spondilolostezisului, ruptura
musculare
Consultația și tratamentul unei infecții osoase (osteomielita, osteita) la
falange
Consultații de control postoperatorii ale unei tuberculoze osteoarticulare
Consultație, examen, diagnostic și tratament în displazia luxantă a
șoldului, în primele 6 luni
Consultația și tratamentul piciorului strâmb congenital, în primele 3 luni

Tarif
–leiAn 2021
60
60

100

60
60
60
60

Consultația și tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum, picior
plat valg
Consultația și tratamentul plăgilor contuze ale membrelor, postraumatice,
hematom, serom, edem, resturi de bont

8
9

60
60

Anexa nr. 42 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TARIFE
practicate de Reumatologie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2021
Nr.
crt.

Denumire specialitate/serviciu

Tarif
–leiAn 2021

REUMATOLOGIE
Infiltrații intraarticulare

1

20
Anexa nr. 43 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020

TARIFE
practicate de Urologie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2021
Nr.
crt.
1
2
3

Denumire specialitate/serviciu

Tarif
–leiAn 2021

UROLOGIE
Dilatația stricturii uretrale
Cateterismul uretrovezical ”a demeure” pentru retenție completă de
urină
Efectuare injecție intravenoasă

60
60
10

Anexa nr. 44 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TARIFE
practicate de Medicină internă - Geriatrie și Gerontologie din cadrul
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia,
în anul 2021
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Tarif
–leiAn 2021
MEDICINĂ INTERNĂ - GERIATRIE ȘI GERONTOLOGIE
Efectuare injecție intravenoasă
10
EKG (efectuare)
20
Oscilometrie (Doppler vascular)
10
Spirometrie
30
Aerosol/caz
5
Servicii medicale de bronhoscopie
250
Denumire specialitate/serviciu

Anexa nr. 45 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TARIFE
practicate de Oftamologie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2021
Nr.
crt.

Denumire specialitate/serviciu

Tarif
–leiAn 2021

OFTALMOLOGIE
Biomicroscopia, gonioscopia, oftalmoscopia
Determinarea refracției (skiascopie, refractometrie, astigmometrie)
Explorarea funcției binoculare, examen diplopie
Extracția corpilor străini
Injectarea subconjuctivală, retrobulbară de medicamente
Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie
Taxă stabilire diagnostic la cererea comisiei de expertiză medicală
(determinare acuitate vizuală, examen biomicroscopic, examen refracție,
examen oftalmologic, perimetrie)
Perimetrie statică
Perimetrie computerizată

1
2
3
4
5
6
7

8
9

20
20
20
30
30
40
200

30
50

Anexa nr. 46 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TARIFE
practicate de Neurologie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2021
Nr.
crt.
1
2
3
4

Denumire specialitate/serviciu

Tarif
–leiAn 2021

NEUROLOGIE
EEG Standard (cu hiperpnee și stimulare luminoasă intermitentă)
EEG Standard cu interpretare
EEG cu mapping și CD
Tarif pe zi de spitalizare pentru specialitatea boli cronice

70
100
120
198

Anexa nr. 47 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TARIFE
practicate de Ambulatoriu de specialitate din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în anul 2021







Consultațiile medicale la cerere 50 lei
Consultaţie/referat medical comisie handicap 50 lei;
Consultaţie/referat medical comisie expertizarea capacităţii de muncă 50 lei;
Adeverinţă medicală 20 lei;
Fișa medicală pentru obținerea permisului de conducere auto se taxează astfel :
- număr examinări 6 x 15 lei/examinare
- taxă eliberare 10 lei
Fișa medicală pentru obținerea permisului de port armă se va taxa astfel :
- număr examinări x 15 lei/examinare

- taxă eliberare 10 lei
Fișa medicală pentru plecarea în străinatate :
- număr consultații x 15 lei/consultație
- taxă eliberare 10 lei
Certificate medicale prenupțiale se vor taxa astfel :
- examen VDRL
10 lei
- examen psihologic
25 lei
- taxa eliberare
10 lei
TOTAL
45 lei
Fișa medicală pentru angajare și control periodic :
-examen clinic general pe aparate și sisteme + încheierea fișei de aptitudini 25 lei
-examen clinic general pe aparate și sisteme + încheierea fișei de aptitudini (pentru
persoanele juridice cu mai mult de 10 angajați) 20 lei
-examen clinic general pentru expuneri la radiații ionizante 35 lei
-examen psihologic 25 lei, la recomandare medic de medicina muncii








Examene medicale aferente certificatului prenupțial pentru străini 100 lei

Nota : Tarifele ofertate pentru pachetele de servicii medicale indicate de medicul de medicina
muncii conform HGR 1169/12.12.2011, care modifică HGR 355/2007, privind sănătatea
lucrătorilor, care nu sunt reglementate prin acte normative emise de Ministerul Sănătății, vor fi
aprobate doar prin Hotărâre a Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.
Anexa nr. 48 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TARIFE
pentru aparținători - Pediatrie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în anul 2021
Nr.
crt.

Denumire specialitate/serviciu

Tarif
–leiAn 2021

PEDIATRIE
Taxă salon rezervă condiții hoteliere sporite/zi (1 pat, 1 pătuț, baie
50
proprie, televizor, aer condiționat, frigider)
Taxă aparţinător/zi conform art. 221 Legea 95/2006, pentru copilul pentru
20
mai mare de 3 ani

1
2

Anexa nr. 49 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TARIFE
pentru investigații practicate de Cabinet Medicină Sportivă din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în anul 2021

Nr.
crt.
1
2

Denumire specialitate/serviciu
CABINET MEDICINĂ SPORTIVĂ
Consultație medicină sportivă preventivă (necesară participării la
competiții sportive) și/sau curative (boli, accidentări, scutiri)
Consultație medicină sportivă preventivă (necesară participării la
competiții sportive) și/sau curative (boli, accidentări, scutiri) pentru
grupuri mai mari de 10 solicitanți

Tarif
- lei An 2021
25
20

Anexa nr. 50 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TARIFE
pentru prestările de servicii pentru persoanele fizice și juridice,
în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2021
Nr.
crt.

Tarif
–leiAn 2021

Denumire serviciu/foaie
REGISTRATURĂ

1
2

Xerocopie format A4
Xerocopie format A3

0,50
1,00

Anexa nr. 51 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TARIFE
pentru investigații practicate de Cabinet Alergologie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2021
Nr.
crt.

1
2
3
4

Denumire specialitate/serviciu
CABINET ALERGOLOGIE
Testare set standard de alergeni
Testare anestezice stomatologice
Testare PATCH (substanțe chimice, medicamente etc)
Consultație medicală la cerere

Tarif
- lei An 2021
100
80
100
50

Anexa nr. 52 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TARIFE
practicate de Dispensar TBC din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2021
Nr.
crt.

Denumire specialitate/serviciu

Tarif
-leiAn 2021

SECȚIA TBC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Consultaţie medicală la cerere
Consult/referat medical comisie handicap
Consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii de muncă
Radiografie torace
Spirometrie
Aerosol/caz
Efectuare injecție intravenoasă
Examen microscopic BK (Spută, urină, aspirat bronșic, lichid pleural,
secreții)
Examen prin cultură BK (Spută, urină, aspirat bronșic, lichid pleural,
secreții)
Antibiograma BK (INH, RMP, PAS)
IDR

50
50
50
32
30
5
10
20
70
100
20

12
13

Adeverinţă medicală
EKG (efectuare)

20
20
Anexa nr. 53 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020

TARIFE
practicate de Oncologie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2021
Nr.
crt.

Denumire specialitate/serviciu

Tarif
-leiAn 2021

ONCOLOGIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Consultaţie medicală la cerere
Consult/referat medical comisie handicap
Consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii de muncă
Spălare şi heparinare cameră implantabilă
Efectuare injecţie subcutanată (terapie hormonală şi moleculară)
Masaj limfedem
Efectuarea injecţie intramusculară
Efectuarea injecţie intravenoasă
Adeverinţă medicală

50
50
50
50
15
35
10
10
20

Anexa nr. 54 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TARIFE
practicate de Hematologie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2021
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denumire specialitate/serviciu
HEMATOLOGIE
Consultaţie medicală la cerere
Consult/referat medical comisie handicap
Consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii de muncă
Spălare şi heparinare cameră implantabilă
Efectuare injecţie subcutanată (terapie hormonală şi moleculară)
Masaj limfedem
Efectuarea injecţie intramusculară
Efectuarea injecţie intravenoasă
Adeverinţă medicală

Tarif
-leiAn 2021
50
50
50
50
15
35
10
10
20

Anexa nr. 55 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 232 din 26 octombrie 2020
TARIFE
practicate de Laborator de diagnostic molecular din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în anul 2021
Nr.
crt.

Denumire specialitate/serviciu

Tarif
-leiAn 2021

1

LABORATOR DE DIAGNOSTIC MOLECULAR
Test - Real Time PCR pentru diagnosticarea COVID-19
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

250

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 23733/26 octombrie 2020

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind stabilirea de taxe locale şi tarife
datorate bugetului general al judeţului Alba, în anul 2021

Expunere de motive
Anual, conform legislației în vigoare, Consiliul Județean Alba, adoptă, pentru anul
următor hotărâri privind taxele, taxele speciale și tarifele, atât pentru activitatea proprie, cât și
pentru instituțiile din subordinea sa.
Impozitele, taxele locale şi tarifele constituie o sursă importantă de venituri şi sunt
utilizate pentru acoperirea cheltuielilor publice a căror finanţare se asigură de la bugetul local, în
condiţiile legii.
În exercitarea atribuțiilor privind dezvoltarea economico-socială a județului, consiliile
județene stabilesc impozite, tarife și taxe locale, în condițiile legii. Acestea, ca surse de venituri
proprii ale bugetelor județene, sunt reglementate de Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile cu art. 16 alin.
(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare.
De asemenea, taxele şi tarifele stabilite pentru fiecare instituţie publică subordonată
Consiliului Judeţean Alba şi prezentate în anexele la prezentul proiect de hotărâre, constituie
venituri la bugetele proprii ale acestor instituţii.
Pentru funcţionarea unor servicii publice locale, consiliile judeţene aprobă taxe speciale.
Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează
integral pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a acestor servicii.
Taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele fizice şi
juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.
Pentru anul fiscal 2021, la stabilirea nivelului taxelor locale şi tarifelor, au fost luate în
considerare propunerile direcţiilor și compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului
Judeţean Alba, respectiv: Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Serviciul Programe,
lucrări, întreținere drumuri, Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, Direcția
Juridică și Administraţie Publică, şi ale instituţiilor subordonate: Serviciul Public Județean
Salvamont-Salvaspeo Alba, Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba,
Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Teatrul de
Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia, Direcția Județeană de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Alba,
Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia.
Descrierea situației actuale
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 259/12 decembrie 2019 au fost aprobate
nivelul tarifelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020.
Propunerile direcţiilor și compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean
Alba, precum și cele ale instituţiilor subordonate sunt prezentate în anexele nr.1-55 la proiectul
de hotărâre privind stabilirea taxelor locale şi tarifele datorate bugetului general al județului
Alba, în anul 2021.
Prin dimensionarea tarifelor și taxelor locale propuse pentru anul 2021 se urmărește
asigurarea unor surse de venituri la bugetul local și la bugetul instituțiilor subordonate, în
vederea angajării și acoperirii cheltuielilor bugetare.




























Baza legală
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările
și completările ulterioare;
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
Legea muzeelor şi a colecţiilor publice, nr. 311/2003, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativteritoriale,cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările
ulterioare;
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 71/2018 pentru modificarea art. 84 alin. (1) şi (4) din Legea educaţiei naţionale
nr. 1/2011;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi
desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările și completările
ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau
concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi
completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 387/2005 privind aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea
taxelor privind furnizarea datelor din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei, cu
modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de
identitate ale cetăţenilor români, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2156/2005
privind tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română A.R.R.;
Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 233/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de
urbanism, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul comun nr. 397/836/2018 al ministrului sănatății și al președintelui Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de

servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei
medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări
sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul comun nr. 126/6590/1236/2018 al ministrului transporturilor, viceprimministrul, al ministrului dezvoltîării regionale și administrației publice, și al
ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi
desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele
şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare.
În sensul celor precizate mai sus, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, 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. 232 din 26 octombrie 2020.
Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbatere și aprobare prezentul proiect de
hotărâre, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 23740/26 octombrie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Domnului director executiv Marian Florin AITAI

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea de taxe locale şi tarife
datorate bugetului general al judeţului Alba, în anul 2021
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 28 octombrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinară” estimată a avea loc în data de 5 noiembrie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 235/28 octombrie 2020 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind stabilirea de taxe locale şi tarife
datorate bugetului general al judeţului Alba, în anul 2021;
- propunerile privind stabilirea de taxe locale și tarife datorate bugetului general al
Județului Alba pentru anul 2021:
 nr. 457/22 iulie 2020 a Serviciului Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Alba
 nr. 16621/24 iulie2020 a Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Transport
 nr. 1074/27 iulie 2020 a Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba
 nr. 1859/28 iulie 2020 a Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba
 nr. 317/3 august 2020 a Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba
 nr. 3647/4 august 2020 a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia
 nr. 17436/4 august 2020 a Serviciul programe, lucrări întreținere drumuri
 nr. 17630/5 august 2020 a Direcției juridică și administraţiei publică
 nr. 17749/6 august 2020 a Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism
 nr. 14661/11 august 2020 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
 nr. 2181/13 august 2020 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud
 nr. 1140/2 septembrie 2020 a Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general
al Judeţului Alba, în anul 2021
În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, Consiliul Județean Alba stabilește anual, pentru anul următor, nivelul
taxelor locale, taxelor speciale și a tarifelor.
La baza fundamentării nivelului taxelor locale, taxelor speciale şi tarifelor pe anul 2021,
care fac obiectul prezentului proiect de hotărâre, s-au avut în vedere prevederile legale în vigoare
şi propunerile direcţiilor și compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor din subordinea Consiliului Judeţean Alba, astfel că
taxele locale şi tarifele datorate bugetului general al judeţului pentru anul 2021 sunt cele propuse
şi prezentate în anexele nr. 1-55.
Unele taxe și tarife datorate bugetului general al Județului Alba, propuse pentru anul
2021 de către direcţiile şi serviciile din cadrul aparatului propriu şi instituţiilor subordonate, au
suferit modificări față de cele aprobate pentru anul 2020, astfel:
I. În ceea ce privește nivelul tarifelor și taxelor percepute de direcţiile şi serviciile din
cadrul aparatului propriu al Consiliului Județean Alba, prin proiectul de hotărâre supus
dezbaterii, se propun următoarele:
Prin adresa nr. 17630/05.08.2020, Direcția Juridică și Administraţie Publică propune
urmatoarele:
a) majorarea tarifelor pentru prestări de servicii de copiere, servicii de producție
editorială-tarif editare (tehnoredactare) şi servicii de producţie tipografică-tarif editare (tiraj),
pentru anul 2021, tarifele fiind stabilite luând în considerare istoricul existent la nivelul
instituției, la care se adaugă o creștere de aproximativ 30% reprezentând majorarea prețurilor la
servicii, evoluția cursului valutar, inflația etc, astfel:

Nr.
crt.

1

2

3

5

Denumirea lucrării

Copie format A4
- față
- față-verso
Copie format A3
- față
- față-verso
Servicii de producție editorialătehnoredactare (lei/pagină A4)
- 1-5 pagini
- 6-25 pagini
- peste 25 de pagini
Servicii de producție tipografică-tarif
editare (tiraj) (preț tiraj=lei/foaie x

Tarif aprobat prin
Hotărârea nr.
259/12.12.2019 privind
stabilirea de taxe locale
şi tarife datorate
bugetului general al
judeţului Alba, în anul
2020, cu modificările și
completările ulterioare
-lei-

Tarif propus prin Proiectul
de Hotărâre nr. din 2020
-lei-

0,70
1,40

0,90
1,80

1,40
2,80

1,80
3,60

5,00
2,50
1,20

6,50
3,25
1,50

0,50

0,65

tiraj*)
Notă: * se referă la tirajul curent la care se adaugă comanda solicitată.
Tarifele percepute pentru realizarea de copii sunt prevăzute în Anexa nr. 6 „Tarife
pentru realizarea de copii de pe documentele persoanelor fizice sau juridice, altele decât
autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile publice și instanțe
judecătorești”.
b) introducerea unor noi taxe pentru eliberarea unor copii şi extrase ale documentelor
deținute în arhiva Consiliului Județean Alba, având ca temei legal Legea nr. 16/1996 a Arhivelor
Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, așa cum sunt expuse mai jos:

Nr.
crt.

1
2
3

Denumirea lucrării

Taxă eliberare copii și extrase ale
documentelor format A4/față-verso
Taxă eliberare copii și extrase ale
documentelor format A3/față
Taxă eliberare copii și extrase ale
documentelor format A3/față-verso

Tarif aprobat prin
Hotărârea nr.
259/12.12.2019 privind
stabilirea de taxe locale
şi tarife datorate
bugetului general al
judeţului Alba, în anul
2020, cu modificările și
completările ulterioare
-lei-

Tarif propus prin Proiectul
de Hotărâre nr. din 2020
-lei-

-

8,00

-

8,00

-

10,00

Aceste taxe sunt prezentate în Anexa nr. 7 ”Taxe pentru eliberarea unor copii și extrase
ale documentelor deținute în arhiva Consiliului Județean Alba, la solicitarea persoanelor fizice
sau juridice, altele decât autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile publice
și instanțe judecătorești” .
c) introducerea unor noi taxe pentru eliberarea de copii de pe documentele care constituie
informații de interes public, potrivit Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de
interes public, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

Nr.
crt.

1
2
3
4

Denumirea lucrării

Taxă eliberare copii și extrase ale
documentelor format A4/față
Taxă eliberare copii și extrase ale
documentelor format A4/față-verso
Taxă eliberare copii și extrase ale
documentelor format A3/față
Taxă eliberare copii și extrase ale
documentelor format A3/față-verso

Tarif aprobat prin
Hotărârea nr.
259/12.12.2019 privind
stabilirea de taxe locale
şi tarife datorate
bugetului general al
judeţului Alba, în anul
2020, cu modificările și
completările ulterioare
-lei-

Tarif propus prin Proiectul
de Hotărâre nr. din 2020
-lei-

-

0,90

-

1,80

-

1,80

-

3,60

Taxele menționate mai sus sunt prevăzute în Anexa nr. 8 ”Taxe pentru realizarea de
copii de pe documentele care constituie informații de interes public create și/sau gestionate de
Consiliul Județean Alba” .
Celelalte taxe și tarife percepute de direcțiile din cadrul Consiliului Județean Alba rămân
la nivelul celor stabilite prin HCJ nr. 259/12.12.2019 pentru anul 2020, după cum urmează:
 Anexa nr. 1 „Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor”, taxe
propuse prin adresa nr. 17749/06.08.2020 de Direcţia Amenajarea Teritoriului şi
Urbanism;
 Anexa nr. 2 „Tarife suplimentare de utilizare a drumurilor județene aplicate pentru
vehicule rutiere a căror masa totală maximă admisă, masa maximă admisă pe axe și/sau
ale căror dimensiuni maxime admise de gabarit depășesc limitele legale”, în Anexa nr.
3 „Tarife pentru ocuparea zonei drumurilor județene”, Anexa nr. 4 „Tarife pentru
eliberarea acordurilor prealabile şi a autorizaţiilor privind amplasarea şi accesul la
drumul judeţean”, tarife propuse prin adresa nr. 17436/04.08.2020 de Serviciul
Programe, lucrări, întreținere drumuri ;
 Anexa nr. 5 „Tarife pentru prestaţiile specifice realizate de către Compartimentul
Autoritatea Judeţeană de Transport, în domeniul transportului public județean de
persoane prin curse regulate” , tarife propuse prin adresa nr. 16621/24.07.2020 de
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport.
II. În ceea ce privește nivelul tarifelor și taxelor percepute de instituțiile din subordinea
Consiliului Județean Alba, prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii, se propun următoarele:
 Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba, prin adresa nr. 1074/27.07.2020, propune
modificarea unor taxe și tarife pentru anul 2021 astfel: majorarea tarifului pentru
”Concert/spectacol/recital în aer liber și/sau în sală, de interes public, susținut de
orchestra populară” şi introducerea a trei noi tarife astfel: ” Închiriere scenă mobilă 10
x 8m”,”Închiriere garduri mobile pentru evenimente 2500 x 1100 mm” și ”Închiriere
garduri mobile pentru evenimente 3500 x 200 mm”, astfel:
Tarife pentru serviciile prestate și produsele realizate

Nr.
crt.

1

2
3
4

SPECIFICAŢIE

Concert/spectacol/recital în aer liber
și/sau în sală, de interes public, susținut
de orchestra populară
Închiriere scenă mobilă 10 x 8 m
Închiriere garduri mobile pentru
evenimente 2500 x 1100 mm*)
Închiriere garduri mobile pentru
evenimente 3500 x 200 mm*)

Tarif aprobat prin
Hotărârea nr.
259/12.12.2019 privind
stabilirea de taxe locale şi
tarife datorate bugetului
general al judeţului Alba, în
anul 2020, cu modificările și
completările ulterioare
1.000 lei

2.000 lei/spectacol

-

4.000 lei/zi
30 lei/buc/zi

-

50 lei/buc/zi

Tarif propus prin
Proiectul de
Hotărâre nr. din
2020

*) prețul nu include transportul la și de la locația de desfășurare a evenimentului.
Celelalte taxe şi tarife pentru serviciile prestate și produsele realizate se mențin la nivelul
stabilit pentru anul 2020.
Astfel, taxele și tarifele pentru anul 2021, se regăsesc în Anexa nr. 11 „Taxe şi tarife
percepute de Centrul de Cultură Augustin Bena”.

 Prin adresa nr. 3647/04.08.2020 Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, propune
majorarea următoarelor tarife: tarifului de arheologie - descărcare sarcină arheologică,
tarif restaurare - conservare bunuri culturale mobile, taxă ghidaj expoziții, taxă filmare în
scop publicitar, tarif arheologie, tarif lucrări auxiliare cercetării arheologice preventive,
tarif evaluare potențial arheologic pentru balastiere, amenajare iaz piscicol şi alte lucrări
edilitare, precum și introducerea unei noi taxe, respectiv, ”taxă închiriere spațiu pentru
evenimente” astfel:

Nr.
crt.

SPECIFICAŢIE

Tarif arheologie - descărcare sarcină
arheologică
Tarif restaurare - conservare bunuri
culturale mobile
Taxă ghidaj expoziții
Taxă filmare în scop publicitar
Tarif arheologie - lucrări cercetare
arheologică preventivă în cadrul
proiectelor de infrastructură de transport
de interes național
Tarif lucrări auxiliare cercetării
arheologice preventive în cadrul
proiectelor de infrastructură de transport
de interes național
Tarif evaluare potențial arheologic
pentru balastiere, amenajare iaz piscicol
și alte lucrări edilitare
Taxă închiriere spațiu pentru evenimente

1
2
3
4
5

6

7

8

Tarif/taxă aprobat prin
Hotărârea nr.
259/12.12.2019 privind
stabilirea de taxe locale
şi tarife datorate
bugetului general al
judeţului Alba, în anul
2020, cu modificările și
completările ulterioare

Tarif propus prin
Proiectul de
Hotărâre nr. din
2020

40 lei/oră
25 lei/oră

50 lei/oră
35 lei/oră

35 lei
100 lei/15 minute
50 lei/oră

40 lei
500 lei/15 minute
60 lei/oră

35 lei/oră

45 lei/oră

3.000 lei/ha

4.000 lei/ha

-

1.000
lei/eveniment/zi

Taxele și tarifele percepute de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia sunt prevăzute în Anexa
nr. 12 „Taxe și tarife percepute de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia”.
 Direcția Județeană de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Alba, prin adresa nr.
317/03.08.2020, propune majorarea tarifului, în anul 2021, pentru servicii de
”Dezinsecții, deparazitări, dezinfecții și deratizări”, celelalte tarife rămânând
neschimbate, astfel:

Nr.
crt.

1

Lucrarea

Dezinsecții, deparazitări,
dezinfecții și deratizări

U.M.

Tarif aprobat prin Hotărârea
nr. 259/12.12.2019 privind
stabilirea de taxe locale şi
tarife datorate bugetului
general al judeţului Alba, în
anul 2020, cu modificările și
completările ulterioare

Tarif propus prin
Proiectul de
Hotărâre nr. din
2020

mp

0,005 - 0,05 lei/mp

0,005 - 0,06 lei/mp

Taxele și tarifele percepute de Direcția Județeană de Dezinsecție și Ecologizare Mediu
Alba sunt prevăzute în Anexa nr. 14 „Tarife pentru activitățile publice de interes local prestate
de Direcția Județeană de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Alba”.
 Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, prin adresa nr. 14661/11.08.2020, solicită
introducerea, eliminarea și modificarea (majorarea şi diminuarea) unor tarife pentru
servicii medicale, la cerere, având în vedere costurile directe și indirecte, precum și
prețurile practicate pe piață de furnizorii de servicii similare, acestea fiind aprobate la
nivelul unității de către Comitetul Director, după cum urmează:

a) tarife pentru eliberare documente din arhivă

Nr.
Crt.

1
2
3
4

Tarif aprobat prin
Hotărârea nr.
259/12.12.2019 privind Tarif propus prin
Proiectul de
stabilirea de taxe locale
Hotărâre
nr. din
Denumire specialitate/serviciu
şi tarife datorate
2020
bugetului general al
judeţului Alba, în anul
2020, cu modificările și
completările ulterioare
ARHIVĂ
10
50
Copie bilet externare la cerere
10
50
Copie certificat constatator al naşterii
Adeverinţă medicală/adresă cu certificarea perioadei
10
50
de internare şi a diagnosticului
Copie foaie de observaţie clinică generală/foaie de
50
70
spitalizare de zi/fişa U.P.U.
b) tarife practicate de serviciul Laborator:

Nr.
Crt.

Serviciul Paraclinic

- Hematologie
Timp Quick şi INR*1 (International Normalised
1 Ratio)
2 Timp Quick, activitate de protrombină*1)
3 INR*1) (International Normalised Ratio)
- Biochimie
4 Uree serică*1)
5 Acid uric seric*1)
6 Creatinină serică*1)**)
7 Calciu seric total*1)
8 Magneziemie*1)

Tarif aprobat prin
Hotărârea nr.
259/12.12.2019 privind
stabilirea de taxe locale
şi tarife datorate
bugetului general al
judeţului Alba, în anul
2020, cu modificările și
completările ulterioare

Tarif propus prin
Proiectul de
Hotărâre nr. din
2020

15.00

0.00

0.00
0.00

7.00
8.00

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Glicemie*1)
Colesterol seric total*1)
Proteine totale serice*1)
TGO*1) (ASAT)
TGP*1) (ALAT)
Fosfatază alcalină*1) (ALP)
Gama GT
LDH
Bilirubină totală*1)
Bilirubină directă*1)
Electroforeza proteinelor serice*1)
Hemoglobină glicozilată
Na (Natriu)-Ser
Clor - Ser
k (Potasiu) -Ser
Na (Natriu) - Urină
Clor - Urină
K (Potasiu) - Urină
Lipaza
- Imunologie
28 VDRL*1) (RBW)
29 RPR*1)
30 IgA, seric
31 IgE seric
32 IgM seric
33 IgG seric
34 Imunofixare
35 Crioglobuline
36 Complement seric C3
37 Complement seric C4
38 TSH
39 FT4
40 FSH
41 LH
42 Estradiol
43 Cortizol
44 Progesteron
45 Prolactină
46 PSA
47 Free PSA
48 Anti TG
49 Vitamina D25-OH
50 Testosteron
51 Procalcitonină
- Bacteriologie
52 Ex. Norovirus
53 Yersinia enterocolitică
54 Campylobacter pylori
55 Influenza A+B
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

8.00
8.00
9.00
8.00
8.00
10.00
10.00
12.00
8.00
8.00
18.00
23.00
12.00
0.00
13.00
0.00
0.00
0.00
0.00

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
15.00
15.00
15.00
10.00
10.00
30.00
30.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
18.00

8.00
8.00
15.00
15.00
16.00
15.00
8.00
10.00
15.00
15.00
23.00
23.00
24.00
24.00
24.00
28.00
26.00
26.00
24.00
24.00
0.00
0.00
0.00
0.00

10.00
10.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
15.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
40.00
40.00
40.00
40.00

0.00
0.00
0.00
0.00

40.00
48.00
48.00
50.00

56 Ex. Rotavirus
57 Ex. Adenovirus + Rotavirus
- Bacteriologie - cultură
58 Eficiența sterilizării
59 Condiții igienico-sanitare (teste de salubrizare)
60 Aeromicrofloră
- Exudat faringian
61 Antibiograma
- Examene spută
62 Antibiograma - Difuzimetrică
- Analize de urină
63 Antibiograma
64 Determinare glucoză urinară *1)
65 Determinare proteine urinare *1)
- Examene materii fecale
66 Antibiograma
- Examene din secreţii vaginale
67 Antibiograma
68 Examen Babeş - Papanicolau
- Examene din secreţii uretrale, otice, nazale, conjunctivale şi puroi
69 Antibiograma
- Examen lichid puncţie
70 Antibiograma
- Examinări histopatologice
71 Citodiagnostic lichid de puncţie
72 Citodiagnostic spermogramă

20.00
0.00

0.00
40.00

0.00
0.00
0.00

25.00
35.00
25.00

15.00

20.00

15.00

20.00

15.00
6.00
6.00

20.00
10.00
10.00

15.00

20.00

15.00
40.00

20.00
50.00

15.00

20.00

15.00

20.00

80.00
50.00

40.00
60.00

c) tarife practicate de serviciul Radiologie:

Nr.
Crt.

1
2
3
4
5

6

7

Secția radiologie

Ex. radiologic părți coloană dorsală
Ex. radiologic părți coloană lombară,
sacrată
Ex. radiologic coloană cervicală 1
incidentă
Ex. radiologic torace ansamblu
Ex. radiologic torace osos sau părți ale
lui în mai multe planuri/Ex. radiologic
torace și organe ale toracelui
Ex. radiologic de vizualizare generală a
abdomenului nativ în cel puțin 2
planuri
Ex. radiologic tract digestiv superior
(inclusiv unghiul duodenojejunal) cu

Tarif aprobat prin
Hotărârea nr.
259/12.12.2019 privind
Tarif propus prin Proiectul de
stabilirea de taxe locale şi
Hotărâre nr. din 2020
tarife datorate bugetului
general al judeţului Alba, în
anul 2020, cu modificările și
completările ulterioare
42.00
45.00
42.00

45.00

32.00
32.00

35.00
35.00

32.00

35.00

32.00

35.00

56.00

60.00

8

9
10
11
12
13
14

substanță de contrast nonionică
Ex. radiologic tract digestiv cu
întinderea examinării până la regiunea
ileo-cecală, cu substanță de contrast
Ecografie generală (abdomen + pelvis)
Ecografie abdomen
Ecografie pelvis
Mamografie în 2 planuri/pentru un sân
Spirograma + test farmacodinamic
bronhomotor
Osteodensitometrie dexa-coloana
lombo-sacrată + articulații coxofemurale

82.00
80.00
80.00
80.00
40.00/pentru un sân

85.00
100.00
100.00
100.00
75.00/pentru un sân

25.00

30.00

0.00

90.00

d) tarife pentru aparținători:

Nr.
crt.

Denumire specialitate/serviciu

1
2

Tarif/zi - taxa hotelieră
Tarif /1 meniu

Tarif aprobat prin
Hotărârea nr.
259/12.12.2019 privind
stabilirea de taxe locale şi
tarife datorate bugetului
general al judeţului Alba,
în anul 2020, cu
modificările și
completările ulterioare
20
5

Tarif propus prin Proiectul
de Hotărâre nr. din 2020

30
6

e) tarife practicate în cadrul compartimentului Psihistrie Cronici:

Nr.
crt.

1

Tarif aprobat prin
Hotărârea nr.
259/12.12.2019 privind
stabilirea de taxe locale şi
Denumire specialitate/serviciu
tarife datorate bugetului
general al judeţului Alba,
în anul 2020, cu
modificările și
completările ulterioare
PSIHIATRIE CRONICI
Adeverință medicală
15

Tarif propus prin
Proiectul de
Hotărâre nr. din
2020

20

f) tarife practicate de Ambulatoriul Reabilitare Medicală:

Nr.
crt.

1

Tarif aprobat prin
Hotărârea nr.
259/12.12.2019 privind
stabilirea de taxe locale şi
Denumire specialitate/serviciu
tarife datorate bugetului
general al judeţului Alba,
în anul 2020, cu
modificările și
completările ulterioare
REABILITARE MEDICALĂ
Adeverință medicală
15

Tarif propus prin
Proiectul de
Hotărâre nr. din
2020

20

g) tarife practicate de secția Boli Infecțioase:

Nr.
crt.

1

Tarif aprobat prin
Hotărârea nr.
259/12.12.2019 privind
stabilirea de taxe locale şi
Denumire specialitate/serviciu
tarife datorate bugetului
general al judeţului Alba,
în anul 2020, cu
modificările și
completările ulterioare
BOLI INFECȚIOASE
Adeverință medicală
15

Tarif propus prin
Proiectul de
Hotărâre nr. din
2020

20

h) tarife practicate de secția Psihiatrie:

Nr.
crt.

1
1

Tarif aprobat prin
Hotărârea nr.
259/12.12.2019 privind
stabilirea de taxe locale şi
Denumire specialitate/serviciu
tarife datorate bugetului
general al judeţului Alba,
în anul 2020, cu
modificările și
completările ulterioare
CABINET PSIHIATRIE
Adeverință medicală
10
SECȚIA PSIHIATRIE
Copie bilet de externare la solicitare
5

Tarif propus prin
Proiectul de
Hotărâre nr. din
2020

20
10

i) tarife practicate de Anatomie Patologică:

Nr.
crt.

1
2

Tarif aprobat prin
Hotărârea nr.
259/12.12.2019 privind
stabilirea de taxe locale şi
Denumire specialitate/serviciu
tarife datorate bugetului
general al judeţului Alba,
în anul 2020, cu
modificările și
completările ulterioare
ANATOMIE PATOLOGICĂ
Taxă îmbălsămare
76
Taxă cosmetizare
45

Tarif propus prin
Proiectul de
Hotărâre nr. din
2020

80
50

j) tarife practicate de secția Cardiologie:

Nr.
crt.

Denumire specialitate/serviciu

Tarif aprobat prin
Hotărârea nr.
259/12.12.2019 privind
stabilirea de taxe locale şi
tarife datorate bugetului
general al judeţului Alba,
în anul 2020, cu
modificările și
completările ulterioare

Tarif propus prin
Proiectul de
Hotărâre nr. din
2020

1

Echodoppler cardiac

CARDIOLOGIE
120

150

k) tarife practicate de secția Dermatologie:

Nr.
crt.

1
2
3

Tarif aprobat prin
Hotărârea nr.
259/12.12.2019 privind
stabilirea de taxe locale şi
Denumire specialitate/serviciu
tarife datorate bugetului
general al judeţului Alba,
în anul 2020, cu
modificările și
completările ulterioare
DERMATOLOGIE
Electrochirurgia/electrocauterizarea
50
tumorilor cutanate/leziune
Recoltarea unui produs patologic sau
50
material pentru biopsie
Tratamentul chirurgical al leziunilor
100
cutanate (anestezia, excizie, sutură inclusiv îndepărtarea firelor,
pansament)

Tarif propus prin
Proiectul de
Hotărâre nr. din
2020

150
100
150

l) tarife practicate de secția Nefrologie:

Nr.
crt.

1

Tarif aprobat prin
Hotărârea nr.
259/12.12.2019 privind
stabilirea de taxe locale şi
Denumire specialitate/serviciu
tarife datorate bugetului
general al judeţului Alba,
în anul 2020, cu
modificările și
completările ulterioare
NEFROLOGIE
Recoltarea unui produs patologic sau
40
material pentru biopsie

Tarif propus prin
Proiectul de
Hotărâre nr. din
2020

50

m) tarife practicate de secția Ginecologie:

Nr.
crt.

1
2
3

Tarif aprobat prin
Hotărârea nr.
259/12.12.2019 privind
stabilirea de taxe locale şi
Denumire specialitate/serviciu
tarife datorate bugetului
general al judeţului Alba,
în anul 2020, cu
modificările și
completările ulterioare
GINECOLOGIE
Recoltarea unui produs patologic sau
180
material pentru biopsie
Taxa monitorizare parturienta și făt
150
Sterilizare chirurgicală la cerere prin
1.000
minilaparotomie

Tarif propus prin
Proiectul de
Hotărâre nr. din
2020

250
50
1.500

4
5
6
7

8
9

Sterilizare chirurgicală la cerere
laparoscopic
Servicii hoteliere superioare la rezervă
cu 2 paturi/pat/zi
Monitorizare sarcină la termen
Manoperă scos fire post operatoriu la
pacienții operați de alți furnizori de
servicii medicale
Anestezie epidurală la naștere
Analgezia la nașterea naturală cu gaz
medical

1.500

2.000

25

40

500
50

180
100

-

600
250

n) tarife practicate de secția Medicină - Geriatrie și Gerontologie:

Nr.
crt.

1

Tarif aprobat prin
Hotărârea nr.
Tarif propus prin
259/12.12.2019 privind
Proiectul de
stabilirea de taxe locale şi
Hotărâre nr. din
Denumire specialitate/serviciu
tarife datorate bugetului
2020
general al judeţului Alba,
în anul 2020, cu
modificările și
completările ulterioare
MEDICINĂ INTERNĂ - GERIATRIE ȘI GERONTOLOGIE
Spirometrie
20
30
o) tarife practicate de secția Neurologie:

Nr.
crt.

1
2

Denumire specialitate/serviciu

EEG Standard (cu hiperpnee și
stimulare luminoasă intermitentă)
EEG Standard cu interpretare

Tarif aprobat prin
Hotărârea nr.
259/12.12.2019 privind
stabilirea de taxe locale şi
tarife datorate bugetului
general al judeţului Alba,
în anul 2020, cu
modificările și
completările ulterioare
NEUROLOGIE
50
75

Tarif propus prin
Proiectul de
Hotărâre nr. din
2020

70
100

p) tarife practicate de Ambulatoriu de specialitate:
- adeverință medicală: 20 lei ( Tarif aprobat prin Hotărârea nr. 259/12.12.2019
privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al judeţului Alba, în anul
2020, cu modificările și completările ulterioare - adeverință medicală 10 lei);
- certificate medicale prenupțiale: - examen VDRL: 10 lei ( Tarif aprobat prin Hotărârea
nr. 259/12.12.2019 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al
judeţului Alba, în anul 2020 - adeverință medicală 6 lei);

r) tarife practicate de Dispensar TBC:
Nr.
crt.

Denumire specialitate/serviciu

Tarif aprobat prin
Hotărârea nr.

Tarif propus prin
Proiectul de

1

Spirometrie

2

Adeverință medicală

259/12.12.2019 privind
stabilirea de taxe locale
şi tarife datorate
bugetului general al
judeţului Alba, în anul
2020, cu modificările și
completările ulterioare
SECȚIA TBC
20
10

Hotărâre nr. din
2020

30
20

s) tarife practicate de secția Oncologie:

Nr.
crt.

Denumire specialitate/serviciu

1

Adeverință medicală

Tarif aprobat prin
Hotărârea nr.
259/12.12.2019 privind
stabilirea de taxe locale
şi tarife datorate
bugetului general al
judeţului Alba, în anul
2020, cu modificările și
completările ulterioare
ONCOLOGIE
15

Tarif propus prin
Proiectul de
Hotărâre nr. din
2020

20

ș) tarife practicate de secția Hematologie:

Nr.
crt.

Denumire specialitate/serviciu

1

Adeverință medicală

Tarif aprobat prin
Hotărârea nr.
259/12.12.2019 privind
stabilirea de taxe locale
şi tarife datorate
bugetului general al
judeţului Alba, în anul
2020, cu modificările și
completările ulterioare
HEMATOLOGIE
15

Tarif propus prin
Proiectul de
Hotărâre nr. din
2020

20

Taxele și tarifele percepute de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba, propuse pentru anul
2021, sunt prevăzute în următoarele anexe la Proiectul de hotărâre nr. din :
 Anexa nr. 20 „Tarife pentru eliberare documente arhivă din cadrul Spitalului Judeţean
de Urgenţă Alba Iulia”;
 Anexa nr. 21 "Tarife practicate de serviciul paraclinic - Laborator din cadrul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia";
 Anexa nr. 22 "Tarife practicate de serviciul paraclinic - Radiologie din cadrul Spitalului
Județean de Urgență Alba Iulia";
 Anexa nr. 23 "Tarife practicate pentru servicii stomatologice și de chirurgie maxilofacială din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia";
 Anexa nr. 24 "Tarife practicate de Medicină Legală din cadrul Spitalului Județean de
Urgență Alba Iulia";
 Anexa nr. 25 „Tarife pentru aparținători din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă
Alba Iulia”;
 Anexa nr. 26 "Tarife practicate de compartimentul Recuperare Neurologie din cadrul
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia";
 Anexa nr. 27 „Tarife practicate de compartimentul Psihiatrie Cronici din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”;

 Anexa nr. 28 "Tarife practicate de secția Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie
din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia";
 Anexa nr. 29 „Tarife practicate de Ambulatoriul Reabilitare Medicală din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”;
 Anexa nr. 30 „Tarife practicate de secția Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Judeţean
de Urgenţă Alba Iulia”;
 Anexa nr. 31 "Tarife practicate de cabinetul Diabet, Nutriție, Boli Metabolice din cadrul
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia";
 Anexa nr. 32 „Tarife practicate de cabinetul/secția Psihiatrie din cadrul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”;
 Anexa nr. 33 „Tarife practicate de Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Judeţean
de Urgenţă Alba Iulia”;
 Anexa nr. 34 „Tarife practicate de Cardiologie din cadrul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia”;
 Anexa nr. 35 "Tarife practicate de Chirurgie din cadrul Spitalului Județean de Urgență
Alba Iulia";
 Anexa nr. 36 „Tarife practicate de Dermatologie din cadrul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia”;
 Anexa nr. 37 "Tarife practicate de Gastreoenterologie din cadrul Spitalului Județean de
Urgență Alba Iulia";
 Anexa nr. 38 „Tarife practicate de Nefrologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă
Alba Iulia”;
 Anexa nr. 39 „Tarife practicate de Ginecologie din cadrul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia”;
 Anexa nr. 40 "Tarife practicate de Otorinolaringologie din cadrul Spitalului Județean
de Urgență Alba Iulia";
 Anexa nr. 41 "Tarife practicate de Ortopedie din cadrul Spitalului Județean de Urgență
Alba Iulia";
 Anexa nr. 42 " Tarife practicate de Reumatologie din cadrul Spitalului Județean de
Urgență Alba Iulia";
 Anexa nr. 43 " Tarife practicate de Urologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență
Alba Iulia";
 Anexa nr. 44 „Tarife practicate de Medicină - Geriatrie și Gerontologie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”;
 Anexa nr. 45 " Tarife practicate de Oftalmologie din cadrul Spitalului Județean de
Urgență Alba Iulia";
 Anexa nr. 46 „Tarife practicate de Neurologie din cadrul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia”;
 Anexa nr. 47 „Tarife practicate de Ambulatoriu de specialitate din cadrul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”;
 Anexa nr. 48 " Tarife pentru aparținători - Pediatrie din cadrul Spitalului Județean de
Urgență Alba Iulia";
 Anexa nr. 49 "Tarife pentru investigații practicate de Cabinet Medicină sportivă din
cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia";
 Anexa nr. 50 " Tarife pentru prestările de servicii pentru persoanele fizice și juridice, în
cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia";
 Anexa nr. 51 " Tarife pentru investigații practicate de Cabinet Alergologie din cadrul
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia";
 Anexa nr. 52 „Tarife practicate de Dispensar TBC din cadrul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia”;
 Anexa nr. 53 „Tarife practicate de Oncologie din cadrul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia”;
 Anexa nr. 54 „Tarife practicate de Hematologie din cadrul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia”;
 Anexa nr. 55 „Tarife, la cerere, practicate de Laboratorul de diagnostic molecular din
cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”.

Tarifele și taxele locale propuse de instituțiile din subordinea Consiliului Județean Alba:
- Serviciul Public Județean SALVAMONT - SALVASPEO Alba, prin adresa nr.
457/22.07.2020,
- Direcția Publică Comunitară de Evidență a
Persoanelor Alba, prin adresa nr. 1859/28.07.2020,
- Teatrul de păpuși
”Prichindel” Alba Iulia, prin adresa nr. 1140/02.09.2020 și
- Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, prin adresa nr. 2181/13.08.2020 pentru anul 2021,
rămân la nivelul aprobat în anul 2020 și sunt prevăzute în:
 Anexa nr. 9 „Taxa specială Salvamont”;
 Anexa nr. 10 „Taxe pentru activitățile de stare civilă prestate de către Direcția Publică
Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba";
 Anexa nr. 13 „Tarife percepute de ”Teatrul de păpuși Prichindel” Alba Iulia";
 Anexele nr. 15 ”Tarife pentru serviciile paraclinice percepute de Spitalul de
Pneumoftiziologie Aiud”, nr. 16 ”Tarife practicate de Ambulatoriu Integrat al Spitalului
de Pneumoftiziologie Aiud”, nr. 17 ”Tarife practicate de Laboratorul de explorări
funcționale din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud”, nr. 18 ”Tarife practicate
de Biroul de Statistică și Internări din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud” și
nr. 19 ”Tarife practicate de aparținători, la cerere, din cadrul Spitalului de
Pneumoftiziologie Aiud”.
Pentru neplata în termen a taxelor şi tarifelor specifice fiecărui domeniu de
activitate se aplică majorări de întârziere şi sancţiuni în cuantumurile prevăzute de actele
normative în vigoare.
*
*
*
În completarea celor prezentate facem precizarea că, în conformitate cu prevederile art. 7
din Legea 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
Proiectului de hotărâre privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al
judeţului Alba, în anul 2021, precum şi a anexelor aferente a fost afișat la sediul Consiliului
Judeţean Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro.
Faţă de cele prezentate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă spre analiză şi
aprobare taxele locale şi tarifele datorate bugetului general al judeţului Alba, în anul 2021,
stabilite în conformitate cu actele normative în vigoare.
DIRECTOR EXECUTIV
Marian Florin Aitai

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 Comercială APA CTTA S.A. Alba

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna decembrie 2020;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind includerea unor bunuri în
Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către
Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba;
- solicitarea nr. 7264/26 decembrie 2020 a Societăţii Comerciale APA CTTA SA Alba,
înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 26470/26 noiembrie 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;
- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 871 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobate prin
H.G. nr. 1031/1999;
- Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 2861/2009;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă includerea în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba a unor
bunuri achiziţionate de către Societatea Comercială 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 Comercială 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.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
VASILE BUMBU

Înregistrat cu nr. 266
Alba Iulia, 7 decembrie 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 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală,
prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism,
investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 266/7decembrie 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.

1.

2.
3.

I Denumirea mijlocului fix
Laptop SMB ASUS Expert Book
P5,unitatea optică externă Asus,
adaptor RJ45 şi geantă laptop 14
inch
Multifuncţional Brother MFC L5750DW
Autospecială Rioned flexjet
standard
TOTAL

Valoare de
inventar
(lei)

U.M.

Cantitatea

Preț unitar
(lei)

Buc.

1

5.524,83

Buc.

1

2.600,00

2.600,00

Buc.

1

106.316,23

106.316,23

5.524,83

114.441,06

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

Preşedinte:
Ion DUMITREL

Secretar general,
Vasile BUMBU

Membri:
Voichița Maria COMAN
Ioan BODEA
Liliana NEGRUŢ

Secretari ai comisiei: Andreea Maria BABIN
Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 27161/7 decembrie 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 Comercială 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
Comercială 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. 196912770/2008 -„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 Laptop SMB
ASUS Exopert Book P5, un Multifuncţional Brother MFC L-5750DW şi o Autospecială Rioned
flexjet standard (vehicul de curăţare străzi/canalizări), 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
- solicitarea Societăţii Comerciale APA CTTA SA Alba nr. 6864/05.11.2020, înregistrată
la registratura Consiliul Judeţean Alba sub nr. 24662/05.11.2020, privind includerea în
Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba a unui bun achiziţionat 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. 266 din 7 decembrie 2020.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 27164/7 decembrie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECT DE HOTĂRÂRE
a proiectului de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a
Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea Comercială APA–
CTTA S.A. Alba

Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 11 decembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinară” estimată a avea loc în data de 22 decembrie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 266/7 decembrie 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 Comercială APA–CTTA S.A. Alba;
- solicitarea nr. 7264/26 noiembrie 2020 a Societăţii Comerciale APA CTTA SA Alba,
înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 26470/26 noiembrie 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.
/7 decembrie 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 Comercială APA–
CTTA S.A. Alba
Conform prevederilor art. 173 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
consiliul judeţean asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes judeţean, privind inclusiv serviciile publice de alimentare
cu apă şi de canalizare. Aceste atribuţii ale Consiliului Judeţean intră în sfera privind dezvoltarea
economico-socială a judeţului.
Consiliul Judeţean Alba a delegat gestiunea serviciilor de alimentare cu apă şi de
canalizare către Societatea Comercială APA CTTA SA prin contractul nr. 1969-12770/2008.
Operatorul regional SC APA CTTA SA are în concesiune mai multe bunuri aparţinând
domeniului public si privat al Judeţului Alba, printre care mai multe mijloace fixe, achiziţionate
din fondul IID.
Prin adresa nr. 7264/26.11.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr.
26470/26.11.2020, S.C. APA CTTA SA Alba înaintează lista cu dotările independente
achiziţionate din Fondul IID şi recepţionate de operatorul regional SC APA CTTA SA Alba, şi
anume:
 Laptop SMS ASUS Expert Book P5, unitatea optică externă Asus, adaptor reţea RJ45 şi
geantă laptop 14 inch, cu o valoare de inventar de 5.524,83 lei. Acest mijloc fix a fost
acghiziţionat prin achiziţie directă iniţiată în catalogul electronic şi a fost recepţionat în
data de 22.10.2020 cu NIR nr. 6233.
 Multifuncţional Brother MFC L-5750DW, 1 buc, cu o valoare de inventar de 2.600,00
lei. Această imprimantă laser a fost acghiziţionată prin achiziţie directă iniţiată în
catalogul electronic şi a fost recepţionat în data de 19.10.2020 cu NIR nr. 6234.
 Autospecială Rioned flexjet standard, 1 buc. cu o valoare de inventar de 106.316,23 lei.
Această autospecială este un vehicul de curăţare străzi/canalizăti ( vidanjoare) şi a fost
recepţionată în data de 21.10.2020, cu NIR nr. 6235.
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.
Alba se va realiza prin Act adiţional, întocmit de către 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. 362 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, se va completa Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al Judeţului Alba cu
mijlocul fix achiziţionat din fondul I.I.D., iar concesionarea acestuia către S.C. APA-CTTA S.A.
Alba 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

ŞEF SERVICIU
Paul Silviu TODORAN
Întocmit,
Andreea Maria Babin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului concursului pentru analizarea proiectului
de management al managerului Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia,
a perioadei pentru care se va încheia contractul de management
şi încheierea contractului de management

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna decembrie 2020;
Luând în dezbatere referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea
rezultatului concursului pentru analizarea proiectului de management al managerului Muzeului
Naţional al Unirii Alba Iulia şi a perioadei pentru care se va încheia contractul de management;
Luând în considerare:
- rezultatul final al concursului pentru analizarea noului proiect de management al
managerului Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia nr. 27005 din 4 decembrie 2020 întocmit pe
baza Raportului privind rezultatul concursului pentru analizarea noului proiect de management
al managerului Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia nr. 26008 din 20 noiembrie 2020 al
Comisiei de evaluare a concursului de proiecte de management la Muzeul Național al Unirii
Alba Iulia;
- Proiectul de management al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia pentru perioada
2021-2024, înregistrat la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 24783/6 noiembrie 2020.
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. 18 lit d, art. 19 alin. 5 și art. 20 alin. 5 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 modeluluicadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a
modelului-cadru al contractului de management.
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă rezultatul concursului pentru analizarea proiectului de management al
managerului Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia.
Art. 2. Se aprobă Proiectul de management al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia
pentru perioada 2021-2024, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 3. Se aprobă perioada de 4 ani pentru care se va încheia contractul de management,
respectiv ianuarie 2021 - decembrie 2024.
Art. 4. Se aprobă încheierea contractului de management al managerului Muzeului
Naţional al Unirii Alba Iulia cu domnul Gabriel Tiberiu RUSTOIU.
Art. 5. 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. 6. 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. 7. 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, Muzeului
Naţional al Unirii Alba Iulia, 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.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 267
Alba Iulia, 7 decembrie 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 nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii
publice
Comisia nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - uri și sport

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 27170/7 decembrie 2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului concursului pentru analizarea
proiectului de management al managerului Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia,
a perioadei pentru care se va încheia contractul de management
şi încheierea contractului de management
Întrucât la evaluarea finală prevăzută la art. 37 alin. 2 din O.U.G. nr. 189/2008 privind
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare,
managerul Muzeului Naţional al Unirii a obţinut nota 9,63, în conformitate cu prevederile art. 43
alin.1 şi alin. 2 din actul normativ menţionat anterior, acesta are dreptul de a prezenta un nou
proiect de management, în conformitate cu cerinţele caietului de obiective întocmit de Consiliul
Judeţean Alba.
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, s-a stabilit în conformitate cu
prevederile art. 14 şi art.15 din Anexa 1 Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015.
Consiliul Judeţean Alba a organizat concurs pentru analizarea noului proiect de
management a managerului Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia în conformitate cu
prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu
modificările și completările ulterioare.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 239 din 12 octombrie 2020, au fost
constituite comisiile de evaluare a concursurilor de proiecte de management la Muzeul Național
al Unirii Alba Iulia, şi a secretariatul acesteia, în conformitate cu prevederile art. 5 şi art. 10 din
anexa nr. 2 a Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentuluicadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentuluicadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului
de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului - cadru al
contractului de management.
În baza Proiectului de management al Muzeului National al Unirii Alba Iulia (2021-2024)
înregistrat la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 24783, al rezultatului final al evaluării întocmit pe
baza Raportului privind rezultatul concursului pentru analizarea noului proiect de management al
managerului Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia nr. 26008 din 20 noiembrie 2020, întocmit
de către comisia de evaluare, propun validarea rezultatului managerului Muzeului Naţional al
Unirii Alba Iulia, Proiectului de management şi perioada pentru care să se încheie contractul de
management, prevăzută în caietul de obiective, respectiv ianuarie 2021 – decembrie 2024.
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. 267 din 7 decembrie 2020.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Preşedinte
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 27173/7 decembrie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

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

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului concursului pentru analizarea proiectului
de management al managerului Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia,
a perioadei pentru care se va încheia contractul de management
şi încheierea contractului de management
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 11 decembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinară” estimată a avea loc în data de 22 decembrie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 267/7 decembrie 2020 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea rezultatului
concursului pentru analizarea proiectului de management al managerului Muzeului Naţional al
Unirii Alba Iulia şi a perioadei pentru care se va încheia contractul de management;
- rezultatul final al concursului pentru analizarea noului proiect de management al
managerului Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia nr. 27005 din 4 decembrie 2020 întocmit pe
baza Raportului privind rezultatul concursului pentru analizarea noului proiect de management
al managerului Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia nr. 26008 din 20 noiembrie 2020 al
Comisiei de evaluare a concursului de proiecte de management la Muzeul Național al Unirii
Alba Iulia;
- Proiectul de management al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia pentru perioada
2021-2024, înregistrat la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 24783/6 noiembrie 2020.
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 rezultatului concursului pentru analizarea
proiectului de management al managerului Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia,
a perioadei pentru care se va încheia contractul de management
şi încheierea contractului de management

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”.
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, s-a stabilit în conformitate cu
prevederile art. 14 şi art.15 din Anexa 1 Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015.
Consiliul Judeţean Alba a organizat 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.
Comisia de evaluare a concursului de proiecte de management la Muzeul Național al
Unirii Alba Iulia, a fost constituită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 239 din 12
octombrie 2020, 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 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.
Membrii comisiei de evaluare a concursului au primit în format electronic următoarele:
 Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 245 din 12 octombrie 2020 şi respectiv
Caietul de obiective în vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru
analizarea noului proiect de management al managerului Muzeului Naţional al
Unirii Alba Iulia, anexa - parte integrantă a hotărârii;
 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.239 din 12 octombrie 2020 privind
aprobarea componenței 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 și Centrul de
Cultură „Augustin Bena” Alba precum și a secretariatelor acestora;
 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.152 din 25 august 2016 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de
management la instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean
Alba.
 Procedura de analizare a noului proiect de management stabilită în conformitate
cu prevederile art. 14 şi art.15 din Anexa 1 al Ordinului ministrului culturii nr.
2799/2015, având următorul calendar:
a) data depunerii proiectului de management de către manager este 6 noiembrie
2020,până la ora 14:00;
b) perioada de analiză a proiectului de management - prima etapă: 9-18
noiembrie 2020;
c) susţinerea noului proiect de management - a doua etapă: 19-20 noiembrie
2020;
d) data aducerii la cunoştinţa managerului a notei obţinute şi afişarea acesteia 20
noiembrie 2020
e) termenul de depunere şi soluţionare a contestaţiilor: 23-27 noiembrie 2020
depunere contestaţii, 02-04 decembrie 2020 soluţionarea contestaţiilor;
f) aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului final al analizării în termen de 24
de ore după expirarea termenului de depunere a contestaţiilor/ soluţionarea
acestora, după caz.
 Proiectul de management înregistrat cu nr. 24.783/ 06.11.2020 depus de domnul
Gabriel Tiberiu Rustoiu
 Propunerea privind ponderea fiecărui criteriu de analiză a proiectului:
Având în vedere prevederile Legii nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi ale Hotărârii nr. 967 din 12
noiembrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14
noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ţinând cont de situaţia
epidemiologică din municipiul Alba Iulia, şedinţa prin care membrii comisiei de evaluare a
concursului de proiecte de management, dezbat, analizează şi notează proiectele de management
- pentru prima etapă a concursului, s-a desfăşurat on-line, utilizând aplicația : Zoom Cloud
Meeting, în data de 17 noiembrie 2020, începând cu ora: 13:30.
Analizând Proiectul de management depus de domnul Gabriel Tiberiu Rustoiu, comisa de
evaluare a concursului a constatat că proiectul este structurat în conformitate cu prevederile
O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură cu modificările și
completările ulterioare și ale Ordinul ministrului culturii nr. 2.799/2015 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modeluluicadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a
modelului-cadru al contractului de management și îndeplinește cerințele prevăzute în Caietul de
obiective aprobat prin Hotărârea Consiliului județean Alba cu nr. 245/12 octombrie 2020.
Nota stabilită în urma analizei proiectului de management este 9,46 motiv pentru care
comisia a considerat proiectul de management „ADMIS PENTRU A SUSŢINE INTERVIUL”.
Potrivit calendarului de concurs comisia de concurs s-a întrunit în data de 20.11.2020 ora
10.00 pentru realizarea interviului de susținere a noului proiect de management la Muzeul
Naţional al Unirii Alba Iulia depus de către domnul Gabriel Tiberiu RUSTOIU. S-a procedat la
intervievarea candidatului și mai apoi la acordarea punctajelor.

În urma notării de către membrii comisiei rezultatul evaluării se prezintă astfel:
Nr.
crt.

Membri comisiei de evaluare

Dan Mihai
Popescu

Matei
Drîmbărean

Zecheru
Alexandra
Dana

1
2
3

Nota A - acordată la analiza
raportului de activitate
Nota B - acordată la interviu
Nota finală dată de fiecare membru

9,20

9,50

9,70

9,10
9,15

9,45
9,48

9,30
9,50

Rezultatul final al evaluării: 9,38 . Comisia de evaluare a considerat candidatul câştigător.
**Conform art. 19 alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare: „Este
declarat câştigător candidatul care a obţinut cea mai mare medie, cu condiţia ca aceasta să fie
de minimum 7“.
Conform prevederilor art.18 lit.d) din din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
189/2008 şi ale art. 4 alin. 1 lit. d din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului,
comisia de concurs recomandă ca perioada pentru care să se încheie contractul de management
să fie cea prevăzută în caietul de obiective, respectiv ianuarie 2021 – decembrie 2024.
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea
rezultatului concursului pentru analizarea noului proiect de management al managerului
Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia şi durata pentru care se va încheia contractul de
management, înregistrat cu nr./ 2020

Administrator public,
Dan Mihai POPESCU
FRĂȚILĂ

Șef serviciu,
Cornelia FĂGĂDAR

Întocmit,
Alina

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului concursului pentru analizarea proiectului
de management al managerului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba,
a perioadei pentru care se va încheia contractul de management
şi încheierea contractului de management

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna decembrie 2020;
Luând în dezbatere referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea
rezultatului concursului pentru analizarea proiectului de management al managerului Bibliotecii
Județene „Lucian Blaga” Alba, a perioadei pentru care se va încheia contractul de management şi
încheierea contractului de management;
Luând în considerare:
- rezultatul final al concursului pentru analizarea noului proiect de management al
managerului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba întocmit pe baza Raportului privind
rezultatul concursului pentru analizarea noului proiect de management al managerului
Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba al Comisiei de evaluare a concursului de proiecte de
management la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba;
- Proiectul de management al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba pentru perioada
2021-2024.
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. 20 alin. 5 coroborat cu art. 43¹ 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 modeluluicadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a
modelului-cadru al contractului de management.
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă rezultatul concursului pentru analizarea proiectului de management al
managerului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba.
Art. 2. Se aprobă Proiectul de management al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba
pentru perioada 2021-2024, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 3. Se aprobă perioada de 4 ani pentru care se va încheia contractul de management,
respectiv ianuarie 2021 - decembrie 2024.
Art. 4. Se aprobă încheierea contractului de management al managerului Bibliotecii
Județene „Lucian Blaga” Alba cu domnul Silvan Theodor STÂNCEL.
Art. 5. 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. 6. 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. 7. 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, Bibliotecii
Județene „Lucian Blaga” 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.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 268
Alba Iulia, 7 decembrie 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 nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii
publice
Comisia nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - uri și sport

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 27179 /7 decembrie 2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului concursului pentru analizarea
proiectului de management al managerului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba,
a perioadei pentru care se va încheia contractul de management
şi încheierea contractului de management

Potrivit art. 173 alin. 1 lit. a și art. 173 alin. 2 lit. c din O.U.G. 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 urma evaluării finale a managementului la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba,
nota finală obținută de manager a fost 9,64, astfel că în conformitate cu prevederile art. 43¹ din
O.U.G. privind managementul instituțiilor publice de cultură nr. 189 din 2008, cu modificările și
completările ulterioare, unde se prevede faptul că „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”, prin adresa nr. 22966 din 15 octombrie 2020 s-a solicitat domnului manager Silvan
– Theodor STÂNCEL depunerea unui nou proiect de management.
Caietul de obiective în vederea organizării și desfășurării concursului pentru analizarea
noului proiect de management al managerului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” a fost aprobat
prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 246 din 12 octombrie 2020, în cadrul acestuia fiind
prevăzută și perioada de management de 4 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2021.
Prin adresa nr. 4647/06.11.2020, înregistrată la Consiliul Județean Alba cu numărul
24784 din 06.11.2020 a fost depus de către domnul Silvan Theodor STÂNCEL, proiectul de
management pentru Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” pentru perioada 2021 – 2024.
De asemenea prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 239 din 12 octombrie 2020
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 și Centrul de cultură „Augustin Bena” Alba, precum
și a secretariatelor acestora, s-a înființat comisia de evaluare a concursului de proiecte de
management la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, în următoarea componență:
- Domnul Dan Mihai POPESCU, administrator public al Județului Alba în calitate de
reprezentant al autorității;
- Domnul Matei DRÎMBĂREAN, director executiv – Direcția Județeană pentru Cultură
și Patrimoniu Cultural Național Alba, în calitate de specialist;
- Domnul Valentin ȘERDAN-ORGA, director general – Biblioteca Centrală Universitară
„Lucian Blaga” Cluj Napoca, în calitate de specialist;
În urma desfășurării concursului de proiecte de management, respectiv analiza proiectului
de management depus de către domnul Silvan Theodor STÂNCEL, comisia l-a declarat
câștigător cu un punctaj final de 9,33.

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. 268 din 7 decembrie 2020.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Preşedinte
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 27183 /7decembrie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

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

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului concursului pentru analizarea proiectului
de management al managerului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba,
a perioadei pentru care se va încheia contractul de management
şi încheierea contractului de management
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 11 decembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinară” estimată a avea loc în data de 22 decembrie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 268/7 decembrie 2020 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea rezultatului
concursului pentru analizarea proiectului de management al managerului Bibliotecii Județene
„Lucian Blaga” Alba, a perioadei pentru care se va încheia contractul de management şi
încheierea contractului de management;
- rezultatul final al concursului pentru analizarea noului proiect de management al
managerului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba întocmit pe baza Raportului privind
rezultatul concursului pentru analizarea noului proiect de management al managerului
Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba al Comisiei de evaluare a concursului de proiecte de
management la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba;
- Proiectul de management al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba pentru perioada
2021-2024.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială
și managementul unităților de cultură
Nr. /decembrie 2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre
privind aprobarea rezultatului concursului pentru analizarea proiectului
de management al managerului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba,
a perioadei pentru care se va încheia contractul de management
şi încheierea contractului de management
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 urma evaluării finale a managementului la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba,
nota finală obținută de manager a fost 9,64, astfel că în conformitate cu prevederile art. 43¹ din
Ordonanța de urgență privind managementul instituțiilor publice de cultură nr. 189 din 2008,
cu modificările și completările ulterioare, unde se prevede faptul că „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”, prin adresa nr. 22966 din 15 octombrie 2020 s-a solicitat
domnului manager Silvan – Theodor STÂNCEL depunerea unui nou proiect de management.
Caietul de obiective în vederea organizării și desfășurării concursului pentru analizarea
noului proiect de management al managerului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” a fost aprobat
prin Hotărârea Consiliului județean Alba nr. 246 din 12 octombrie 2020, în cadrul acestuia
fiind prevăzută și perioada de management de 4 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2021.
De asemenea prin Hotărârea Consiliului județean Alba nr. 239 din 12 octombrie 2020
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 și Centrul de cultură „Augustin Bena” Alba, precum
și a secretariatelor acestora, s-a înființat comisia de evaluare a concursului de proiecte de
management la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, în următoarea componență:
- Domnul Dan Mihai POPESCU, administrator public al Județului Alba în calitate de
reprezentant al autorității;
- Domnul Matei DRÎMBĂREAN, director executiv – Direcția Județeană pentru
Cultură și Patrimoniu Cultural Național Alba, în calitate de specialist;
- Domnul Valentin ȘERDAN-ORGA, director general – Biblioteca Centrală
Universitară „Lucian Blaga” Cluj Napoca, în calitate de specialist;
Precum și a secretariatului acesteia, în următoarea componență:
- Aurora Petronela LUCA – consilier superior, Serviciul investiții, dezvoltare,
promovare și managementul unităților de cultură;
- Liliana NEGRUȚ – director executiv, Direcția juridică și administrație publică
- Marian Florin AITAI - director executiv, Direcția dezvoltare și bugete
- Horațiu Zaharia SUCIU – Șef birou, Biroul Resurse umane.

Prin adresa de înaintare nr. 4647/06.11.2020, înregistrată la Consiliul județean Alba cu
numărul 24784 din 06.11.2020 a fost depus de către domnul Silvan Theodor STÂNCEL,
proiectul de management pentru Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” pentru perioada 2021 –
2024.
Comisia, în urma procesului de analizare a acestui proiect de management, în
conformitate cu actele normative în vigoare, respectiv:
 Ordonanța de urgență nr. 189 din 25 noiembrie 2008 privind managementul
instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul Ministrului culturii nr. 2799 din 10 decembrie 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;
 Hotărârea Consiliului județean Alba nr. 152 din 25 august 2016 privind
aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de
proiecte de management la instituțiile publice de cultură din subordinea
Consiliului județean Alba,
ținând cont în analiza proiectului de management și ulterior în cadrul interviului de următoarele
criterii generale:
Etapa I - Analiza proiectului de management:
Nr.
Punctaj
Criterii generale de analiză şi notare a proiectelor de management
crt.
maxim
Analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea
1.
instituţia şi propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional
1
existent
Analiza activităţii instituţiei şi, în funcţie de specific, propuneri privind
2.
3
îmbunătăţirea acesteia
Analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de
3.
1
reorganizare, după caz
4.
Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei
1
Strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii
5.
specifice a instituţiei publice de cultură, conform sarcinilor formulate de
3
autoritate
Previziunea evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de
6.
cultură, cu estimarea resurselor financiare ce ar trebui alocate de către
1
autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte surse
Etapa II – Interviul:
Nr.
Crt.

Criterii de evaluare

Ponderea
maximă

1

Abilități și cunoștințe impuse de funcție

1

2

Capacitatea de analiză și sinteză

1

3
4

Motivația
Comportamentul în situații de criză

1
1

5

Inițiativă și creativitate

1,5

6

Capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora

1,5

7

Exercitarea controlului decizional

1,5

8

Capacitatea managerială

1,5

a acordat un punctaj final de 9,33, fiind declarat câștigător. Întregul proces privind
analizarea noului proiect de management și interviul a fost consemnat în procese verbale și
rapoartele comisiei.

Având în vedere considerentele expuse și textele legale la care am făcut trimitere în
prezentul Raport de specialitate, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind
aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management la Biblioteca județeană
„Lucian Blaga” Alba – analizarea noului proiect de management al managerului, aprobarea
proiectului de management câștigător și a duratei pentru care se va încheia contractul de
management, înregistrat cu nr. ……..din decembrie 2020.

Administrator public,
Dan Mihai POPESCU

Șef serviciu,
Cornelia FĂGĂDAR

Întocmit,
Aurora Petronela LUCA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului concursului pentru analizarea proiectului
de management al managerului Teatrului de Păpuși „PRICHINDEL” Alba Iulia,
a perioadei pentru care se va încheia contractul de management
şi încheierea contractului de management
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna decembrie 2020;
Luând în dezbatere referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea
rezultatului concursului pentru analizarea proiectului de management al managerului Teatrului
de Păpuși „PRICHINDEL” Alba Iulia, a perioadei pentru care se va încheia contractul de
management şi încheierea contractului de management;
Luând în considerare:
- rezultatul final al concursului pentru analizarea noului proiect de management al
managerului Teatrului de Păpuși „PRICHINDEL” Alba Iulia nr. 27003 din 4 decembrie 2020
întocmit pe baza Raportului privind rezultatul concursului pentru analizarea noului proiect de
management al managerului Teatrului de Păpuși „PRICHINDEL” Alba Iulia nr. 26020 din 20
noiembrie 2020 al Comisiei de evaluare a concursului de proiecte de management la Teatrul de
Păpuși PRICHINDEL Alba Iulia;
- Proiectul de management al Teatrului de Păpuși „PRICHINDEL” Alba Iulia pentru
perioada 2021-2024, înregistrat la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 24802/6
noiembrie 2020.
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. 18 lit d, art. 19 alin. 5 și art. 20 alin. 5 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 modeluluicadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a
modelului-cadru al contractului de management.
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă rezultatul concursului pentru analizarea proiectului de management al
managerului Teatrului de Păpuși „PRICHINDEL” Alba Iulia.
Art. 2. Se aprobă Proiectul de management al Teatrului de Păpuși „PRICHINDEL” Alba
Iulia pentru perioada 2021-2024, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 3. Se aprobă perioada de 4 ani pentru care se va încheia contractul de management,
respectiv ianuarie 2021 - decembrie 2024.
Art. 4. Se aprobă încheierea contractului de management al managerului Teatrului de
Păpuși „PRICHINDEL” Alba Iulia cu doamna Ioana Silvia BOGĂŢAN.
Art. 5. 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. 6. 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. 7. 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.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 270
Alba Iulia, 9 decembrie 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 nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii
publice
Comisia nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - uri și sport

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 27467/9 decembrie 2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului concursului pentru analizarea
proiectului de management al managerului Teatrului de Păpuși „PRICHINDEL”
Alba Iulia, a perioadei pentru care se va încheia contractul de management
şi încheierea contractului de management
Întrucât la evaluarea finală prevăzută la art. 37 alin. 2 din O.U.G. nr. 189/2008 privind
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare,
managerul Teatrului de Păpuși „PRICHINDEL” Alba Iulia a obţinut nota 9,68, în conformitate
cu prevederile art. 43 alin. 1 şi alin. 2 din actul normativ menţionat anterior, acesta are dreptul
de a prezenta un nou proiect de management, în conformitate cu cerinţele caietului de obiective
întocmit de Consiliul Judeţean Alba.
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, s-a stabilit în conformitate cu
prevederile art. 14 şi art.15 din anexa nr. 1 a Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015.
Consiliul Judeţean Alba a organizat concurs pentru analizarea noului proiect de
management a managerului Teatrului de Păpuși „PRICHINDEL” Alba Iulia în conformitate cu
prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu
modificările și completările ulterioare.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 239 din 12 octombrie 2020, au fost
constituite comisiile de evaluare a concursurilor de proiecte de management la Teatrul de Păpuși
„PRICHINDEL” Alba Iulia, şi a secretariatul acesteia, 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 modeluluicadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a
modelului - cadru al contractului de management.
În baza Proiectului de management pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2024 depus de
doamna Ioana Silvia Bogățan cu nr. 24802/06.11.2020, și a Rezultatului Final al concursului de
proiecte de management organizat pentru Teatrul de Păpuși „PRICHINDEL” Alba Iulia nr.
27003/04.12.2020 întocmit în urma Raportului privind evaluarea noului proiect de management
al managerului Teatrului de Păpuși „PRICHINDEL” Alba Iulia nr.26020 din 20 noiembrie 2020,
întocmit de către comisia de evaluare, propun validarea rezultatului, al proiectului de
management şi perioada pentru care să se încheie contractul de management, prevăzută în caietul
de obiective, respectiv ianuarie 2021 – decembrie 2024.
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. 270 din 9 decembrie 2020.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Preşedinte
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 27471/9 decembrie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

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

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului concursului pentru analizarea proiectului
de management al managerului Teatrului de Păpuși „PRICHINDEL” Alba Iulia,
a perioadei pentru care se va încheia contractul de management
şi încheierea contractului de management
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al
judeţului Alba până în data de 11 decembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a
şedinţei „ordinară” estimată a avea loc în data de 22 decembrie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 270/9 decembrie 2020 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea rezultatului
concursului pentru analizarea proiectului de management al managerului Teatrului de Păpuși
„PRICHINDEL” Alba Iulia, a perioadei pentru care se va încheia contractul de management şi
încheierea contractului de management;
- rezultatul final al concursului pentru analizarea noului proiect de management al
managerului Teatrului de Păpuși „PRICHINDEL” Alba Iulia nr. 27003 din 4 decembrie 2020
întocmit pe baza Raportului privind rezultatul concursului pentru analizarea noului proiect de
management al managerului Teatrului de Păpuși „PRICHINDEL” Alba Iulia nr. 26020 din 20
noiembrie 2020 al Comisiei de evaluare a concursului de proiecte de management la Teatrul de
Păpuși PRICHINDEL Alba Iulia;
- Proiectul de management al Teatrului de Păpuși „PRICHINDEL” Alba Iulia pentru
perioada 2021-2024, înregistrat la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 24802/6
noiembrie 2020.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de
cultură
Nr. ………/ ….12.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului concursului pentru analizarea
proiectului de management al managerului Teatrului de Păpuși „PRICHINDEL”
Alba Iulia, a perioadei pentru care se va încheia contractul de management
şi încheierea contractului de management
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”.
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 Teatrului de Păpuși PRICHINDEL Alba Iulia 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, s-a stabilit în conformitate cu
prevederile art. 14 şi art.15 din Anexa 1 Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015.
Consiliul Judeţean Alba a organizat 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.
Comisia de evaluare a concursului de proiecte de management la Teatrul de Păpuși
PRICHINDEL Alba Iulia, a fost constituită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 239
din 12 octombrie 2020, 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 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;
- Mihaela Gabriela SOLOCEANU – manager Teatrul de copii Arlechino Brașov,
în calitate de specialist.

Membrii comisiei de evaluare a concursului au primit în format electronic următoarele:

 Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 247 din 12 octombrie 2020 şi respectiv
Caietul de obiective în vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru
analizarea noului proiect de management al managerului Teatrului de Păpuși
PRICHINDEL Alba Iulia, anexa - parte integrantă a hotărârii;
 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.239 din 12 octombrie 2020 privind
aprobarea componenței 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 și Centrul de
Cultură „Augustin Bena” Alba precum și a secretariatelor acestora;
 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.152 din 25 august 2016 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de
management la instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean
Alba.
 Procedura de analizare a noului proiect de management stabilită în conformitate
cu prevederile art. 14 şi art.15 din Anexa 1 al Ordinului ministrului culturii nr.
2799/2015, având următorul calendar:
a) data depunerii proiectului de management de către manager este 6 noiembrie
2020, până la ora 14:00;
b) perioada de analiză a proiectului de management - prima etapă: 9-18
noiembrie 2020;
c) susţinerea noului proiect de management - a doua etapă: 19-20 noiembrie
2020;
d) data aducerii la cunoştinţa managerului a notei obţinute şi afişarea acesteia 20
noiembrie 2020;
e) termenul de depunere şi soluţionare a contestaţiilor: 23-27 noiembrie 2020
depunere contestaţii, 02-04 decembrie 2020 soluţionarea contestaţiilor;
f) aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului final al analizării în termen de 24
de ore după expirarea termenului de depunere a contestaţiilor/ soluţionarea
acestora, după caz;
 Proiectul de management înregistrat cu nr. 24802/ 06.11.2020 depus de doamna
Ioana Silvia BOGĂȚAN;
 Propunerea privind ponderea fiecărui criteriu de analiză a proiectului.
Având în vedere prevederile Legii nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi ale Hotărârii nr. 967 din 12
noiembrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14
noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ţinând cont de situaţia
epidemiologică din municipiul Alba Iulia, şedinţa prin care membrii comisiei de evaluare a
concursului de proiecte de management pentru Teatrul de păpuși PRICHINDEL Alba Iulia,
dezbat, analizează şi notează proiectele de management - pentru prima etapă a concursului, s-a
desfăşurat on-line, utilizând aplicația : Zoom Cloud Meeting, în data de 17 noiembrie 2020.

Analizând Proiectul de management depus de doamna Ioana Silvia BOGĂȚAN, comisa
de evaluare a concursului a constatat că proiectul este structurat în conformitate cu prevederile
O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură cu modificările și
completările ulterioare și ale Ordinul ministrului culturii nr. 2.799/2015 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modeluluicadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a
modelului-cadru al contractului de management și îndeplinește cerințele prevăzute în Caietul de
obiective aprobat prin Hotărârea Consiliului județean Alba cu nr. 247/12 octombrie 2020.
Nota stabilită în urma analizei proiectului de management este 9,31 motiv pentru care
comisia a considerat proiectul de management „ADMIS PENTRU A SUSŢINE INTERVIUL”.

Potrivit calendarului de concurs comisia de concurs s-a întrunit în data de 20.11.2020 ora
12.00 pentru realizarea interviului de susținere a noului proiect de management la Teatrul de
Păpuși PRICHINDEL Alba Iulia depus de către doamna Ioana Silvia BOGĂȚAN. S-a procedat
la intervievarea candidatului și mai apoi la acordarea punctajelor.
În urma notării de către membrii comisiei rezultatul evaluării se prezintă astfel:
Nr.
crt.
1
2
3

Membri comisiei de evaluare
Nota A - acordată la analiza
raportului de activitate
Nota B - acordată la interviu
Nota finală dată de fiecare membru

Dan Mihai
Popescu

Matei
Drîmbărean

Mihaela
Gabriela
Soloceanu

9,29

9,50

9,20

9,50
9,39

9,60
9,55

9,70
9,45

Rezultatul final al evaluării: 9,46 . Comisia de evaluare a considerat candidatul câştigător.
**Conform art. 19 alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare: „Este
declarat câştigător candidatul care a obţinut cea mai mare medie, cu condiţia ca aceasta să fie
de minimum 7“.
Conform prevederilor art.18 lit.d) din din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
189/2008 şi ale art. 4 alin. 1 lit. d din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului,
comisia de concurs recomandă ca perioada pentru care să se încheie contractul de management
să fie cea prevăzută în caietul de obiective, respectiv ianuarie 2021 – decembrie 2024.
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul raport de
specialitate, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea rezultatului
concursului pentru analizarea noului proiect de management al managerului Teatrului de
Păpuși PRICHINDEL Alba Iulia, al proiectului de management şi durata pentru care se va
încheia contractul de management, înregistrat cu nr………./ ……….2020

Administrator public,
Dan Mihai POPESCU

Șef serviciu,
Cornelia FĂGĂDAR

Întocmit,
Anca POJAR

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului concursului pentru analizarea proiectului
de management al managerului Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba,
a perioadei pentru care se va încheia contractul de management
şi încheierea contractului de management

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna decembrie 2020;
Luând în dezbatere referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea
rezultatului concursului pentru analizarea proiectului de management al managerului Centrului
de Cultură „Augustin Bena” Alba, a perioadei pentru care se va încheia contractul de
management şi încheierea contractului de management;
Luând în considerare:
- rezultatul final al concursului pentru analizarea noului proiect de management al
managerului Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba nr. 27006 din 4 decembrie 2020
întocmit pe baza Raportului privind rezultatul concursului pentru analizarea noului proiect de
management al managerului Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba nr. 25925 din 19
noiembrie 2020 al Comisiei de evaluare a concursului de proiecte de management la Muzeul
Național al Unirii Alba Iulia;
- Proiectul de management al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba pentru
perioada 2021-2024.
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. 18 lit d, art. 19 alin. 5 și art. 20 alin. 5 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 modeluluicadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a
modelului-cadru al contractului de management.
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă rezultatul concursului pentru analizarea proiectului de management al
managerului Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba.
Art. 2. Se aprobă Proiectul de management al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba
pentru perioada 2021-2024, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 3. Se aprobă perioada de 4 ani pentru care se va încheia contractul de management,
respectiv ianuarie 2021 - decembrie 2024.
Art. 4. Se aprobă încheierea contractului de management al managerului Centrului de
Cultură „Augustin Bena” Alba cu domnul Alexandru PAL.

Art. 5. 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. 6. 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. 7. 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 de
Cultură „Augustin Bena” 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.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 271
Alba Iulia, 9 decembrie 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 nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii
publice
Comisia nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - uri și sport

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 27475/9 decembrie 2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului concursului pentru analizarea
proiectului de management al managerului Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba,
a perioadei pentru care se va încheia contractul de management
şi încheierea contractului de management
Întrucât la evaluarea finală prevăzută la art. 37 alin. 2 din O.U.G. nr. 189/2008 privind
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare,
managerul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba a obţinut nota 9,68, conform prevederilor
art. 43 alin. 1 şi alin. 2 din actul normativ menţionat anterior, acesta are dreptul de a prezenta un
nou proiect de management, în conformitate cu cerinţele caietului de obiective întocmit de
Consiliul Judeţean Alba.
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, s-a stabilit în conformitate cu
prevederile art. 14 şi art. 15 din anexa nr. 1 a Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015.
Consiliul Judeţean Alba a organizat concurs pentru analizarea noului proiect de
management al managerului Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, în conformitate cu
prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu
modificările și completările ulterioare.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 239 din 12 octombrie 2020, au fost
constituite comisiile de evaluare a concursurilor de proiecte de management la Centrul de
Cultură „Augustin Bena” Alba, şi a secretariatul acesteia, 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 modeluluicadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a
modelului-cadru al contractului de management.
În baza Rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat pentru
Centul de Cultură „Augustin Bena” Alba nr. 27006 din 4 decembrie 2020 , întocmit pe baza
Raportului privind rezultatul evaluării noului proiect de management al managerului Centrului
de Cultură „Augustin Bena” Alba nr. 25925 din 19 noiembrie 2020, întocmit de către comisia de
evaluare, propun validarea rezultatului managerului Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba
şi perioada pentru care să se încheie contractul de management, prevăzută în caietul de obiective,
respectiv ianuarie 2021 – decembrie 2024.
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. 271 din 9 decembrie 2020.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Preşedinte
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 27476/9 decembrie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

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

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului concursului pentru analizarea proiectului
de management al managerului Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba,
a perioadei pentru care se va încheia contractul de management
şi încheierea contractului de management

Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 11 decembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinară” estimată a avea loc în data de 22 decembrie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 271/9 decembrie 2020 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea rezultatului
concursului pentru analizarea proiectului de management al managerului Centrului de Cultură
„Augustin Bena” Alba, a perioadei pentru care se va încheia contractul de management şi
încheierea contractului de management;
- rezultatul final al concursului pentru analizarea noului proiect de management al
managerului Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba nr. 27006 din 4 decembrie 2020
întocmit pe baza Raportului privind rezultatul concursului pentru analizarea noului proiect de
management al managerului Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba nr. 25925 din 19
noiembrie 2020 al Comisiei de evaluare a concursului de proiecte de management la Muzeul
Național al Unirii Alba Iulia;
- Proiectul de management al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba pentru
perioada 2021-2024.

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

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

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului concursului pentru analizarea
noului proiect de management al managerului Centrului de Cultură „Augustin Bena”
Alba, al proiectului de management şi durata pentru care se va încheia contractul de
management
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”.
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, s-a stabilit în conformitate cu
prevederile art. 14 şi art.15 din Anexa 1 Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015.
Consiliul Judeţean Alba a organizat 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.
Comisia de evaluare a concursului de proiecte de management la Muzeul Național al
Unirii Alba Iulia, a fost constituită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 239 din 12
octombrie 2020, 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 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;
- Diana Cătălina BARB - lect. univ. dr. – Academia de Muzică „ Gheorghe Dima” ClujNapoca în calitate de specialist.
Membrii comisiei de evaluare a concursului au primit în format electronic următoarele:
 Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 244 din 12 octombrie 2020 şi respectiv
Caietul de obiective în vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru
analizarea noului proiect de management al managerului Centrului de Cultură
„Augustin Bena” Alba, anexa - parte integrantă a hotărârii;
 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 239 din 12 octombrie 2020 privind
aprobarea componenței 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 și Centrul de
Cultură „Augustin Bena” Alba precum și a secretariatelor acestora;
 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.152 din 25 august 2016 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de
management la instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean
Alba.
 Procedura de analizare a noului proiect de management stabilită în conformitate
cu prevederile art. 14 şi art.15 din Anexa 1 al Ordinului ministrului culturii nr.
2799/2015, având următorul calendar:
a) data depunerii proiectului de management de către manager este 6 noiembrie
2020, până la ora 14:00;
b) perioada de analiză a proiectului de management - prima etapă: 9-18
noiembrie 2020;
c) susţinerea noului proiect de management - a doua etapă: 19-20 noiembrie
2020;
d) data aducerii la cunoştinţa managerului a notei obţinute şi afişarea acesteia 20
noiembrie 2020
e) termenul de depunere şi soluţionare a contestaţiilor: 23-27 noiembrie 2020
depunere contestaţii, 02-04 decembrie 2020 soluţionarea contestaţiilor;
f) aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului final al analizării în termen de 24
de ore după expirarea termenului de depunere a contestaţiilor/ soluţionarea
acestora, după caz.
 Proiectul de management înregistrat cu nr. 24675/05.11.2020 depus de domnul
Alexandru PAL
 Propunerea privind ponderea fiecărui criteriu de analiză a proiectului:
Având în vedere prevederile Legii nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi ale Hotărârii nr. 967 din 12
noiembrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14
noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ţinând cont de situaţia
epidemiologică din municipiul Alba Iulia, respectiv Hotărârea Comitetului Județean pentru
Situații de Urgență Alba, nr. 63 din 15.11.2020 privind propunerea instituirii carantinei în
Municipiul Alba Iulia, Județul Alba și Ordinul nr. 4.659.949 din 16 noiembrie 2020 privind
instituirea carantinei zonale pentru municipiul Alba Iulia, județul Alba, emitent Departamentul
pentru Situații de Urgență, şedinţa prin care membrii comisiei de evaluare a concursului de
proiecte de management, dezbat, analizează şi notează proiectele de management - pentru prima
etapă a concursului, s-a desfăşurat online, utilizând aplicația: Zoom Cloud Meeting, în data de 17
noiembrie 2020, începând cu ora: 14:18.
Analizând Proiectul de management depus de domnul Alexandru PAL, comisia de
evaluare a concursului a constatat că proiectul este structurat în conformitate cu prevederile
O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură cu modificările și
completările ulterioare și ale Ordinul ministrului culturii nr. 2.799/2015 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modeluluicadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a
modelului-cadru al contractului de management și îndeplinește cerințele prevăzute în Caietul de
obiective aprobat prin Hotărârea Consiliului județean Alba cu nr. 244/12 octombrie 2020.
Nota stabilită în urma analizei proiectului de management este 9,43 motiv pentru care
comisia a considerat proiectul de management „ADMIS PENTRU A SUSŢINE INTERVIUL”.
Potrivit calendarului de concurs stabilit de autoritate comisia de concurs s-a întrunit în
data de 19.11.2020 ora 13.00 la sediul Consiliului județean Alba pentru realizarea interviului de
susținere a noului proiect de management la Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba depus de
către domnul Alexandru PAL. S-a procedat la intervievarea candidatului și mai apoi la acordarea
punctajelor.
În urma notării de către membrii comisiei rezultatul evaluării se prezintă astfel:
Nr.
crt.

Membri comisiei de evaluare

Dan Mihai
POPESCU

Matei
DRÎMBĂREAN

Diana Cătălina
BARB

1

Nota A - acordata la analiza
proiectului de management

9.30

9.50

9.50

2

Nota B - acordată la interviul de
susținere a proiectului

9,20

9,50

9,55

3

Nota finala dată de fiecare
membru

9,25

9,50

9,53

Rezultatul final este 9,43
Rezultatul final al evaluării: 9,43 . Comisia de evaluare a considerat candidatul câştigător.
**Conform art. 19 alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare: „Este
declarat câştigător candidatul care a obţinut cea mai mare medie, cu condiţia ca aceasta să fie
de minimum 7“.
Conform prevederilor art.18 lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008
şi ale art. 4 alin. 1 lit. d din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.152/2016, comisia de concurs recomandă ca
perioada pentru care să se încheie contractul de management să fie cea prevăzută în caietul de
obiective, respectiv ianuarie 2021 – decembrie 2024.
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea
rezultatului concursului pentru analizarea noului proiect de management al managerului
Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, al proiectului de management şi durata pentru care
se va încheia contractul de management, înregistrat cu nr. …/… 2020

Administrator public,
Dan Mihai POPESCU
CAȚAROS

Șef serviciu,
Cornelia FĂGĂDAR

Întocmit,
Pompilia-Luminița

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele măsuri
pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Alba, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna decembrie 2020;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind prelungirea
termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie
2018 cu privire la unele măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, cu modificările şi completările ulterioare;
Ținând cont de prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele
măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Alba;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 304/27 noiembrie 2018 privind prelungirea
termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie
2018 cu privire la unele măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 143/28 iunie 2019 privind prelungirea
termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie
2018 cu privire la unele măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 250/12 decembrie 2019 privind prelungirea
termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie
2018 cu privire la unele măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba;
- Contractului de administrare nr. 3965-2646/26.03.2013 de transmitere a dreptului de
administrare de la Consiliul Judeţean Alba către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
protecţia Copilului Alba asupra imobilului, aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,
situate administrativ în municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, județul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 173 alin. 4 lit. a, art. 286 alin. 1, art. 286 alin. 3, art. 287
lit. b, art. 349 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 858, art. 860 alin. 1, art. 862 alin. 1, art. 867-869 și art. 874 din Noul Cod Civil
(Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- art. 99 alin. 4 – 6 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările
ulterioare;
- Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrative-teritoriale aprobate prin H.G.
nr. 1031/1999;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 15 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al
municipiului București de resurse și asistență educațională, aprobat prin Ordinul ministrului
educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5555 din 7 octombrie 2011, cu modificările și
completările ulterioare;

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului
Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele măsuri pentru funcționarea
corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, cu
modificările şi completările ulterioare, până în data de 30 iunie 2021.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcției gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și directorului
general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Centrului Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Alba, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției gestionarea
patrimoniului și Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 273
Alba Iulia, 9 decembrie 2020
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi
strategii
Comisia nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi
lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului
Comisia nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii
publice
Comisia nr. 6 - Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de
urgenţă

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 27479/9 decembrie 2020

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele măsuri
pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Alba, cu modificările şi completările ulterioare

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează prelungirea restrângerii dreptului de
administrare (cu privire la folosința unor spații) instituit în favoarea Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba asupra unor bunuri spaţii aparţinând imobilului
situat administrativ în Municipiul Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, judeţul Alba şi
prelungirea dreptului de folosință gratuită asupra acestora instituit în favoarea Centrului Judeţean
de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba.
II. Descrierea situaţiei actuale
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba este unitate conexă a
Inspectoratului Şcolar al Judeţului Alba cu personalitate juridică, finanţată de Consiliului
Judeţean Alba. Acest centru coordonează, monitorizează şi evaluează metodologic şi ştiinţific
serviciile educaţionale realizate de către instituţiile de învăţământ preuniversitar, participă la
formarea iniţială a cadrelor didactice prin asigurarea practicii pedagogice în unităţi de
învăţământ preuniversitar din judeţ, participă la formarea continuă prin identificarea nevoii de
formare continuă şi colaborarea cu instituţiile acreditate în acest scop, evaluează specialiştii care
oferă servicii educaţionale din centrele de asistenţă psihopedagogică şi din centrele logopedice
precum şi mediatorii şcolari. Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Alba
dezvoltă servicii de consiliere psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională, prin Centrul
Judeţean şi Cabinetele de Asistenţă Psihopedagogică, servicii de terapie a tulburărilor de limbaj,
prin Centrele şi cabinetele logopedice interşcolare.
Întrucât de la instituirea dreptului de folosință gratuită în favoarea Centrului Judeţean de
Resurse şi de Asistenţă Educaţională Alba asupra spațiului format din 4 birouri (3 la parter şi 1 la
etajul I) în incinta imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie
1918, nr. 68, judeţul Alba în care îşi are sediul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba și până în prezent nu a fost identificat alt spațiu adecvat desfășurării activității
specifice Centrului se impune prelungirea dreptului de folosință gratuită asupra spațiilor descrise
mai sus.
Ținând cont de cele menţionate mai sus, propun prelungirea restrângerii dreptului de
administrare (cu privire la folosința unor spații) instituit în favoarea Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba asupra unor bunuri spaţii aparţinând imobilului
situat administrativ în municipiul Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, judeţul Alba şi
prelungirea dreptului de folosință gratuită asupra acestora în favoarea Centrului Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, până în data de 30 iunie 2021.
III. Reglementări anterioare
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele
măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Alba;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 304/27 noiembrie 2018 privind prelungirea
termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie
2018 cu privire la unele măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 143/28 iunie 2019 privind prelungirea
termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie

2018 cu privire la unele măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba.
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 250/12 decembrie 2019 privind prelungirea
termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie
2018 cu privire la unele măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba;
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 286 alin. 1, art. 287 alin. 2 lit. b, și art. 349 și urm. din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 858, art. 860 alin. 1, art. 862 alin. 1, art. 867-869 și art. 874 din Noul Cod Civil
(Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
- Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- art. 99 alin. 4 – 6 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și
completările ulterioare;
- Normele metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrative-teritoriale aprobate prin H.G.
nr. 1031/1999;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 15 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al
municipiului București de resurse și asistență educațională, aprobat prin Ordinul ministrului
educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5555 din 7 octombrie 2011, cu modificările și
completările ulterioare.
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de
hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de
vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 273 din 9 decembrie 2020.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi ale Legii
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 27480/9 decembrie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele măsuri
pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Alba, cu modificările şi completările ulterioare
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 11 decembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinară” estimată a avea loc în data de 22 decembrie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 273/9 decembrie 2020 şi are ataşat referatul
de aprobare a proiectului de hotărâre privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele măsuri pentru
funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, cu
modificările şi completările ulterioare;
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. ….. din … decembrie 2020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectului de hotărâre privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele măsuri
pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Alba, cu modificările şi completările ulterioare
Imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68
este proprietate publică a Județului Alba, cuprins la poziția cu nr. crt. 195 în Inventarul
bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba şi este în administrarea Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, conform contractului de administrare
nr. 3965-2646/26.03.2013.
Imobilul este compus din: clădire edificată în regim S+P+3, din beton şi cărămidă, având
suprafaţa construită de 757,55 mp şi teren aferent în suprafaţă de 911 mp, înscris în CF nr. 75437
Alba Iulia, cu nr. top. 4354/7/1/1 şi nr. cadastral C1.
Întrucât din luna septembrie 2018 Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională
Alba nu a mai putut funcţiona în imobilul Colegiului Tehnic Dorin Pavel Alba, Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba a identificat 4 birouri care au fost puse la
dispoziția Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, în suprafaţă utilă totală
de 45,75 mp în incinta sediului din Alba Iulia, B-dul 1 decembrie 1918, nr. 68 , repartizate astfel:
o Birou P11, parter, S= 18 mp, Birou P16, parter, S= 9,9 mp, Birou P17, parter, S=
7,4 mp și Birou E1 16, etaj 1, S= 7,4 mp.
Conform art. 874 alin. 1 din Legea nr. 287/2009 Noul Cod Civil republicată, cu
modificările și completările ulterioare, „Dreptul de folosinţă asupra bunurilor proprietate
publică se acordă, cu titlu gratuit, pe termen limitat, în favoarea instituţiilor de utilitate
publică.”.
Prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 235/2018, nr. 304/2018, nr. 143/2019 şi
nr. 250/2019 a fost aprobată prelungirea succesivă a duratei dreptului de folosință până la data
de 31 decembrie 2019.
Întrucât de la instituirea dreptului de folosință gratuită în favoarea Centrului Judeţean de
Resurse şi de Asistenţă Educaţională Alba asupra spațiului format din 4 birouri (3 la parter şi 1 la
etajul I) în incinta imobilului situat administrativ în Municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie
1918, nr. 68 în care îşi are sediul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Alba și până în prezent nu a fost identificat alt spațiu adecvat desfășurării activității specifice
Centrului se impune prelungirea dreptului de folosință gratuită asupra spațiilor descrise mai sus,
până la data de 31 decembrie 2020.
Predarea – preluarea imobilului menționat se va face pe bază de protocol, iar Contractul
nr. 3965-2646/26.03.2013 de transmitere a dreptului de administrare de la Consiliul Judeţean
Alba către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi protecţia Copilului Alba asupra imobilului,
aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, situate administrativ în Municipiul Alba Iulia,
b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68 se va modifica în mod corespunzător.
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. 298 și urm din Ordonanţa de Urgenţă nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin proiectul de
hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean Alba va permite prelungirea duratei dreptului
de folosință gratuită în favoarea Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională
Alba.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA
Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN
Întocmit, Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea valorii de inventar a unui bun imobil, proprietate publică
a Judeţului Alba, aflat în administrarea Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia,
ca urmare a efectuării unor de lucrări de investiţii
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna decembrie 2020;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la
modificarea valorii de inventar a unui bun imobil, proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în
administrarea Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor de lucrări de
investiţii ;
Ţinând cont de:
- Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 18420/13 august 2020 privind
execuţia lucrărilor de construcţii „Instalare branşament apă şi înlocuire racord canal la
Museikon”;
- Nota contabilă nr. 21/decembrie 2020 şi Procesul verbal de dare în folosinţă nr. 38/7
decembrie 2020 ;
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 58/12 martie 2015 privind încetarea dreptului
de administrare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia asupra unei părţi din bunul imobil
situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, proprietate publică a Judeţului
Alba;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 340/23 niembrie 2017 cu privire la aprobarea
constituirii dreptului de administrare asupra imobilului-clădire„Secţie Psihiatrie” situat
administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii,nr. 1-3 -proprietate publică a Judeţului Alba,
în favoarea Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia;
- Contractului de administrare nr. 2092-205/2008 de transmitere a dreptului de
administrare de la Consiliul Judeţean Alba către Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia asupra
unor imobile aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, cu modificările şi completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile:
- art. 289, art. 290, art. 297 - 300 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 867-870 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrative-teritoriale aprobate prin H.G.
nr. 1031/1999;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului Clădire Museikon, fosta
„Secţie de Psihiatrie”, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, judeţul
Alba – proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Muzeului Naţional al Unirii
Alba Iulia, de la valoarea de 6.074.515,74 lei la valoarea de 6.093.396,60 lei, ca urmare a

recepţionării unor investiţii: lucrări de construcţii « Instalare branşament apă şi înlocuire racord
canal la Museikon ».
Art. 2. Poziția cu nr. crt. 34 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al
Județului Alba se va modifica în mod corespunzător, conform anexei - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 3. Contractul de administrare nr. 2092-205/14.02.2008, încheiat între Consiliul
Judeţean Alba şi Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, se modifică prin Act adiţional în mod
corespunzător.
Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintele Consiliului Județean Alba,
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, Direcţiei
juridică şi administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete şi Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 274
Alba Iulia, 9 decembrie 2020
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 lit. c, art. 173 alin. 4 lit. a,
art. 286 alin. 1, art. 286 alin. 3, art. 287 lit. b, art. 289, art. 290, art. 297- 300 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 nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi
strategii
Comisia nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi
lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 274 din 9 decembrie 2020
Datele de identificare ale bunului imobil de la poziţia cu nr. crt. 34 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba

Nr. Codul de
crt. Clasificare

34

1.6.2.

Denumirea
Bunului

Elementele de identificare

Imobil în care a
funcţionat Secţia de
Neurologie şi
Psihiatrie
aparţinătoare
Spitalului Judeţean
de Urgenţă Alba
Iulia şi terenul
aferent

- Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3,
înscris în C.F. nr. 84194 Alba Iulia, cu nr. cad. 84194, 84194-C1, 84194C2, 84194-C3, 84194-C4, 84194-C6, 84194-C7, compus din :
Clădire Birou Internări, având un regim de înălţime P, cu suprafaţa
construită de 99 mp, cuprinzând 4 încăperi, realizată din: fundaţii de
beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi
învelitoare din ţiglă;
Clădire Secţie Neurologie, având un regim de înălţime P+1E, cu
suprafaţa construită de 1.544 mp, cuprinzând 36 încăperi, realizată din:
fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de
lemn şi învelitoare din ţiglă;
Clădire Secţie Psihiatrie (Museikon), având un regim de înălţime
S+P+1E, cu suprafaţa construită de 552 mp, cuprinzând 35 încăperi,
realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă şi BCA, planşeu de
beton, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă,
Morga, având un regim de înălţime P, cu suprafaţa construită de
68 mp, 1 încăpere, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă,
planşeu de beton, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă;

Anul
Valoarea de
dobândirii
inventar
sau, după
-lei caz, al dării
în folosinţă

1989

1860

1732

1986

Situaţia juridică
actuală

Domeniul public
al judeţului Alba
potrivit Hotărârii
4.311.636,35 Guvernului nr.
(total clădiri
974/2002 cu
Spital ) modificările și
completările
ulterioare şi
Hotărârii
Consiliului
Judeţean Alba nr.
…./2020
6.093.396,60
(clădire
Museikon)

Clădire Sediul Administrativ, având un regim de înălţime P+1E,
cu suprafaţa construită de 258 mp, cuprinzând 13 încăperi, realizată din:
fundaţii de beton, zidărie din cărămidă şi BCA, planşeu de beton, şarpantă
de lemn şi învelitoare din ţiglă;
Clădire Club, având un regim de înălţime P+1E, cu suprafaţa
construită de 169 mp, cuprinzând 7 încăperi, realizată din: fundaţii de
beton, zidărie din cărămidă şi BCA, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi
învelitoare din ţiglă;
Clădire Centrala termică, cu suprafaţa construită de 8 mp –
regim P;
Împrejmuiri - din zidărie în lungime de 143,50 ml.
- Teren aferent în suprafaţă totală de 17.870 mp compus din curte şi
grădină. (1913mp - total teren Museikon, 15957 mp - Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia)
Vecinătăţi:
Est – Imobile proprietate privată şi fostul Centru de Primire a Copilului
Alba Iulia
Sud – Str. Unirii
Vest – Şanţ Cetate Alba Iulia
Nord – Teren proprietatea Episcopiei Romano-Catolice Alba Iulia

1860

1986

1985
8.490.138,93
din care:
7.528.570,00
(pentru 15957
mp)
274.994,97
( 552 mp)
686.574,02
(1361 mp)

TOTAL
18.895.171,88
Comisia specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba:
Preşedinte:
Ion DUMITREL

Secretar general,
Vasile BUMBU

Membri:
Voichița Maria COMAN
Marian Florin AITAI
Ioan BODEA
Liliana NEGRUȚ

Secretari ai comisiei: Andreea Maria BABIN
Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 27481/9 decembrie 2020

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre cu privire la modificarea valorii de inventar a unui bun imobil,
proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Muzeului Naţional al Unirii
Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor de lucrări de investiţii

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează modificarea valorii de inventar a unui bun
imobil cuprins în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba la
poziția cu nr. crt. 34, aflat în administrarea Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, ca urmare a
recepţionării unor investiţii și anume: lucrări de construcţii « Instalare branşament apă şi
înlocuire racord canal la Museikon ».
II. Descrierea situaţiei actuale
Potrivit dispoziţiilor H.G. nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat
al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al judeţelor
şi în administrarea consiliilor judeţene respective, au fost preluate prin Protocolul nr. 7161139/2003, imobilele aparţinând Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, protocol care a fost
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2003.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 153/2003, s-a aprobat ca bunurile preluate
şi cuprinse în protocolul încheiat cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, să fie date în
administrarea acestei unităţi sanitare, încheindu-se în acest sens Contractul de administrare nr.
1324-1479/2004. Printre acestea este şi Imobilul în care a funcţionat Secţia de Neurologie şi
Psihiatrie aparţinătoare Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi terenul aferent, str. Unirii 13, Alba Iulia.
Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 58/2015 a încetat dreptul de
administrare instituit în favoarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia asupra unei părţi din
bunul imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii 1-3, pentru a fi pus la
dispoziţia proiectului “MUSEIKON.Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument
istoric restaurată în Alba Iulia”. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 340/2017 s-a
aprobat constituirea dreptului de administrare în favoarea Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia
asupra Clădirii Museikon “ Secţie de Psihiatrie S+P+1” şi a terenului pe care este amplasată
această clădire, în suprafaţă construită de 552 mp. De asemenea, prin aceeaşi hotărâre, s-a
actualizat valoarea de inventar, în urma recepţionării obiectivelor: “Restaurare, reabilitare şi
refuncţionalizare pentru clădire corp C3 în Museikon” şi “Lucrări de valorificare a vestigiilor
arheologice descoperite la Museikon”.
Conform Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor nr. 18420/13.08.2020,
s-au recepţionat lucrări de construcţii «Instalare branşament apă şi înlocuire racord canal la
Museikon », care măresc valoarea de inventar a bunului imobil, proprietate publică a Judeţului
Alba.
III. Baza legală
- art. 289, art. 290, art. 297- 300 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare;administrare;
- art. 867-870 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, cu modificările și completările ulterioare;
- Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrative-teritoriale aprobate prin H.G.
nr. 1031/1999;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 58/12 martie 2015 privind încetarea dreptului
de administrare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia asupra unei părţi din bunul imobil
situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, proprietate publică a Judeţului
Alba;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 340/23 niembrie 2017 cu privire la aprobarea
constituirii dreptului de administrare asupra imobilului-clădire„Secţie Psihiatrie” situat
administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii,nr. 1-3 -proprietate publică a Judeţului Alba,
în favoarea Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia;
IV. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
V. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VI. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
VII. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 58/12 martie 2015 privind încetarea
dreptului de administrare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia asupra unei părţi din
bunul imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, proprietate publică
a Judeţului Alba;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 340/23 niembrie 2017 cu privire la
aprobarea constituirii dreptului de administrare asupra imobilului-clădire„Secţie Psihiatrie”
situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii,nr. 1-3 -proprietate publică a Judeţului
Alba, în favoarea Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia;
- Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 18420/13.08.2020 privind
execuţia lucrărilor de construcţii „Instalare branşament apă şi înlocuire racord canal la
Museikon”;
- Nota contabilă nr. 21/decembrie 2020 şi Procesul verbal de dare în folosinţă nr.
38/07.12.2020 ;
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. 274 din 9 decembrie 2020.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 27482/9 decembrie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea valorii de inventar a unui bun imobil, proprietate publică
a Judeţului Alba, aflat în administrarea Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia,
ca urmare a efectuării unor de lucrări de investiţii
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 11 decembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinară” estimată a avea loc în data de 22 decembrie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. / decembrie 2020 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la modificarea valorii de
inventar a unui bun imobil, proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Muzeului
Naţional al Unirii Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor de lucrări de investiţii ;
- Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 18420/13 august 2020 privind
execuţia lucrărilor de investiţii „Instalare branşament apă şi înlocuire racord canal la
Museikon”;
- Nota contabilă nr. 21/decembrie 2020 şi Procesul verbal de dare în folosinţă nr. 38/7
decembrie 2020 ;
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETARUL GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Serviciul administrarea domeniului public și privat, informatică
Nr. din decembrie 020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea valorii de inventar a unui bun imobil,
proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Muzeului Naţional al Unirii
Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor de lucrări de investiţii
În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului României nr. 867/2002 privind
trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi
Familiei în domeniul public al judeţelor şi în administrarea consiliilor judeţene respective, prin
Protocolul nr. 716-1139/2003 încheiat cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Consiliul
Judeţean Alba a preluat imobilele aparţinând acestei unităţi sanitare, protocolul fiind aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 59 din 24 aprilie 2003. Prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr. 153/2003 s-a aprobat ca bunurile preluate prin protocolul mai sus menţionat,
să fie date în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 153/2003, s-a aprobat ca bunurile preluate şi
cuprinse în protocolul încheiat cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, să fie date în
administrarea acestei unităţi sanitare, încheindu-se în acest sens Contractul de administrare nr.
1324-1479/2004.
Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 58/2015 a încetat dreptul de
administrare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia asupra unei părţi din bunul imobil
situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii 1-3, pentru a fi pus la dispoziţia
proiectului “MUSEIKON. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric
restaurată în Alba Iulia”. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 340/2017 s-a aprobat
constituirea dreptului de administrare în favoarea Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia asupra
Clădirii Museikon “ Secţie de Psihiatrie S+P+1” şi a terenului pe care este amplasată această
clădire, în suprafaţă construită de 552 mp. De asemenea s-a actualizat valoare de inventar, în
urma recepţionării obiectivelor: “Restaurare, reabilitare şi refuncţionalizare pentru clădire corp
C3 în Museikon” şi “Lucrări de valorificare a vestigiilor arheologice descoperite la Museikon”.
Conform Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor nr. 18420/13.08.2020,
s-au recepţionat lucrări de construcţii «Instalare branşament apă şi înlocuire racord canal la
Museikon ».
Aceste lucrări au fost executate în cadrul contractului nr. 16882/1066/18.09.2017,
încheiat între SC INSTALATORUL SA (în calitate de executant) şi UAT Judeţul Alba (în
calitate de achizitor). Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei de construire nr. 125/2017
eliberată de Primăria Muznicipiului Alba Iulia. Antreprenorul a executat lucrările în conformitate
cu documentaţia de execuţie şi respectarea prevederilor din proiect.
Conform procesului verbal de recepţie, comisia de recepţie a constatat respectarea
prevederilor proiectului şi a celor din autorizaţie:
 Capacităţi fizice realizate: Branşament apă PEHD Dn 110 mm L=18 m; Înlocuire racord
canal Dn 160 mm L=19 m.
 Perioada de garanţie a lucrărilor este 12 luni de la recepţia efectuată la terminarea
lucrărilor.
 Valoarea lucrărilor executate este de 18.880,86 lei ( TVA inlcus).
În acest sens, se propune aprobarea modificării valorii de inventar a imobilului Clădire
Museikon, fosta “Secţie de Psihiatrie”, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii
nr. 1-3 – proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Muzeului Naţional al Unirii
Alba Iulia, de la valoarea de 6.074.515,74 lei, la valoarea de 6.093.396,60 lei.
Se impune de asemenea modificarea poziţiei cu nr. crt. 34 din Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, precum si modificarea Contractul nr. 2092205/2008 de transmitere a dreptului de administrare de la Consiliul Judeţean Alba către Muzeul
Naţional al Unirii Alba Iulia asupra unor imobile aparţinând domeniului public al Judeţului
Alba, cu modificările şi completările ulterioare, prin Act adiţional, în mod corespunzător.

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. în vedere prevederile art. 173 alin.
1 lit. c, art. 182 alin.(1) si alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 289, art. 290, art. 297 - 300 din
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea
patrimoniului judeţului şi poate hotărî ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, sa fie
date în administrare instituţiilor publice în condiţiile legii, va permite modificarea valorii de
inventar pentru bunul imobil Clădire Museikon, fosta “Secţie de Psihiatrie”, situat administrativ
în municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3 – proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în
administrarea Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, de la valoarea de 6.074.515,74 lei, la
valoarea de 6.093.396,60 lei, rezultate ca urmare a unor investiţii, precum şi modificarea
Contractului de administrare nr. 2092-205/2008, încheiate între Consiliul Judeţean Alba şi
Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Andreea Maria Babin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la exprimarea acordului pentru închirierea unui imobil – construcție și teren
aferent, cu destinația prestări servicii sociale de interes public, proprietate
publică a UAT - Judeţul Alba, aflat în administrarea
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna decembrie 2020;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la exprimarea acordului
pentru închirierea unui imobil – construcție și teren aferent, cu destinația prestări servicii sociale
de interes public, proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, aflat în administrarea Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
- adresa nr. 19314/8 decembrie 2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba, însoțită de Raportul nr. 17021/09.11.2020, înregistrată la registratura
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 27295/8 decembrie 2020.
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 16/23
ianuarie 2020 privind aprobarea Regulamentului de închiriere a bunurilor imobile aflate în
domeniul public sau privat al UAT - Judeţul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 173 alin. 4 lit. a, art. 286 alin. 1, art. 286 alin. 3, art. 287 lit.
b, art. 297, art. 332 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;
- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările
ulterioare;
- art. 861 alin. 3 şi art. 1777-1823 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil),
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 463 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se exprimă acordul pentru închirierea imobilului, situat administrativ în localitatea
Pianu de Jos, str. Cloșca, nr. 384, judeţul Alba, teren în suprafață de 913,87 mp și construcție în
suprafață de 396,68 mp, cu destinația prestări servicii sociale de interes public, proprietate
publică a UAT - Judeţul Alba, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba.
Art. 2. Se împuterniceşte Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Alba, în calitate de administrator al imobilului identificat la art. 1, să încheie Contractul de
închiriere, cu respectarea legislaţiei care conţine reglementări privind închirierea imobilelor, în
vigoare.
Art. 3. Contractul de închiriere va fi încheiat pe o perioadă iniţială de maxim 3 ani de la
data semnării, cu posibilitatea prelungirii perioadei, prin act adiţional.
Art. 4. (1) Prețul minim al chiriei va fi stabilit conform prevederilor art. 14 din
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 16/2020.
(2) Contravaloarea chiriei spațiilor identificate conform art. 1 se constituie venit
la bugetul Județului Alba.

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba și al directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba,
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Direcției juridică şi
administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 275
Alba Iulia, 10 decembrie 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 juridică şi administraţie publică 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, către următoarele comisii de specialitate:
Comisia nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi
strategii
Comisia nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi
lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului
Comisia nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii
publice

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 27545/10 decembrie 2020

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre cu privire la exprimarea acordului pentru închirierea unui
imobil - construcție și teren aferent, cu destinația prestări servicii sociale de interes public,
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, aflat în administrarea
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează exprimarea acordului pentru închirierea unui
imobil - construcție și teren aferent, cu destinația prestări servicii sociale de interes public,
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Alba.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin adresa nr. 19314 din 8 decembrie 2020, însoțită de Raportul nr. 17021 din 9
noiembrie 2020 privind stabilirea prețului de închiriere pentru imobilele și terenul aferent în care
funcționează servicii sociale în sistem rezidențial, înregistrată la registratura Consiliului
Judeţean Alba cu nr. 27295/8 decembrie 2020, Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba titular al dreptului de administrare constituit asupra imobilului construcții și teren - situat administrativ localitatea Pianu de Jos, str. Cloșca, nr. 384, judeţul
Alba, teren în suprafață de 913,87 mp și construcție în suprafață de 396,68 mp, solicită
aprobarea închirierii acestui spațiu.
Solicitarea Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba se
întemeiază pe prevederile art. 332 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările, precum și pe prevederile art. 11 și urm. din Regulamentul de
închiriere a bunurilor imobile aflate în domeniul public sau privat al UAT - Judeţul Alba
aprobat prin Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 16/23 ianuarie 2020.
Prețul minim al chiriei, preț de la care se va porni licitația pentru închiriere, va fi stabilit
în conformitate cu prevederilor art. 14 alin. 2 din Regulamentului de închiriere a bunurilor
imobile aflate în domeniul public sau privat al UAT - Judeţul Alba aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 16/23 ianuarie 2020, iar contravaloarea chiriei se va constitui
venit la bugetul local al Consiliului Județean Alba.
Contractul de închiriere va fi încheiat pe o perioadă de 3 ani de la data semnării, cu
posibilitatea prelungirii perioadei, prin act adiţional.
Contractul de închiriere va fi încheiat de către Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba, în calitate de administrator al imobilului menționat anterior.
III. Reglementări anterioare
Nu este cazul.
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 173 alin. 4 lit. a, art. 286 alin. 1, art. 286 alin. 3, art. 287 lit.
b, art. 297, art. 332 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;
- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările
ulterioare;
- art. 861 alin. 3 şi art. 1777-1823 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil),
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 463 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi
completările ulterioare;

V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de
hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de
vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 275 din 10 decembrie 2020.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi ale Legii
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 27548/10 decembrie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
cu privire la exprimarea acordului pentru închirierea unui imobil – construcție și teren
aferent, cu destinația prestări servicii sociale de interes public, proprietate
publică a UAT - Judeţul Alba, aflat în administrarea
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 11 decembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinară” estimată a avea loc în data de 22 decembrie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 275/10 decembrie 2020 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la exprimarea acordului
pentru închirierea unui imobil – construcție și teren aferent, cu destinația prestări servicii sociale
de interes public, proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, aflat în administrarea Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
- adresa nr. 19314/8 decembrie 2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba, însoțită de Raportul nr. 17021/09.11.2020 privind stabilirea prețului de
închiriere pentru imobilele și terenul aferent în care funcționează servicii sociale în sistem
rezidențial, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 27295/8 decembrie 2020.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. …./…. decembrie 2020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la exprimarea acordului pentru închirierea unui imobil
– construcție și teren aferent, cu destinația prestări servicii sociale de interes public,
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, aflat în administrarea
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
Proiectul de act administrativ inițiat vizează exprimarea acordului pentru închirierea unui
imobil – construcție și teren aferent, cu destinația prestări servicii sociale de interes public,
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Alba.
Prin adresa nr. 19314 din 8 decembrie 2020, însoțită de Raportul nr. 17021 din 9
noiembrie 2020 privind stabilirea prețului de închiriere pentru imobilele și terenul aferent în care
funcționează servicii sociale în sistem rezidențial, înregistrată la registratura Consiliului
Judeţean Alba cu nr. 27295/8 decembrie 2020, Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba, titular al dreptului de administrare constituit asupra imobilului construcții și teren - situat administrativ localitatea Pianu de Jos, str. Cloșca, nr. 384, judeţul
Alba, teren în suprafață de 913,87 mp și construcție în suprafață de 396,68 mp, solicită
aprobarea închirierii acestui spațiu.
Solicitarea Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba se
întemeiază pe prevederile art. 332 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările, precum și pe prevederile art. 11 și urm. din Regulamentul de
închiriere a bunurilor imobile aflate în domeniul public sau privat al UAT - Judeţul Alba
aprobat prin Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 16/23 ianuarie 2020.
Prețul minim al chiriei, preț de la care se va porni licitația pentru închiriere, va fi stabilit
în conformitate cu prevederilor art. 14 alin. 2 din Regulamentului de închiriere a bunurilor
imobile aflate în domeniul public sau privat al UAT - Judeţul Alba aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 16/23 ianuarie 2020, iar contravaloarea chiriei se va constitui
venit la bugetul local al Consiliului Județean Alba.
Contractul de închiriere va fi încheiat pe o perioadă de 3 ani de la data semnării, cu
posibilitatea prelungirii perioadei, prin act adiţional.
Contractul de închiriere va fi încheiat de către Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba, în calitate de administrator al imobilului menționat anterior.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), din Ordonanţa de
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin
proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean Alba se va exprima acordului
privind închirierea imobilului identificat mai sus, cu destinația prestări servicii sociale de interes
public, proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, aflat în administrarea Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.
DIRECTOR EXECUTIV
Ioan BODEA
Șef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Radu Octavian NEAG

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 107K - proprietate publică
a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în intravilanul
comunei Galda de Jos, sat Poiana Galdei, înscris în C.F. nr. 71637 Galda de Jos,
C.F. nr. 75912 Galda de Jos, C.F. nr. 75913 Galda de Jos
şi C.F. nr. 75914 Galda de Jos, judeţul Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna decembrie 2020;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de
vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate publică a UAT Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în intravilanul comunei Galda de Jos, sat Poiana
Galdei, înscris în C.F. nr. 71637 Galda de Jos, C.F. nr. 75912 Galda de Jos, C.F. nr. 75913 Galda
de Jos şi C.F. nr. 75914 Galda de Jos, judeţul Alba;
- solicitarea beneficiarului Cristea Ion Frîncu, prin mandatar ing. Ampoiţan Marius Ioan
privind semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, pensiune, situat în comuna
Galda de Jos, sat Poiana Galdei, județul Alba care se învecinează la sud cu drumul judeţean DJ
107K proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean
Alba cu nr. 27276/8 decembrie 2020;
- procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K proprietate publică a UAT - Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în comuna Galda de
Jos, sat Poiana Galdei, 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 107K - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu
imobilul pensiune în suprafaţă totală măsurată de 6246 mp., intravilan, situat administrativ în
comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei, înscris în C.F. nr. 71637 Galda de Jos, C.F. nr. 75912

Galda de Jos, C.F. nr. 75913 Galda de Jos şi C.F. nr. 75914 Galda de Jos, judeţul Alba, solicitat
în vederea întocmirii documentaţiei tehnice topo - cadastrale în vederea notării posesiei tabulare
în Cartea Funciară, asupra imobilului, prezentat în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, beneficiarului Cristea Ion Frîncu, prin
mandatar, ing. Ampoiţan Marius Ioan, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcției juridică
şi administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției amenajarea teritoriului și
urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 276
Alba Iulia, 14 decembrie 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, arhitectură şi urbanism, investiții şi
lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 27771/14 decembrie 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 107K proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în intravilanul
comunei Galda de Jos, sat Poiana Galdei, înscris în C.F. nr. 71637 Galda de Jos,
C.F. nr. 75912 Galda de Jos, C.F. nr. 75913 Galda de Jos
şi C.F. nr. 75914 Galda de Jos, judeţul Alba

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează exprimarea acordului de către Consiliul
Judeţean Alba cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor
comune asupra imobilului pensiune, intravilan, situat în comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei,
identificat prin C.F. nr. 71637, C.F. nr. 75912, C.F. nr. 75913 şi C.F. nr. 75914, imobil care se
învecinează cu drumul judeţean DJ 107K.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin adresa înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 27276/8
decembrie 2020, beneficiarul Cristea Ion Frîncu, prin mandatar ing. Ampoiţan Marius Ioan în
calitate de expert. topograf, transmite spre aprobare Procesul verbal de vecinătate pentru
stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba şi
imobilul pensiune, în suprafaţă totală de 6246 mp., situat în comuna Galda de Jos, sat Poiana
Galdei, identificat prin C.F. nr. 71637, C.F. nr. 75912, C.F. nr. 75913 şi C.F. nr. 75914, judeţul
Alba, solicitat în vederea întocmirii documentaţiei tehnice topo - cadastrale în vederea notării
posesiei tabulare în Cartea Funciară asupra imobilului.
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare,
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în vederea reglementării situației
de carte funciară, expertul topograf convoacă toţi proprietarii din vecinătatea imobilului pentru
care s-a executat documentaţia cadastrală, pentru identificarea limitei comune dintre vecini şi
pentru semnarea Procesului-verbal de vecinătate.
Menţionăm faptul că asupra drumului judeţean DJ 107K, care este în curs de întabulare,
având ca şi proprietar Domeniul Public al Judeţului Alba, 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 efectuate documentaţia
cadastrală respectă limitele proprietăţilor, acestea nefiind afectate şi prin urmare se recomandă
semnarea procesului verbal de vecinătate.
III. Reglementări anterioare
Nu există
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2

- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1 cu modificările şi completările
ulterioare;
- Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare.
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Domnul ing. Ampoiţan Marius Ioan în calitate de expert topograf, executant al
măsurătorilor a înaintat documentaţia cadastrală în vederea identificării limitei comune dintre
vecini şi pentru semnarea Procesului-verbal de vecinătate.
În urma verificării documentaţiei de către specialiştii din cadrul Direcţiei Gestionarea
Patrimoniului, respectiv Serviciul administrarea domeniului public şi privat, informatică a
Consiliului Judeţean Alba, s-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. 276 din 14 decembrie 2020.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 27772/14 decembrie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate,
pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate publică
a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în intravilanul
comunei Galda de Jos, sat Poiana Galdei, înscris în C.F. nr. 71637 Galda de Jos,
C.F. nr. 75912 Galda de Jos, C.F. nr. 75913 Galda de Jos
şi C.F. nr. 75914 Galda de Jos, judeţul Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 14 decembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinare” estimată a avea loc în data de 22 decembrie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 276/14 decembrie 2020 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de
vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate publică a UAT Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în intravilanul comunei Galda de Jos, sat Poiana
Galdei, înscris în C.F. nr. 71637 Galda de Jos, C.F. nr. 75912 Galda de Jos, C.F. nr. 75913 Galda
de Jos şi C.F. nr. 75914 Galda de Jos, judeţul Alba;
- solicitarea beneficiarului Cristea Ion Frîncu, prin mandatar ing. Ampoiţan Marius Ioan
privind semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, pensiune, situat în comuna
Galda de Jos, sat Poiana Galdei, județul Alba care se învecinează la sud cu drumul judeţean DJ
107K proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean
Alba cu nr. 27276/8 decembrie 2020;
- procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K proprietate publică a UAT - Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în comuna Galda de
Jos, sat Poiana Galdei, judeţul Alba.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. ...../.. decembrie 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 107K - proprietate
publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în intravilanul comunei
Galda de Jos, sat Poiana Galdei, identificat prin C.F. nr. 71637, C.F. nr. 75912, C.F. nr.
75913 şi C.F. nr. 75914, judeţul Alba
Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 27276/08.12.2020, d-l Cristea
Ion Frîncu, prin mandatar ing. Ampoiţan Marius Ioan, transmite spre aprobare procesul verbal de
vecinătate asupra imobilului pensiune situat în intravilan, care se învecinează la sud cu DJ 107K
în scopul întocmirii documentaţiei tehnice topo - cadastrale în vederea notării posesiei tabulare
în Cartea Funciară.
Procesul verbal de vecinătate, stabileşte limitele comune dintre DJ 107K: Galda de Jos
(DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş
- Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), proprietate publică a Judeţului Alba cu imobilul pensiune în
suprafaţă totală de 6246 mp., intravilan, situat în comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei, judeţul
Alba.
Procesul verbal de vecinătate încheiat între proprietarii imobilului şi deţinătorii
imobilelor învecinate este actul de constatare a situaţiei din teren, prin care se exprimă acordul
cu privire la identificarea corectă a limitelor comune recunoscute de către aceştia, întocmit de
ing. Ampoiţan Marius Ioan, cu prilejul identificării şi măsurării imobilului care face obiectul
documentaţiei tehnico topografice de identificare imobil.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, acesta fiind atestat prin Hotărârea Guvernului
României nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1. Drumul judeţean DJ 107K a
fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia
cu nr. crt. 55.
În conformitate cu Ordinul nr. 700/2014 cu modificările şi completările ulterioare al
directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea
Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în
vederea reglementării situatiei de carte funciară, expertul topograf convoacă toţi proprietarii din
vecinătatea imobilului pentru care s-a executat documentaţia cadastrală. Proprietarii sunt
convocaţi pentru identificarea limitei comune dintre vecini şi pentru semnarea Procesului-verbal
de vecinătate.
În urma verificării documentaţiei depuse, a punctelor de coordonate, a existenţei unor
posibile suprapuneri cu DJ 107K, care este în curs de întabulare, s-a constatat faptul că
documentaţia tehnică topografică, respectă limitele proprietăţilor, nefiind afectată limita de
siguranţă a drumului judeţean, prin urmare se recomandă semnarea procesului verbal 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 verbal de vecinătate pentru întocmirea documentaţiei
tehnice topo - cadastrale în vederea notării posesiei tabulare în Cartea Funciară, pentru imobilul
de mai sus.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA
Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN
Întocmit, Ghilea Florin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea trecerii bunului imobil „Traversare pod peste Râul Mureş” proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, din domeniul public în domeniul privat al
UAT-Județul Alba, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării prin casare și pentru
radierea acestuia din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna decembrie 2020;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea trecerii bunului
imobil „Traversare pod peste Râul Mureş”, proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, din
domeniul public în domeniul privat al UAT-Județul Alba, în vederea scoaterii din funcţiune şi
valorificării prin casare și pentru pentru radierea acestuia din Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al Județului Alba;
- raportul Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat
al Județului Alba;
- solicitarea nr. 4897/05 august 2020 a Societăţii Comerciale APA CTTA SA Alba,
înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 17625/05 august 2020, privind casarea
unui bun aparţinând domeniului public al UAT - Judeţul Alba, concesionat către SC APA CTTA
SA Alba;
- adresa nr. 5061/12 august 2020 a Societăţii Comerciale APA CTTA SA Alba prin care
transmite Nota de constatare tehnică pentru mijlocul fix ce urmează a fi casat, înregistrată la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 18299/12 august 2020.
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare către Societatea Comercială APA–CTTA S.A. Alba;
- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare nr. 1969-12770/2008;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 53/2020 privind însuşirea rezultatului
reevaluării bunurilor, proprietate publică şi privată a Judeţului Alba, la data de 31 octombrie
2019 şi a unui bun proprietate publică a Judeţului Alba, concesionat către SC APA CTTA SA
Alba, la data de 31 decembrie 2019.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. d, alin. 4 lit. a, art. 191 lit. a, art. 287 lit. b, art. 297
coroborat cu art. 327 alin 1 lit. b și art. 361 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi
valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor
administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.
246/2001;
- art. 871 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi
necorporale, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul
instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele
normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;
- Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului
imobilizat în active corporale şi necorporale aprobate prin H.G. 909/1997, cu modificările și
completările ulterioare;

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 trecerea din domeniul public al UAT - Judeţul Alba în domeniul privat al
UAT - Judeţul Alba, în vederea scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare, în condițiile
legii, a bunului imobil „Traversare pod peste Râul Mureş” identificat în anexa - parte integrantă
a prezentei hotărâri, concesionat către operatorului regional SC APA CTTA SA Alba, bun
cuprins la poziţia cu nr. crt. 97 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba.
Art. 2. (1) Se mandatează Operatorul regional Societatea Comercială APA CTTA S.A.
Alba, să îndeplinească toate formalitățile legale de scoatere din funcțiune și valorificare prin
casare a bunului imobil identificat la art. 1 din prezenta hotărâre.
(2) Sumele rezultate din valorificarea acestui bun imobil, după deducerea
cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul propriu al Judeţului Alba.
Art. 3. Poziţia cu nr. crt. 97 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al
Județului Alba se va radia.
Art. 4. Se aprobă modificarea în mod corespunzător prin act adiţional a Contractului de
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 196912770/2008.
Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcţia gestionarea patrimoniului și
Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba,
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„APA ALBA”, Societăţii Comerciale APA-CTTA S.A. Alba, Direcției juridică și administraţie
publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Județean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL
Ion DUMITREL
VASILE BUMBU

Înregistrat cu nr. 277
Alba Iulia, 14 decembrie 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:
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală,
prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism,
investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 277din 14 decembrie 2020
Datele de identificare ale bunului imobil „Traversare pod peste Râul Mureş”,
concesionat către SC APA CTTA SA Alba
(cuprins la poziţia cu nr. crt. 97 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, poziţie care se radiază), care trece din
domeniul public al UAT- Judeţul Alba în domeniul privat al UAT- Judeţul Alba, în vederea scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare

Nr. crt.

97

Codul de
Clasificar
e

Denumirea
Bunului

1.3.17.2. Traversare pod peste
Râul Mureş

Elementele de identificare

Construcţii - masive de ancoraj - având infrastructura din beton armat
şi suprastructura din elemente metalice, care susţin conducta de
aducţiune Staţie de tratare Petreşti - Alba Iulia pe o lungime de 270 ml.

Situaţia juridică
actuală

Anul
Valoarea de
dobândirii
inventar
sau, după
-lei caz, al dării
în folosinţă
1983

1.819.261,00

Domeniul public al
judeţului Alba potrivit
Hotărârii Guvernului
nr. 974/2002 cu
modificările și
completările ulterioare
şi Hotărârii Consiliului
Judeţean Alba nr.
135/2020

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

Secretar general,
Vasile BUMBU

Membri:
Voichița Maria COMAN
Ioan BODEA
Liliana NEGRUȚ

Secretari ai comisiei: Andreea Maria BABIN
Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 27776/ 14 decembrie 2020

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea trecerii bunului imobil
„Traversare pod peste Râul Mureş” - proprietate publică a UAT-Judeţul Alba,
din domeniul public în domeniul privat al UAT-Județul Alba, în vederea scoaterii
din funcţiune şi valorificării prin casare și pentru radierea acestuia din
Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea trecerii din domeniul public al UAT
- Judeţul Alba în domeniul privat al UAT - Judeţul Alba, în vederea scoaterii din funcțiune și
valorificării prin casare, în condițiile legii, a bunului imobil „Traversare pod peste Râul Mureş”,
bun concesionat către operatorului regional SC APA CTTA SA Alba. Acest bun este cuprins la
poziţia cu nr. crt. 97 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba.
Pentru bunul imobil în cauză, Societatea Comercială APA CTTA SA a solicitat expertize
tehnice în anii 2004, 2011 şi 2013, efectuate de către experţi tehnici autorizaţi în domeniul
podurilor ( A4.B2.D2) şi cu experienţă în proiectarea structurilor de poduri suspendate, din care
rezultă că întregul sistem suspendat prezină degradări, avarii, precum şi deformaţii şi deficienţe
de execuţie. SC APA CTTA SA Alba va finaliza noul traseu executat prin foraj ”Subtraversare
Râu Mureş cu conducte magistrale de alimentare cu apă potabilă” prin programul POS MEDIU.
Întrucât acest imobil nu mai poate fi utilizat şi nu mai îndeplineşte coeficienţii de
funcţionare în condiţii optime de siguranţă, se propune aprobarea scoaterii din funcţiune şi
casarea acestuia, în condiţiile legii, de către operatorul regional SC APA CTTA SA Alba.
II. Descrierea situaţiei actuale
Operatorul regional al serviciului de alimentare cu apă potabilă în Județul Alba, S.C.
APA-CTTA S.A. Alba, are în concesiune, ca titular al Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 1969-12770/2008, bunuri aparținând
domeniului public al județului Alba, printre care şi imobilul „Traversare pod peste Râul Mureş”.
Imobilul este o traversare suspendată peste Râul Mureş şi cuprinde un pod cu conducte de
aducţiune, între localităţile Oarda de Jos şi Partoş, în imediata vecinătate a podului rutier peste
Râul Mureş. Întreg sistemul prezină degradări, avarii, precum şi deformaţii şi deficienţe de
execuţie (aşa cum rezultă din rapoartele de expertiză tehnică, contractate de SC APA CTTA SA
Alba). În momentul actual, structura suspendată nu are utilitate, iar Consiliul Judeţean Alba a
achiziţionat terenuri pentru Subtraversarea Râului Mureş cu conducte magistrale de alimentare
cu apă potabilă, conform Programului „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi apă uzată
în Judeţul Alba”.
Imobilul „Traversare pod peste Râul Mureş” a fost dat în funcţiune anul 1983, iar
conform Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijlocelor fixe,
codul 1.3.17.2 „ Poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere;
viaducte din zidărie, beton armat sau metal” este cuprins între 32 şi 48 ani.
Datorită deprecierii fizice şi morale avansate a bunului imobil „Traversare pod peste Râul
Mureş”, acesta nemafiind în stare de funcţionare la capacitate optimă, Societatea Comercială
APA CTTA SA solicită aprobarea scoaterii din funcţiune şi casării acestui mijloc fix,
achiziţionat din Fondul IID, aparţinând domeniului public al Judeţului Alba şi concesionat către
SC APA CTTA SA. În acest sens este necesară trecerea bunului imobil „Traversare pod peste
Râul Mureş” din domeniul public al Judeţului Alba în domeniul privat al Județului Alba.
III. Reglementări anterioare
Nu este cazul

IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. d, alin. 4 lit. a, art. 191 lit. a, art. 287 lit. b, art. 297
coroborat cu art. 327 alin 1 lit. b și art. 361 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 112/200 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi
valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor
administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.
246/2001;
- art. 871 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi
necorporale, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul
instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele
normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;
- Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului
imobilizat în active corporale şi necorporale aprobate prin H.G. 909/1997, cu modificările și
completările ulterioare;
- 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
- Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare nr. 1969-12770/2008;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 53/2020 privind însuşirea rezultatului
reevaluării bunurilor, proprietate publică şi privată a Judeţului Alba, la data de 31 octombrie
2019 şi a unui bun proprietate publică a Judeţului Alba, concesionat către SC APA CTTA SA
Alba, la data de 31 decembrie 2019.
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. 277 din 14 decembrie
2020.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 27777/ 14 decembrie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea trecerii bunului imobil „Traversare pod peste Râul Mureş” proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, din domeniul public în domeniul privat al
UAT-Județul Alba, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării prin casare și pentru
radierea acestuia din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba

Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 14 decembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinară” estimată a avea loc în data de 22 decembrie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 277/14 decembrie 2020 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea trecerii bunului
imobil „Traversare pod peste Râul Mureş”, proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, din
domeniul public în domeniul privat al UAT-Județul Alba, în vederea scoaterii din funcţiune şi
valorificării prin casare și pentru pentru radierea acestuia din Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al Județului Alba;
- raportul Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat
al Județului Alba;
- solicitarea nr. 4897/05 august 2020 a Societăţii Comerciale APA CTTA SA Alba,
înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 17625/05 august 2020, privind casarea
unui bun aparţinând domeniului public al UAT - Judeţul Alba, concesionat către SC APA CTTA
SA Alba;
- adresa nr. 5061/12 august 2020 a Societăţii Comerciale APA CTTA SA Alba prin care
transmite Nota de constatare tehnică pentru mijlocul fix ce urmează a fi casat, înregistrată la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 18299/12 august 2020.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
VASILE BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. /14 decembrie 2020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii bunului imobil
„Traversare pod peste Râul Mureş” - proprietate publică a UAT-Judeţul Alba,
din domeniul public în domeniul privat al UAT-Județul Alba, în vederea scoaterii
din funcţiune şi valorificării prin casare și pentru radierea acestuia din
Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului 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 şi bunul imobil „Traversare pod peste
Râul Mureş”. Acest imobil este cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public
al Judeţului Alba la poziţia cu nr. crt. 97, având următoarele date de identificare: „ Construcţii masive de ancoraj - având infrastructura din beton armat şi suprastructura din elemente
metalice, care susţin conducta de aducţiune Staţie de tratare Petreşti - Alba Iulia pe o lungime
de 270 ml”.
Imobilul este o traversare suspendată peste Râul Mureş, fiind de fapt un pod cu conducte
de aducţiune, între localităţile Oarda de Jos şi Partoş, în imediata vecinătate a podului rutier
peste Râul Mureş. Ansamblul are o infrastructură formată din 4 pile ( palei) din beton armat şi
două blocuri de ancoraj din beton armat. Structura este una metalică , alcătuită din piloni de
suspendare, tablieri de susţinere a conductelor, cabluri şi tiranţi de suspendare, cabluri de montaj
şi alte elemente nestructurale. Sistemul suspendat are 3 deschideri a câte 95 metri fiecare şi
susţin cele 2 conducte de apă principale cu diametrul de 1000 mm fiecare şi conducta de
canalizare cu diametrul de 160 mm.
Expertizele tehnice efectuate la comanda SC APA CTTA SA în 2004, 2011 şi 2013, care
constată deficienţe structurale majore, propun ca singură variantă care elimină orice pericol,
demontarea structurii şi valorificarea materialelor.
În anul 2019 s-a făcut o reevaluare a valorii imobilului de către un evaluator autorizat
ANEVAR, cu scopul determinării valorii juste a imobilului. Din raportul de evaluare efectuat,
rezultă o depreciere fizică de 90 % pentru suprastructură pod şi de 97 % pentru conducte apă (
1000 mm), iar costul de înlocuire brută este foarte mare. Noua valoare justă rezultată a activului
este de 1.819.261,00 lei (valoarea de inventar înainte de reevaluare fiind de 7.197.805,07 lei).
Conform Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a
mijloacelor fixe, aprobat prin H.G. nr. 2139/2004, durata normală de funcţionare ale mijloacelor
fixe pentru codul 1.3.17.2 este de 32-48 ani, iar bunul imobil „Traversare pod peste Râul Mureş”
a fost pus în funcţiune în anul 1983.
Prin adresa nr. 4897/05.08.2020, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu
nr. 17625/05.08.2020, S.C. APA CTTA SA Alba informează că au fost constatate evoluţii mari
ale degradărilor, iar strucutura podului nu corespunde ipotezei din normele europene SR EN
1990/2004. Prin programul POS MEDIU se va finaliza noul traseu de subtraversare a Râului
Mureş cu conducte magistrale de alimentare cu apă potabilă, executat prin foraj.
De asemenea, SC APA CTTA SA Alba transmite Nota de constatare tehnică ( anexa nr.
4) pentru imobilul în cauză, pe care îl propun pentru a fi scos din funcţiune. Din Nota de
constatare tehnică rezultă că podul este degradat, nesigur pentru exploatarea sistemului zonal de
alimentare cu apă, cu grad de uzură general de 80 %. Piesele care se pot recupera sunt: tablier,
cabluri susţinere, conducte şi subansambluri hidraulice.

Întrucât acest mijloc fix nu mai poate fi utilizat din motive de uzură foarte mare şi
nefuncţionalitate, operatorul regional propune scoaterea din funcțiune și casarea acestuia,
neputându-se atinge parametrii normali de funcţionare.
Conform art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 „Activele corporale care
alcătuiesc domeniul public al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale de natura
mijloacelor fixe, cu durata normală de utilizare consumată sau neconsumată, a căror menţinere
în funcţiune nu se mai justifică, se scot din funcţiune, se valorifică şi se casează în condiţiile
prezentei ordonanţe.”
Activele fixe şi materialele de natura obiectelor de inventar în folosinţă, pieselor de schimb
şi subansamblelor se scot din funcţiune şi se casează dacă şi-au îndeplinit durata normală de
utilizare şi îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:
a) au devenit inutilizabile ca urmare a gradului avansat de uzură, nu mai pot primi o altă
destinaţie sau utilizare şi nici nu pot fi reparate, recondiţionate, adaptate sau modernizate;
b) exploatarea lor nu mai este eficientă din punct de vedere operativ datorită uzurii morale
şi nici nu au putut fi valorificate sau transferate;
c) costul unei reparaţii sau recondiţionări depăşeşte 60% din valoarea de achiziţie pentru
un bun similar nou;
d) depăşesc costurile normate de combustibil şi lubrifianţi, iar transformarea acestora în
vederea încadrării în consumurile stabilite nu este eficientă sau posibilă;
e) sunt avariate prin accidente, catastrofe, incendii, calamităţi naturale sau ca urmare a unor
activităţi operative sau administrative, iar costul reparării depăşeşte nivelul stabilit la lit. c) sau
repararea lor nu se mai justifică din punct de vedere economic;
f) aparatura şi instalaţiile de măsură, control şi reglare pentru care organele de metrologie
autorizate nu mai avizează folosirea lor întrucât parametrii funcţionali au devenit
necorespunzători;
g) construcţiile şi instalaţiile aferente sau părţi din acestea, au devenit improprii exploatării
în condiţii normale sau nu mai pot fi folosite în scopul pentru care au fost destinate şi nici în alte
scopuri;
h) construcţiile şi instalaţiile împiedică executarea lucrărilor de sistematizare, dezvoltare,
construcţie sau reconstrucţie, legal aprobate, şi nu pot fi evitate sau mutate pe alt amplasament;
j) nu au putut fi valorificate, în condiţiile stipulate de actele normative în vigoare.
În cazuri excepționale, activele fixe şi materialele de natura obiectelor de inventar în
folosinţă pot fi scoase din funcțiune și casate și dacă nu și-au îndeplinit durata normală de
utilizare, dacă îndeplinesc cel puțin una din condițiile prezentate, în baza unei justificări temeinic
argumentate. Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe/declasarea unor bunuri materiale
reprezintă sistarea utilizării acestora ca urmare a îndeplinirii duratelor normale de funcționare
stabilite potrivit legii sau a prezentării unui grad avansat de uzură fizică sau morală ori a
degradării și a faptului că nu mai pot primi o altă destinație sau utilizare și nici nu mai pot fi
recuperate, recondiționate, adaptate sau modificate. Casarea presupune demolarea sau
dezmembrarea unui mijloc fix, valorificarea ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente
şi materialelor rezultate din dezmembrarea lor, precum şi radierea mijlocului fix din evidenţele
contabile.
Mijlocul fix propus a fi casat are durata normală de funcționare expirată, nu mai este în
stare de funcţionare, iar repararea acestuia nu se mai justifică, drept pentru care s-a propus
scoaterea din funcţiune a acestuia, casarea şi valorificarea lui.
De asemenea, conform art. 4 al Ordonanţei nr. 112/2000 specifică că „sumele rezultate din
valorificarea activelor corporale prevăzute la art. 1, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac
venit la bugetul de stat sau la bugetele comunelor, oraşelor sau judeţelor, după caz.”
Conform art. 361 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 “Trecerea unui bun din domeniul public
al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul privat al acesteia se face prin hotărâre a
consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului
local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, dacă prin lege nu se dispune altfel.”
Astfel, se impune trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Alba, în vederea
scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare, în condițiile legii, de către Societatea
Comercială APA CTTA S.A. Alba a bunului imobil „ Traversare pod peste Râul Mureş”, iar
poziţia cu nr. crt. 97 în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba se
va radia în mod corespunzător.

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. în vedere prevederile art. 173 alin. 1
lit. c şi lit. d, alin. 4 lit. b, art. 182 alin.(1) si alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), din Ordonanţa de
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în urma aprobării scoaterii din funcțiune și
valorificării prin casare, în condițiile legii, a bunului imobil în cauză, Operatorul regional APA
CTTA SA Alba va putea să realizeze o mai bună gestionare a serviciilor publice de alimentare cu
apă și de canalizare, la nivelul județului.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

ŞEF SERVICIU,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Andreea Maria Babin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii
şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna decembrie 2020;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Organigramei,
Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
- solicitarea nr. 19314 din 8 decembrie 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 27295 din 8
decembrie 2020;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. a, art. 173 alin. 2 lit. c şi art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 113 alin. 5 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Regulamentului - cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență
socială și protecția copilului, aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelorcadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii
orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr. 25 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate
copiilor din sistemul de protecţie specială;
- Ordinului nr. 26 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind
aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate
copiilor din sistemul de protecţie specială;
- Ordinului nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate
copiilor
- Ordinului nr. 29 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale pentru
aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate
persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a
copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor
acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;
- Ordinul nr. 81 din 16 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre
maternale;
- Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind
aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;
- Ordinul nr. 1218/2019 din 9 august 2019 pentru aprobarea Standardelor specifice
minime obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului de caz în protecţia
persoanelor adulte cu dizabilităţi
În temeiul art. 182, art. 196 alin. 1 lit. a şi art. 243 alin.1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, astfel:
1. Modificarea denumirii unui compartiment:
 Denumirea Compartimentului asistență maternală se modifică în
Compartiment persoane, familii de plasament și asistenți maternali profesioniști
2. Desfiinţarea unor posturi vacante/înfiinţarea unor posturi noi:
 La Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap
- desființarea 0,5 post vacant de asistent medical principal
- înființarea 0,5 post de psiholog practicant
 La Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități
Baia de Arieș.
- desființarea 0,5 post vacant de medic primar (medicină generală)
- înființarea 0,5 post de medic specialist (medicină de familie)
3. Desfiinţarea unor posturi vacante:
 La Casa de tip familial nr. 15 Abrud
- desființarea unui post vacant de asistent medical
- desființarea unui post vacant de asistent medical debutant
La Casa de tip familial nr. 2 Abrud
- desființarea unui post vacant de asistent medical
- desființarea unui post vacant de asistent medical debutant
La Casa de tip familial nr. 3 Abrud
- desființarea unui post vacant de educator debutant
- desființarea unui post vacant de asistent medical debutant
 La Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 15
Abrud
- desființarea unui post vacant de infirmier
- desființarea unui post vacant de asistent medical
 La Casa de tip familial nr. 6 Câmpeni
- desființarea 0,5 post vacant de asistent social debutant
- desființarea unui post vacant de asistent medical
- desființarea unui post vacant de educator
 La Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 14
Abrud
- desființarea unui post vacant de infirmier
 La Centrul de primire în regim de urgență „Pinocchio” Alba Iulia
- desființarea 0,5 post vacant de psiholog practicant
- desființarea unui post vacant de educator principal
- desființarea unui post vacant de educator debutant
 La Casa de tip familial nr. 9 Alba Iulia
- desființarea unui post vacant de inspector de specialitate gradul I
- desființarea unui post vacant de asistent medical
- desființarea unui post vacant de educator debutant
 La Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 16
Alba Iulia
- desființarea unui post vacant de asistent medical principal
- desființarea unui post vacant de infirmier
 La Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Arnsberg” Alba Iulia
- desființarea 0,25 post vacant de medic primar (medicină de recuperare)
- desființarea 0,25 post vacant de medic primar (medicină de recuperare)
- desființarea 0,5 post vacant de medic primar (neurologie infantilă);
- desființarea 0,5 post vacant de psiholog specialist
- desființarea unui post vacant de psiholog practicant
- desființarea unui post vacant de asistent medical principal
- desființarea 0,5 post vacant de logoped
- desființarea 0,5 post vacant de administrator

 La Centrul de plasament Blaj

- desființarea 0,5 post vacant de medic specialist (pediatrie)
- desființarea 0,5 post vacant de psiholog specialist
- desființarea a două posturi vacante de educator principal
- desființarea a două posturi vacante de educator debutant
- desființarea unui post vacant de educator
- desființarea a două posturi vacante de muncitor calificat IV (bucătar)
- desființarea a două posturi vacante de îngrijitor
- desființarea postului vacant de muncitor calificat I (lenjereasă)
 La Casa de tip familial în comunitate Blaj
- desființarea unui post vacant de educator debutant
- desființarea unui post vacant de asistent medical
- desființarea unui post vacant de asistent medical debutant
 La Centrul de plasament de tip familial Mănărade
- desființarea unui post vacant de asistent medical debutant
- desființarea a trei posturi de educator principal
- desființarea unui post vacant de educator debutant
 La Casa de tip familial nr. 4 Blaj
- desființarea unui post vacant de asistent medical debutant
- desființarea unui post vacant de educator
- desființarea postului vacant de educator debutant
 La Casa de tip familial pentru copii cu dizabilități nr. 1 Aiud
- desființarea unui post vacant de psiholog practicant
- desființarea unui post vacant de asistent medical
 La Casa de tip familial pentru copii cu dizabilități Sâncrai
- desființarea unui post vacant de asistent medical debutant
- desființarea unui post vacant de paznic
 La Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 17
Sâncrai
- desființarea unui post vacant de infirmier
La Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 18
Sâncrai
- desființarea unui post vacant de asistent medical principal
 La Casa de tip familial „Speranța copiilor” Cugir
- desființarea unui post vacant de educator
- desființarea unui post vacant de asistent medical
 La Centrul maternal pentru 6 cupluri mamă-copil „Speranța” Alba Iulia
- desființarea unui post vacant de îngrijitor
- desființarea unui post vacant de asistent social principal
 La Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane
adulte cu dizabilități Galda de Jos
- desființarea unui post vacant de medic primar
- desființarea a două 0,5 posturi vacante de medic primar (psihiatrie)
- desființarea unui post vacant de medic specialist (psihiatrie)
- desființarea a trei posturi vacante de medic
- desființarea unui post vacant de kinetoterapeut
- desființarea a două posturi vacante de psiholog specialist
- desființarea a 0,5 post vacant de psiholog specialist
- desființarea unui post vacant psiholog practicant
- desființarea a patru posturi vacante de terapeut ocupațional
- desființarea a șapte posturi vacante de terapeut ocupațional debutant
- desființarea unui post vacant de instructor ergoterapie
- desființarea unui post vacant de instructor ergoterapie debutant
- desființarea unui post vacant de asistent medical principal
- desființarea unui post vacant de maseur principal
- desființarea a trei posturi vacante de maseur
- desființarea a nouăsprezece posturi vacante de infirmier
- desființarea a șapte posturi vacante de infirmier debutant

- desființarea unui post vacant de farmacist
- desființarea unui post vacant de fiziokinetoterapeut debutant
- desființarea unui post vacant de kinetoterapeut debutant
- desființarea unui post vacant de kinetoterapeut principal
- desființarea unui post vacant de profesor CFM principal
- desființarea unui post vacant de profesor CFM
- desființarea unui post vacant de muncitor calificat I (electrician)
 La Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități
Gârbova
- desființarea a trei posturi vacante de infirmier
- desființarea unui post vacant de infirmier debutant
- desființarea unui post vacant de spălătoreasă
- desființarea unui post vacant de muncitor calificat IV (bucătar)
 La Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 13
Gârbova
- desființarea unui post vacant de asistent medical debutant
- desființarea unui post vacant de infirmier
 La Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 3
Gârbova
- desființarea a două posturi vacante de infirmier
- desființarea unui post vacant de infirmier debutant
Art. 2. Anexele nr. 1 şi nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 90 din 30
aprilie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător conform prevederilor
art. 1, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, urmând să aibă structura prevăzută în anexa
nr. 1, respectiv anexa nr. 2 - părţi integrante a prezentei hotărâri.
Art. 3. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba conform Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Judeţean
Alba nr. 90 din 30 aprilie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. În cuprinsul regulamentului sintagma „Compartiment asistenţă maternală” se
înlocuiește cu „Compartiment persoane, familii de plasament şi asistenţi maternali
profesionişti”.
2. Anexele nr. 2, nr. 5, nr. 6, nr. 7, nr. 8, nr. 9, nr, 10, nr. 14, nr. 16, nr. 17, nr. 18, nr.
19, nr. 20, nr. 21, nr. 22, nr. 23, nr. 24, nr. 25, nr. 26, nr. 28, nr. 29, nr. 30, nr. 31, nr. 33 nr. 34
şi nr. 35 ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba se modifică în mod corespunzător conform prevederilor art.
1, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, urmând să aibă structura prevăzută în anexele părţi integrante ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi al directorului general al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 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
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie
publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Compartimentului unități de asistență medicală, socială,
învățământ special şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 278
Alba Iulia, 14 decembrie 2020

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

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 278 din 14 decembrie 2020

STAT DE FUNCŢII
AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI ALBA

Nr.
Crt.

Clasa/
Studii

Denumirea funcţiei

Gradul

Număr de
posturi

A. APARATUL DIRECȚIEI
1

director general

I

1

2

director general adjunct

I

4

Compartimentul audit
3

auditor

I

superior

2

Biroul adopţii şi postadopţii
4

șef birou

I

5

consilier

I

superior

3

6

consilier

I

principal

2

1

Serviciul juridic şi contencios
7

șef serviciu

I

8

consilier juridic

I

superior

4

9

consilier juridic

I

asistent

1

1

Compartimentul Secretariatul Comisiei pentru protecția copilului
10

consilier juridic

I

superior

2

Serviciul resurse umane şi gestiunea funcţiei publice
11

șef serviciu

I

12

consilier

I

superior

6

13

consilier

I

principal

1

1

Biroul sănătatea, securitatea muncii și PSI
14

șef birou

S

1

15

psiholog practicant

S

1

16

inspector de specialitate IA

S

2

17

inspector de specialitate I

S

2

Serviciul monitorizare, analiză statistică, strategii, programe, proiecte şi ONG
18

șef serviciu

I

19

consilier

I

1
superior

5

Compartimentul coordonarea autorităților publice locale
20

consilier

I

asistent

1

superior

1

Compartimentul relaţii publice
21

consilier

I

Serviciul evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap
22

șef serviciu

I

23

consilier

I

superior

4

24

consilier

I

principal

3

25

I

asistent

2

S

0.25

27

consilier
medic specialist (expertiza capacității de
muncă)
medic specialist (medicină internă)

S

0.25

28

medic specialist (neurologie)

S

0.25

29

medic specialist (neurologie)

S

0.25

30

medic specialist (oftalmologie)

S

0.25

31

medic specialist (psihiatrie)

S

0.25

32

psiholog practicant

S

0.5

26

1

Compartimentul Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
33

consilier

I

34

medic specialist - Preşedinte Comisie

S

asistent

2
1

Serviciul
management de caz pentru persoane adultecu dizabilități și monitorizare servicii sociale
35

șef serviciu

I

36

consilier

I

superior

15

37

consilier

I

principal

1

38

consilier

I

asistent

2

39

consilier

I

debutant

1

1

Serviciul evaluare complexă pentru copii
40

șef serviciu

I

41

consilier

I

42

medic primar (pediatrie)

S

1

43

medic primar (neurologie pediatrică)

S

0.25

44

medic primar (psihiatrie pediatrică)

S

0.25

1
superior

9

Serviciul intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație,
repatrieri, violență domestică și prevenirea marginalizării sociale
45

șef serviciu

I

46

consilier

I

superior

7

47

consilier

I

principal

1

1

Serviciul
management de caz pentru copii și managementul calității serviciilor de tip familial
48

șef serviciu

I

49

consilier

I

superior

13

50

consilier

I

principal

2

51

consilier

I

asistent

3

52

consilier

I

debutant

1

1

Serviciul
management de caz pentru copii și managementul calității serviciilor de tip rezidențial
53

șef serviciu

I

54

consilier

I

superior

11

55

consilier

I

asistent

2

1

Biroul intervenție în regim de urgența în domeniul asistenței sociale
56

șef birou

I

57

consilier

I

superior

1

58

consilier

I

principal

2

59

consilier

I

asistent

2

1

Biroul evidență și plată beneficii de asistență socială
60

șef birou

I

61

consilier

I

superior

4

62

consilier

I

principal

1

1

Serviciul financiar – contabil
63

șef serviciu

I

64

consilier

I

superior

4

65

referent

III

superior

3

1

Serviciul achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrativ
66

șef serviciu

I

67

consilier

I

superior

4

68

consilier

I

asistent

1

69

consilier

I

debutant

1

70

referent

III

superior

1

71

referent IA

M

1

1

Compartimentul achiziții și contractare servicii sociale
72

consilier achiziții publice

I

principal

2

73

consilier achiziții publice

I

superior

1

Serviciul întreținere și deservire
74

șef serviciu

S

1

75

inspector de specialitate II

S

1

76

muncitor calificat I (întreţinere)

M;G

3

77

muncitor calificat III (întreţinere)

M;G

0.5

78

îngrijitor

G

3

79

șofer I

M;G

5

B. SERVICII PUBLICE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Compartiment persoane, familii de plasament şi asistenţi maternali profesionişti
80

asistent maternal profesionist

M;G

131

Compartimentul asistenți personali profesioniști
81

asistent personal profesionist

M;G

26

Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Abrud
82

șef centru gradul II

S

1

83

medic primar

S

1

84

asistent medical principal

PL

6

85

asistent social principal

S

2

86

psiholog practicant

S

1

87

masor principal

M

2

88

infirmier

G

19

89

inspector de specialitate IA

S

2

90

magaziner

M;G

1

91

muncitor calificat I (bucătar)

M;G

3

92

muncitor calificat II (bucătar)

M;G

1

93

muncitor calificat IV (bucătar)

M;G

1

94

muncitor calificat I (fochist)

M;G

3

95

muncitor calificat IV (fochist)

M;G

2

96

muncitor calificat I (întreţinere)

M;G

1

97

muncitor calificat I (lenjereasă)

M;G

1

98

spălătoreasă

M;G

2

99

șofer I

M;G

1

Casa de tip familial nr. 2 Abrud
100

psiholog practicant

S

1

101

educator principal

M

4

102

educator

M

2

Casa de tip familial nr. 3 Abrud
103

asistent social principal

S

1

104

psiholog practicant

S

1

105

educator principal

M

4

106

educator

M

1

Casa de tip familial nr. 15 Abrud
107

asistent social practicant

S

0.5

108

psiholog practicant

S

0.5

109

educator principal

M

5

110

educator

M

1

Casa de tip familial nr. 6 Câmpeni
111

asistent medical principal

PL

1

112

psiholog practicant

S

0.5

113

educator principal

M

3

114

educator

M

1

Locuinţa maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 19 Abrud
115

asistent social principal

S

1

116

masor

M

1

117

infirmier

G

5

118

muncitor calificat I (dulgher)

M;G

1

119

îngrijitor

G

1

120

șofer I

M;G

1

Locuinţa maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 15 Abrud
121

asistent social principal

S

1

122

infirmier

G

5

Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 14 Abrud
123

infirmier

G

7

Locuinţa maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 8 Abrud
124

infirmier

G

6

Locuinţa maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 7 Abrud
125

asistent social principal

S

1

126

infirmier

G

5

Locuinţa maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 6 Abrud
127

infirmier

G

8

Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Baia de Arieş
128

șef centru gradul II

S

1

129

medic specialist (medicină de familie)

S

0.5

130

medic primar (medicină internă)

S

0.5

131

asistent medical principal

PL

5

132

asistent medical

PL

2

133

asistent social principal

S

1

134

psiholog practicant

S

1

135

kinetoterapeut debutant

S

1

136

terapeut ocupaţional debutant

S

1

137

terapeut ocupaţional

S

1

138

masor debutant

M

1

139

infirmier

G

20

140

referent IA

M

1

141

magaziner

M;G

1

142

muncitor calificat I (bucătar)

M;G

4

143

muncitor calificat IV (bucătar)

M;G

1

144

muncitor calificat I (fochist)

M;G

4

145

muncitor calificat IV (fochist)

M;G

1

146

muncitor calificat I (întreţinere)

M;G

1

147

îngrijitor

G

2

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Arnsbergˮ
148

șef centru gradul II

S

1

149

medic primar (medicină de recuperare)

S

0.25

150

medic primar (neurologie infantilă)

S

0.25

151

medic (pediatrie)

S

1

152

asistent medical principal

PL

3

153

asistent medical

PL

1

154

asistent social principal

S

1

155

asistent social specialist

S

1

156

psiholog practicant

S

3

157

psiholog specialist

S

1

158

psiholog specialist

S

0.5

159

psihopedagog principal

S

0.5

160

maseur principal

S

1

161

kinetoterapeut principal

S

3

162

kinetoterapeut

S

2

163

fiziokinetoterapeut specialist

S

1

164

fiziokinetoterapeut

S

1

165

terapeut ocupaţional

S

2

166

terapeut ocupaţional

S

0.5

167

logoped debutant

S

1

168

masor principal

M

1

169

muncitor calificat I (spălătoreasă)

M;G

1

170

îngrijitor

G

2

171

îngrijitor

G

0.5

Centrul maternal pentru 6 cupluri mamă - copil „Speranţaˮ Alba Iulia
172

șef centru gradul II

173

asistent medical principal

174

S

1

SSD;PL

2

psiholog stagiar

S

1

175

educator

S

1

176

educator principal

SSD

1

177

educator principal

M

1

Centrul de primire în regim de urgenţă „Pinocchio” Alba Iulia
178

asistent medical principal

PL

1

179

asistent social principal

S

1

180

psiholog practicant

S

1

181

educator principal

M

3

182

educator

M

2

183

administrator I

M

1

Casa de tip familial nr. 9 Alba Iulia
184

asistent medical principal

PL

1

185

asistent medical principal

PL

0.5

186

psiholog stagiar

S

1

187

educator principal

M

6

188

educator

M

1

Locuinţa maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 16 Alba Iulia
189

infirmier

G

6

Locuinţă protejată pentru persoanele victime ale violenţei domestice
190

asistent social principal

S

1

Casa de tip familial „Speranţa Copiilorˮ Cugir
191

șef centru gradul II

S

1

192

asistent social principal

S

1

193

psihopedagog

S

1

194

educator principal

M

4

195

educator

M

3

196

educatoare

M

1

Centrul de plasament Blaj
197

șef centru gradul II

S

1

198

asistent medical principal

PL

2

199

asistent social principal

S

1

200

psiholog practicant

S

1

201

psiholog specialist

S

0.5

202

educator

S

1

203

educator principal

M

6

204

educator

M

2

205

inspector de specialitate I

S

1

206

muncitor calificat I (bucătar)

M;G

2

207

muncitor calificat I (întreţinere)

M;G

2

208

șofer I

M;G

1

Casa de tip familial în comunitate Blaj
209

educator principal

M

4

210

educator

M

2

Centrul de plasament de tip familial Mănărade
211

educator principal

M

1

212

educator

M

5

Casa de tip familial nr. 4 Blaj
213

asistent medical

PL

1

214

psiholog practicant

S

0.5

215

educator principal

M

4

216

educator

M

2

217

îngrijitor

G

1

Casa de tip familial pentru copii cu dizabilităţi Sâncrai
218

șef centru gradul II

219

asistent medical principal

220

S

1

PL

2

psihopedagog principal

S

1

221

educator principal

M

7

222

educator

M

1

Casa de tip familial pentru copii cu dizabilităţi nr. 1 Aiud
223

asistent medical principal

S

1

224

psihopedagog principal

S

1

225

educator principal

M

5

226

educator

M

1

227

educator debutant

M

2

228

referent IA

M

1

229

magaziner

M;G

1

Casa de tip familial nr. 5 Aiud
230

asistent medical

PL

1

231

asistent medical debutant

PL

1

232

educator debutant

M

5

Locuinţa maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 17 Sâncrai
233

infirmier

234

muncitor calificat I (întreţinere)

G

6

M;G

1

Locuinţa maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 18 Sâncrai
235

infirmier

236

muncitor calificat I (întreţinere)

G

6

M;G

1

Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică
pentru persoane adulte cu dizabilități Galda de Jos
237

șef centru gradul II

S

1

238

medic primar

S

1

239

medic specialist (psihiatrie)

S

1

240

asistent medical principal

PL

30

241

asistent medical

PL

1

242

asistent social principal

S

5

243

psiholog practicant

S

2

244

terapeut ocupaţional

S

3

245

masor principal

M

3

246

infirmier

G

89

247

farmacist

S

1

248

inspector de specialitate IA

S

3

249

inspector de specialitate IA

S

0.5

250

inspector de specialitate II

S

1

251

inspector IA

SSD

1

252

magaziner

M;G

1

253

muncitor calificat I (bucătar)

M;G

7

254

muncitor calificat IV (bucătar)

M;G

2

255

muncitor calificat I (fochist)

M;G

6

256

muncitor calificat I (electrician)

M;G

2

257

muncitor calificat I (instalator)

M;G

1

258

muncitor calificat I (lenjereasă)

M;G

1

259

muncitor calificat I (frizer)

M;G

2

260

spălătoreasă

M;G

6

261

șofer I

M;G

1

Locuinţa maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 10 Cricău
262

asistent social specialist

S

1

263

infirmier

G

5

Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Gârbova
264

șef centru gradul II

S

1

265

medic primar

S

1

266

asistent medical principal

PL

3

267

asistent medical

PL

3

268

asistent social principal

S

1

269

psiholog practicant

S

1

270

masor

M

1

271

infirmier

G

20

272

inspector de specialitate IA

S

2

273

magaziner

M;G

1

274

muncitor calificat I (bucătar)

M;G

1

275

muncitor calificat III (bucătar)

M;G

1

276

muncitor calificat IV (bucătar)

M;G

2

277

muncitor calificat I (întreţinere)

M;G

3

278

muncitor calificat IV (întreţinere)

M;G

1

279

muncitor calificat I (lenjereasă)

M;G

1

280

șofer I

M;G

1

Locuinţă maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 13 Gârbova
281

infirmier

G

6

Locuinţă maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 3 Gârbova
282

infirmier

G
TOTAL GENERAL

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

7
898

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 27792/14 decembrie 2020

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de
organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Alba

I. Expunere de motive
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba prin adresa nr. 19314
din 8 decembrie 2020, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 27295 din 8
decembrie 2020, a solicitat modificarea Statului de funcţii în sensul modificării denumirii unui
compartiment şi înfiinţării respectiv desfiinţării unor posturi de natură contractuală, vacante în
vederea asigurării de servicii sociale conform standardelor specifice minime de calitate, precum
și pentru stabilirea numărului de posturi în funcție de numărul de beneficiari.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90 din 30 aprilie 2020 cu modificările şi
completările ulterioare s-a aprobat modificarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a
Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba.
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90 din 30 aprilie 2020 privind modificarea
Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 161 din 30 iulie 2020, privind aprobarea
modificării Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Alba.
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 199 din 17 septembrie 2020, privind aprobarea
modificării Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Alba.
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. a, art. 173 alin. 2 lit. c şi art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 113 alin. 5 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Regulamentul - cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență
socială și protecția copilului, aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelorcadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii
orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul nr. 25 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate
copiilor din sistemul de protecţie specială;
- Ordinul nr. 26 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind
aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate
copiilor din sistemul de protecţie specială;

- Ordinul nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate
copiilor
- Ordinul nr. 29 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale pentru
aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate
persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a
copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor
acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;
- Ordinul nr. 81 din 16 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre
maternale;
- Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind
aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;
- Ordinul nr. 1218/2019 din 9 august 2019 pentru aprobarea Standardelor specifice
minime obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului de caz în protecţia
persoanelor adulte cu dizabilităţi
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Încadrare în prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 45 din 14 februarie 2020
privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a
bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020, cu modificările şi completările
ulterioare.
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi
propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului
judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.
278 din 14 decembrie 2020.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu completările ulterioare şi ale Legii nr. 24/2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 27794/14 decembrie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
BIROUL RESURSE UMANE
Domnului Horaţiu Zaharia SUCIU – şef birou
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
hotărâre privind aprobarea modificării
privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de
organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 15 decembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinară” estimată a avea loc în data de 22 decembrie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 278/14 decembrie 2020 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
- solicitarea nr. 19314 din 8 decembrie 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 27295 din 8
decembrie 2020.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Biroul resurse umane
Nr. 28033/16 decembrie 2020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de
funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
Conform art. 173 alin. 1 lit. a şi art. 173 alin. 2 lit. c din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, consiliul
județean are “atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate
al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor
autonome de interes judeţean”, respectiv “aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui
consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean,
organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de
specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale
societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”.
Prin adresa nr. 19314 din 8 decembrie 2020 înregistrată la registratura Consiliului Județean
Alba cu nr. 27295 din 8 decembrie 2020, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba a solicitat modificarea statului de funcții în sensul modificării denumirii unui
compartiment şi înfiinţării respectiv desfiinţării unor posturi de natură contractuală vacante,
astfel:
 Denumirea Compartimentului asistență maternală se modifică în
Compartiment persoane, familii de plasament și asistenți maternali profesioniști
 La Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap.
- desființarea 0,5 post vacant de asistent medical principal;
- înființarea 0,5 post de psiholog practicant;
 La Casa de tip familial nr. 15 Abrud
- desființarea unui post vacant de asistent medical;
- desființarea unui post vacant de asistent medical debutant;
 La Casa de tip familial nr. 2 Abrud
- desființarea unui post vacant de asistent medical;
- desființarea unui post vacant de asistent medical debutant;
 La Casa de tip familial nr. 3 Abrud
- desființarea unui post vacant de educator debutant;
- desființarea unui post vacant de asistent medical debutant;
 La Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 15
Abrud
- desființarea unui post vacant de infirmier;
- desființarea unui post vacant de asistent medical ;
 La Casa de tip familial nr. 6 Câmpeni
- desființarea 0,5 post vacant de asistent social debutant;
- desființarea unui post vacant de asistent medical;
- desființarea unui post vacant de educator;
 La Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 14
Abrud
- desființarea unui post vacant de infirmier;
 La Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități
Baia de Arieș.
- desființarea 0,5 post vacant de medic primar (medicină generală);
- înființarea 0,5 post de medic specialist (medicină de familie);
 La Centrul de primire în regim de urgență ”Pinocchio” Alba Iulia
- desființarea 0,5 post vacant de psiholog practicant;
- desființarea unui post vacant de educator principal;

- desființarea unui post vacant de educator debutant;
 La Casa de tip familial nr. 9 Alba Iulia
- desființarea unui post vacant de inspector de specialitate gradul I;
- desființarea unui post vacant de asistent medical;
- desființarea unui post vacant de educator debutant;
 La Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 16
Alba Iulia;
- desființarea unui post vacant de asistent medical principal;
- desființarea unui post vacant de infirmier;
 La Centrul de zi pentru copii cu dizabilități ”Arnsberg” Alba Iulia
- desființarea 0,25 post vacant de medic primar (medicină de recuperare);
- desființarea 0,25 post vacant de medic primar (medicină de recuperare);
- desființarea 0,5 post vacant de medic primar (neurologie infantilă);
- desființarea 0,5 post vacant de psiholog specialist;
- desființarea unui post vacant de psiholog practicant;
- desființarea unui post vacant de asistent medical principal;
- desființarea 0,5 post vacant de logoped;
- desființarea 0,5 post vacant de administrator.
 La Centrul de plasament Blaj
- desființarea 0,5 post vacant de medic specialist (pediatrie);
- desființarea 0,5 post vacant de psiholog specialist;
- desființarea a două posturi vacante de educator principal;
- desființarea a două posturi vacante de educator debutant;
- desființarea unui post vacant de educator;
- desființarea a două posturi vacante de muncitor calificat IV (bucătar);
- desființarea a două posturi vacante de îngrijitor;
- desființarea postului vacant de muncitor calificat I (lenjereasă);
 La Casa de tip familial în comunitate Blaj
- desființarea unui post vacant de educator debutant;
- desființarea unui post vacant de asistent medical;
- desființarea unui post vacant de asistent medical debutant;
 La Centrul de plasament de tip familial Mănărade
- desființarea unui post vacant de asistent medical debutant;
- desființarea a trei posturi de educator principal;
- desființarea unui post vacant de educator debutant;
 La Casa de tip familial nr. 4 Blaj
- desființarea unui post vacant de asistent medical debutant;
- desființarea unui post vacant de educator;
- desființarea postului vacant de educator debutant;
 La Casa de tip familial pentru copii cu dizabilități nr. 1 Aiud
- desființarea unui post vacant de psiholog practicant;
- desființarea unui post vacant de asistent medical;
 La Casa de tip familial pentru copii cu dizabilități Sâncrai
- desființarea unui post vacant de asistent medical debutant;
- desființarea unui post vacant de paznic;
 La Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 17
Sâncrai;
- desființarea unui post vacant de infirmier;
 La Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 18
Sâncrai;
- desființarea unui post vacant de asistent medical principal;
 La Casa de tip familial ”Speranța copiilor” Cugir
- desființarea unui post vacant de educator;
- desființarea unui post vacant de asistent medical;
 La Centrul maternal pentru 6 cupluri mamă-copil ”Speranța” Alba Iulia
- desființarea unui post vacant de îngrijitor;
- desființarea unui post vacant de asistent social principal;

 La Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane
adulte cu dizabilități Galda de Jos
- desființarea unui post vacant de medic primar;
- desființarea a două 0,5 posturi vacante de medic primar (psihiatrie);
- desființarea unui post vacant de medic specialist (psihiatrie);
- desființarea a trei posturi vacante de medic;
- desființarea unui post vacant de kinetoterapeut;
- desființarea a două posturi vacante de psiholog specialist;
- desființarea a 0,5 post vacant de psiholog specialist;
- desființarea unui post vacant psiholog practicant;
- desființarea a patru posturi vacante de terapeut ocupațional;
- desființarea a șapte posturi vacante de terapeut ocupațional debutant;
- desființarea unui post vacant de instructor ergoterapie;
- desființarea unui post vacant de instructor ergoterapie debutant;
- desființarea unui post vacant de asistent medical principal;
- desființarea unui post vacant de maseur principal;
- desființarea a trei posturi vacante de maseur;
- desființarea a nouăsprezece posturi vacante de infirmier;
- desființarea a șapte posturi vacante de infirmier debutant;
- desființarea unui post vacant de farmacist;
- desființarea unui post vacant de fiziokinetoterapeut debutant;
- desființarea unui post vacant de kinetoterapeut debutant;
- desființarea unui post vacant de kinetoterapeut principal;
- desființarea unui post vacant de profesor CFM principal;
- desființarea unui post vacant de profesor CFM;
- desființarea unui post vacant de muncitor calificat I (electrician);
 La Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități
Gârbova
- desființarea a trei posturi vacante de infirmier;
- desființarea unui post vacant de infirmier debutant;
- desființarea unui post vacant de spălătoreasă;
- desființarea unui post vacant de muncitor calificat IV (bucătar);
 La Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 13
Gârbova;
- desființarea unui post vacant de asistent medical debutant;
- desființarea unui post vacant de infirmier;
 La Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 3
Gârbova;
- desființarea a două posturi vacante de infirmier;
- desființarea unui post vacant de infirmier debutant;
Potrvit prevederilor art. 16 alin. 3 lit. g din Regulamentul - cadru de organizare și
funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, aprobat prin H.G. nr.
797/2017, cu modificările și completările ulterioare, directorul general al direcţiei “elaborează şi
propune spre aprobare consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului
Bucureşti statul de funcţii al Direcţiei generale, având avizul colegiului director”.
Modificările intervenite asupra Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba duc la scăderea numărului total de posturi față de structura
aprobată în organigrama anterioară cu 128 de posturi.
Datorită modificării denumirii Compartimentului asistenţi maternali şi a scăderii
numărului de posturi, se impune şi modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere și în
conformitate cu prevederile art. 113 alin. 5 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale cu
modificările şi completările ulterioare, ce prevede faptul că ”Regulamentele-cadru de organizare
şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi structura orientativă de personal a
acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale, urmând ca regulamentul propriu, organigrama şi statul de funcţii să fie

aprobate prin hotărâre a consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al
Municipiului Bucureşti” propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea
modificării Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.

ŞEF BIROU,
Horaţiu Suciu

Locuinţa maxim protejată pt. persoane
adulte cu dizabilitați nr. 15 Abrud

Casa de tip familial nr. 3 Abrud

Centrul de plasament de tip familial
Mănărade

Casa de tip familial în comunitate Blaj

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

Casa de tip familial nr. 5 Aiud

Compartiment Asistenti personali profesionisti

Compartiment – Secretariatul Comisiei de
evaluare a persoanelor adulte cu handicap

Locuinţa maxim protejată pt. persoane
adulte cu dizabilitați nr. 13 Gârbova

Locuinţa maxim protejată pt. persoane
adulte cu dizabilitați nr. 10 Cricau

Locuinţa maxim protejată pt. persoane
adulte cu dizabilitați nr. 6 Abrud

Locuinţa maxim protejată pt. persoane
adulte cu dizabilitați nr. 7 Abrud

Locuinţa maxim protejată pt. persoane
adulte cu dizabilitați nr. 8 Abrud

Locuinţa maxim protejată pt. persoane
adulte cu dizabilitați nr. 14 Abrud

Compartiment coordonare autoritati
publice locale

Compartiment Relaţii Publice

Compartimentul Secretariatul Comisiei pt.
Protecția Copilului

Compartiment achizitii şi contractare
servicii sociale

Biroul intervenție în regim de urgență în
domeniul asistenței sociale

Centrul de plasament Blaj

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

Casa de tip familial pentru copii cu
dizabilitati Sâncrai

Serviciul management de caz pentru
persoanele adulte cu dizabilități și
monitorizare servicii sociale

Serviciul evaluare complexă a
persoanelor adulte cu handicap

Centrul de îngrijire şi asistenţă pt.
persoane adulte cu dizabilitati Gârbova

Centrul de recuperare şi reabilitare
neuropsihiatrică pt. persoane adulte cu
dizabilitati Galda de Jos

Centrul de îngrijire şi asistenţă pt.
persoane adulte cu dizabilitati Baia de
Arieş

Centrul de Îngrijire şi asistenţă pt.
persoane adulte cu dizabilitati Abrud

Biroul sănătatea, securitatea muncii și PSI

Serviciul resurse umane și gestiunea
funcției publice

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

Serviciul juridic şi contencios

Serviciul achiziţii patrimoniu, tehnic și
administrativ

Serviciul financiar - contabil

Serviciul întreţinere şi deservire

Biroul evidenţă şi plată beneficii de
asistență socială

COMISIA PENTRU PROTECŢIA COPILULUI
PREŞEDINTE

DIRECTOR GENERAL

1
Director general adjunct

8.5
7
7
1
7
10
6
7

Casa de tip familial nr. 6 Câmpeni

Locuinţa maxim protejată pt. persoane
adulte cu dizabilitați nr. 19 Abrud

Serviciul intervenție în situatii de abuz,
neglizare, trafic, migratie, repatrieri,
violenta domestică si prevenirea
marginalizarii sociale

Serviciul management de caz pentu copii
si managementul calitaţii serviciilor de tip
familial

FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE: 19

Casa de tip familial nr. 15 Abrud

Locuinţa maxim protejată pt. persoane
adulte cu dizabilitați nr. 3 Gârbova

Compartiment persoane, familii de
plasament şi asistenţi maternali
profesionişti

Serviciul management de caz pentu copii
si managementul calitaţii serviciilor de tip
rezidential

FUNCTII PUBLICE : 153

Casa de tip familial nr. 2 Abrud

Locuinţă protejată pentru persoanele
victime ale violenţei domestice

Casa de tip familial „Speranța Copiilor”
Cugir

Centrul maternal pentru 6 cupluri mamăcopil „Speranta” Alba Iulia

Director general adjunct

Locuinţa maxim protejată pt. persoane
adulte cu dizabilitați nr. 18 Sâncrai

Locuinţa maxim protejată pt. persoane
adulte cu dizabilitați nr. 16 Alba Iulia

Serviciul evaluare complexă pentru copii

- DE EXECUTIE: 734

Locuinţa maxim protejată pt. persoane
adulte cu dizabilitați nr. 17 Sâncrai

Casa de tip familial nr. 9 Alba Iulia

Biroul adopții și postadopții

- DE CONDUCERE: 11

Casa de tip familial nr. 4 Blaj

Centrul de Primire în Regim de Urgenţă
„Pinocchio" Alba Iulia

Compartiment Audit

ORGANIGRAMA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ALBA

TOTAL POSTURI: 898

FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE: 134
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

PERSONAL CONTRACTUAL: 745
Anexa nr. 1 la Proiectul de Hotărâre a Consiliului
Judeţean Alba nr. 278 din 14 decembrie 2020

COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU
HANDICAP

COLEGIUL DIRECTOR

1

1
Director general adjunct

7
7
5.5

1
Director general adjunct

9
9.5
6
1+10
131
1+8
6
6
12
7
26
3
6
6
8
6
6
7
1
1
2
3

PRESEDINTE
Avizat pentru legalitate

ION DUMITREL
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

1

2
1+5
1+10,5
1+6
1+13
1+19
1+5
1+19,5
1+28.5
1+11
1+19
1+11
1+43
1+170.5
1+49
1+49
1+5
1+7
1+5
1+5
1+8
1+7
1+12,5
1+5

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 705D: Limită Judeţul Hunedoara (km 7+700) - Cheile
Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Limită Judeţul Hunedoara (km 33+100)
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna decembrie 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 705D: Limită Judeţul Hunedoara (km 7+700) Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Limită Judeţul Hunedoara (km 33+100);
- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 705D: Limită Judeţul
Hunedoara (km 7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Limită Judeţul
Hunedoara (km 33+100), respectiv Cad. 1; Cad. 1.1, Cad. 2; Cad. 2.1; Cad. 3, Cad 3.1, Cad. 4,
Cad. 4.1, Cad. 5, Cad. 5.1, Cad. 6, Cad. 7, Cad. 7.1, Cad. 8, Cad. 5.1, Cad. 9, Cad. 9.1, Cad. 10,
Cad. 10.1, Cad. 11, Cad. 11.1. Cad. 12, Cad. 12.1, Cad. 13, documentaţii realizate de S.C.
Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 27640 din
11 decembrie 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 705D: Limită Judeţul Hunedoara (km 7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia Almaşu Mare - Limită Judeţul Hunedoara (km 33+100), având suprafaţa totală identificată de

231284 mp., din care 116884 mp., intravilan, după cum urmează:
 Cad. 1 - Tronson DJ 705D, km 7+700 => km 8+191, cu suprafaţa de 6093 mp., din
care 1789 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 8+190 având
suprafaţa construită de 4 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 705D: Limită Judeţul
Hunedoara (km 7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Limită Judeţul
Hunedoara a (km 33+100), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Almaşu Mare,
parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 71 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 705D, km 8+191=>km 8+197. Construcția C1 - pod la km
8+194, având suprafața construită de 23 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun
aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 80 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 705D: Limită Judeţul Hunedoara (km 7+700) - Cheile
Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Limită Judeţul Hunedoara (km 33+100), situat
pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Almaşu Mare, în intravilan, parte din bunul imobil
cuprins la poziţia cu nr. crt. 71 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 2 - Tronson DJ 705D, km 8+197 => km 9+081, cu suprafaţa de 11122 mp., din
care 9253 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 8+198 având
suprafaţa construită de 4 mp.; Construcţia C2 reprezintă culeea podului de la km 9+080, având
suprafaţa construită de 3 mp., aferente sectorului din drumul judeţean DJ 705D: Limită Judeţul
Hunedoara (km 7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Limită Judeţul
Hunedoara (km 33+100), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Almaşu Mare, parte
din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 71 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 705D, km 9+081=>km 9+086. Construcția C1 - pod la km
9+084, având suprafața construită de 18 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun
aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 76 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 705D: Limită Judeţul Hunedoara (km 7+700) - Cheile
Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Limită Judeţul Hunedoara (km 33+100), situat
pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Almaşu Mare, în intravilan, parte din bunul imobil
cuprins la poziţia cu nr. crt. 71 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 3 - Tronson DJ 705D, km 9+086 => km 11+484, cu suprafaţa de 22302 mp., din
care 19138 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 9+087 având
suprafaţa construită de 3 mp.; Construcţia C2 reprezintă culeea podului de la km 11+483, având
suprafaţa construită de 4 mp., aferente sectorului din drumul judeţean DJ 705D: Limită Judeţul
Hunedoara (km 7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Limită Judeţul
Hunedoara (km 33+100), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Almaşu Mare, parte
din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 71 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 705D, km 11+484=>km 11+494. Construcția C1 - pod la km
11+488, având suprafața construită de 26 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca
bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 71 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 705D: Limită Judeţul Hunedoara (km
7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Limită Judeţul Hunedoara (km
33+100), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Almaşu Mare, în intravilan, parte
din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 71 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 4 - Tronson DJ 705D, km 11+491 => km 12+009, cu suprafaţa de 4361 mp.,
intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 11+492 având suprafaţa construită
de 4 mp.; Construcţia C2 reprezintă culeea podului de la km 12+008, având suprafaţa construită
de 5 mp., aferente sectorului din drumul judeţean DJ 705D: Limită Judeţul Hunedoara (km

7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Limită Judeţul Hunedoara (km
33+100), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Almaşu Mare, parte din bunul
imobil cuprins la poziţia cu nr. 71 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 705D, km 12+009=>km 12+018. Construcția C1 - pod la km
11+488, având suprafața construită de 26 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca
bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 145 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 705D: Limită Judeţul Hunedoara (km
7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Limită Judeţul Hunedoara (km
33+100), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Almaşu Mare, în intravilan, parte
din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 71 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 5 - Tronson DJ 705D, km 12+018 => km 17+174, cu suprafaţa de 62449 mp.,
din care 24432 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 12+018 având
suprafaţa construită de 5 mp.; Construcţia C2 reprezintă culeea podului de la km 17+174, având
suprafaţa construită de 5 mp., aferente sectorului din drumul judeţean DJ 705D: Limită Judeţul
Hunedoara (km 7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Limită Judeţul
Hunedoara (km 33+100), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Almaşu Mare, parte
din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 71 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 705D, km 17+174=>km 17+183. Construcția C1 - pod la km
17+179, 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 121 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 705D: Limită Judeţul Hunedoara (km
7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Limită Judeţul Hunedoara (km
33+100), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Almaşu Mare, în intravilan, parte
din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 71 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 6 - Tronson DJ 705D, km 17+183 => km 17+585, cu suprafaţa de 5146 mp.,
intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 17+584 având suprafaţa construită
de 5 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 705D: Limită Judeţul Hunedoara (km
7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Limită Judeţul Hunedoara (km
33+100), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Almaşu Mare, parte din bunul
imobil cuprins la poziţia cu nr. 71 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 7 - Tronson DJ 705D, km 17+585 => km 17+760, cu suprafaţa de 1431 mp.,
intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 17+789 având suprafaţa construită
de 4 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 705D: Limită Judeţul Hunedoara (km
7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Limită Judeţul Hunedoara (km
33+100), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Almaşu Mare, parte din bunul
imobil cuprins la poziţia cu nr. 71 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 705D, km 17+760=>km 17+770. Construcția C1 - pod la km
17+765, având suprafața construită de 40 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca
bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 121 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 705D: Limită Judeţul Hunedoara (km
7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Limită Judeţul Hunedoara (km
33+100), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Almaşu Mare, în intravilan, parte
din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 71 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 8 - Tronson DJ 705D, km 17+770 => km 20+133, cu suprafaţa de 21610 mp.,
intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 17+771 având suprafaţa construită

de 4 mp.; Construcţia C2 reprezintă culeea podului de la km 20+132, având suprafaţa construită
de 5 mp., aferente sectorului din drumul judeţean DJ 705D: Limită Judeţul Hunedoara (km
7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Limită Judeţul Hunedoara (km
33+100), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Almaşu Mare, parte din bunul
imobil cuprins la poziţia cu nr. 71 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 8.1 - Tronson DJ 705D, km 20+133=>km 20+142. Construcția C1 - pod la km
20+138, 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 125 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 705D: Limită Judeţul Hunedoara (km
7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Limită Judeţul Hunedoara (km
33+100), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Almaşu Mare, în intravilan, parte
din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 71 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 9 - Tronson DJ 705D, km 20+142 => km 21+655, cu suprafaţa de 15889 mp.,
din care 14886 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 20+143 având
suprafaţa construită de 5 mp., Construcţia C2 reprezintă culeea podului de la km 21+654, având
suprafaţa construită de 5 mp aferente sectorului din drumul judeţean DJ 705D: Limită Judeţul
Hunedoara (km 7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Limită Judeţul
Hunedoara (km 33+100), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Almaşu Mare, parte
din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 71 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 9.1 - Tronson DJ 705D, km 21+655=>km 21+664. Construcția C1 - pod la km
21+660, având suprafața construită de 44 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca
bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 118 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 705D: Limită Judeţul Hunedoara (km
7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Limită Judeţul Hunedoara (km
33+100), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Almaşu Mare, în intravilan, parte
din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 71 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 10 - Tronson DJ 705D, km 21+664 => km 23+350, cu suprafaţa de 18825 mp.,
din care 11215 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 21+665 având
suprafaţa construită de 5 mp., Construcţia C2 reprezintă culeea podului de la km 23+349, având
suprafaţa construită de 5 mp aferente sectorului din drumul judeţean DJ 705D: Limită Judeţul
Hunedoara (km 7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Limită Judeţul
Hunedoara (km 33+100), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Almaşu Mare, parte
din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 71 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 10.1 - Tronson DJ 705D, km 23+350=>km 23+364. Construcția C1 - pod la km
23+357, având suprafața construită de 68 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca
bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 193 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 705D: Limită Judeţul Hunedoara (km
7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Limită Judeţul Hunedoara (km
33+100), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Almaşu Mare, în extravilan, parte
din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 71 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 11 - Tronson DJ 705D, km 23+364 => km 25+211, cu suprafaţa de 25831 mp.,
din care 3342 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 23+365 având
suprafaţa construită de 6 mp., Construcţia C2 reprezintă culeea podului de la km 25+210, având
suprafaţa construită de 2 mp aferente sectorului din drumul judeţean DJ 705D: Limită Judeţul
Hunedoara (km 7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Limită Judeţul
Hunedoara (km 33+100), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Almaşu Mare, parte

din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 71 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 11.1 - Tronson DJ 705D, km 25+211=>km 25+212. Construcția C1 - pod la km
25+211, având suprafața construită de 4 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun
aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 15 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 705D: Limită Judeţul Hunedoara (km 7+700) - Cheile
Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Limită Judeţul Hunedoara (km 33+100), situat
pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Almaşu Mare, în extravilan, parte din bunul imobil
cuprins la poziţia cu nr. crt. 71 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 12 - Tronson DJ 705D, km 25+212 => km 25+870, cu suprafaţa de 9200 mp.,
extravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 25+213 având suprafaţa construită
de 2 mp., Construcţia C2 reprezintă culeea podului de la km 25+869, având suprafaţa construită
de 3 mp aferente sectorului din drumul judeţean DJ 705D: Limită Judeţul Hunedoara (km
7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Limită Judeţul Hunedoara (km
33+100), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Almaşu Mare, parte din bunul
imobil cuprins la poziţia cu nr. 71 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 12.1 - Tronson DJ 705D, km 25+870=>km 25+871. Construcția C1 - pod la km
25+870, având suprafața construită de 6 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun
aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 21 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 705D: Limită Judeţul Hunedoara (km 7+700) - Cheile
Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Limită Judeţul Hunedoara (km 33+100), situat
pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Almaşu Mare, în extravilan, parte din bunul imobil
cuprins la poziţia cu nr. crt. 71 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 13 - Tronson DJ 705D, km 25+871 => km 25+666, cu suprafaţa de 26666 mp.,
extravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 25+872 având suprafaţa construită
de 3 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 705D: Limită Judeţul Hunedoara (km
7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Limită Judeţul Hunedoara (km
33+100), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Almaşu Mare, parte din bunul
imobil cuprins la poziţia cu nr. 71 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. 279
Alba Iulia, 15 decembrie 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, arhitectură şi urbanism, investiții şi
lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 27922/15 decembrie 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 705D: Limită Judeţul Hunedoara (km 7+700) - Cheile
Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Limită Judeţul Hunedoara (km 33+100)

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 705D: Limită Judeţul Hunedoara (km 7+700) - Cheile
Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Limită Judeţul Hunedoara (km 33+100), ca bun
aparţinând domeniului public al judeţului.
II. Descrierea situaţiei actuale
Drumul judeţean DJ 705D: Limită Judeţul Hunedoara (km 7+700) - Cheile Cibului - Cib
- Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Limită Judeţul Hunedoara (km 33+100), 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. 71.
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 705D, 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. 27640/11 decembrie 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 705D,
documentații depuse și înregistrate la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 27640/11
decembrie 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. 279 din 15 decembrie 2020.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 27923/15 decembrie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
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 705D: Limită Judeţul Hunedoara (km 7+700) - Cheile
Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Limită Judeţul Hunedoara (km 33+100)
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 15 decembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinară” care va avea loc în data de 22 decembrie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 279/15 decembrie 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 705D: Limită Judeţul Hunedoara (km 7+700) Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Limită Judeţul Hunedoara (km 33+100);
- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 705D: Limită Judeţul
Hunedoara (km 7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Limită Judeţul
Hunedoara (km 33+100), respectiv Cad. 1; Cad. 1.1, Cad. 2; Cad. 2.1; Cad. 3, Cad 3.1, Cad. 4,
Cad. 4.1, Cad. 5, Cad. 5.1, Cad. 6, Cad. 7, Cad. 7.1, Cad. 8, Cad. 5.1, Cad. 9, Cad. 9.1, Cad. 10,
Cad. 10.1, Cad. 11, Cad. 11.1. Cad. 12, Cad. 12.1, Cad. 13, documentaţii realizate de S.C.
Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 27640 din
11 decembrie 2020.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 27975/16 decembrie 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 705D: Limită Judeţul Hunedoara (km 7+700) - Cheile
Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Limită Judeţul Hunedoara (km 33+100)
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 705D a fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 71.
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 705D,
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 705D, km 7+700 => km 8+191, cu
suprafaţa de 6093 mp., din care 1789 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului
de la km 8+190 având suprafaţa construită de 4 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ
705D: Lim jud. Hunedoara (km 7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare Lim. jud. Hunedoara (km 33+100), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Almaşu
Mare, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 71 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 705D, km 8+191=>km 8+197.
Construcția C1 - pod la km 8+194, având suprafața construită de 23 mp se află în proprietatea
UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața
de 80 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 705D: Lim
jud. Hunedoara (km 7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Lim. jud.
Hunedoara (km 33+100), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Almaşu Mare, în
intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 71 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 705D, km 8+197 => km 9+081,
cu suprafaţa de 11122 mp., din care 9253 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea
podului de la km 8+198 având suprafaţa construită de 4 mp.; Construcţia C2 reprezintă culeea
podului de la km 9+080, având suprafaţa construită de 3 mp., aferente sectorului din drumul
judeţean DJ 705D: Lim jud. Hunedoara (km 7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia Almaşu Mare - Lim. jud. Hunedoara (km 33+100), situat pe teritoriul administrativ al UAT Comuna Almaşu Mare, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 71 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 705D, km 9+081=>km 9+086.
Construcția C1 - pod la km 9+084, având suprafața construită de 18 mp se află în proprietatea
UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața
de 76 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 705D: Lim
jud. Hunedoara (km 7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Lim. jud.
Hunedoara (km 33+100), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Almaşu Mare, în
intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 71 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 705D, km 9+086 => km 11+484,
cu suprafaţa de 22302 mp., din care 19138 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea
podului de la km 9+087 având suprafaţa construită de 3 mp.; Construcţia C2 reprezintă culeea
podului de la km 11+483, având suprafaţa construită de 4 mp., aferente sectorului din drumul
judeţean DJ 705D: Lim jud. Hunedoara (km 7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia Almaşu Mare - Lim. jud. Hunedoara (km 33+100), situat pe teritoriul administrativ al UAT Comuna Almaşu Mare, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 71 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 705D, km 11+484=>km
11+494. Construcția C1 - pod la km 11+488, având suprafața construită de 26 mp se află în
proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul
în suprafața de 71 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 705D:
Lim jud. Hunedoara (km 7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Lim.
jud. Hunedoara (km 33+100), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Almaşu Mare,
în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 71 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 705D, km 11+491 => km
12+009, cu suprafaţa de 4361 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km
11+492 având suprafaţa construită de 4 mp.; Construcţia C2 reprezintă culeea podului de la km
12+008, având suprafaţa construită de 5 mp., aferente sectorului din drumul judeţean DJ 705D:
Lim jud. Hunedoara (km 7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Lim.
jud. Hunedoara (km 33+100), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Almaşu Mare,
parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 71 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 705D, km 12+009=>km
12+018. Construcția C1 - pod la km 11+488, având suprafața construită de 26 mp se află în
proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul
în suprafața de 145 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 705D:
Lim jud. Hunedoara (km 7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Lim.
jud. Hunedoara (km 33+100), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Almaşu Mare,
în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 71 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 705D, km 12+018 => km
17+174, cu suprafaţa de 62449 mp., din care 24432 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă

culeea podului de la km 12+018 având suprafaţa construită de 5 mp.; Construcţia C2 reprezintă
culeea podului de la km 17+174, având suprafaţa construită de 5 mp., aferente sectorului din
drumul judeţean DJ 705D: Lim jud. Hunedoara (km 7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod Nădăştia - Almaşu Mare - Lim. jud. Hunedoara (km 33+100), situat pe teritoriul administrativ al
UAT - Comuna Almaşu Mare, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 71 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 705D, km 17+174=>km
17+183. Construcția C1 - pod la km 17+179, 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 121 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 705D:
Lim jud. Hunedoara (km 7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Lim.
jud. Hunedoara (km 33+100), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Almaşu Mare,
în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 71 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 705D, km 17+183 => km
17+585, cu suprafaţa de 5146 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km
17+584 având suprafaţa construită de 5 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 705D:
Lim jud. Hunedoara (km 7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Lim.
jud. Hunedoara (km 33+100), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Almaşu Mare,
parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 71 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 7 - Tronson DJ 705D, km 17+585 => km
17+760, cu suprafaţa de 1431 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km
17+789 având suprafaţa construită de 4 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 705D:
Lim jud. Hunedoara (km 7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Lim.
jud. Hunedoara (km 33+100), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Almaşu Mare,
parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 71 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 7.1 - Tronson DJ 705D, km 17+760=>km
17+770. Construcția C1 - pod la km 17+765, având suprafața construită de 40 mp se află în
proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul
în suprafața de 121 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 705D:
Lim jud. Hunedoara (km 7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Lim.
jud. Hunedoara (km 33+100), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Almaşu Mare,
în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 71 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 8 - Tronson DJ 705D, km 17+770 => km
20+133, cu suprafaţa de 21610 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la
km 17+771 având suprafaţa construită de 4 mp.; Construcţia C2 reprezintă culeea podului de la
km 20+132, având suprafaţa construită de 5 mp., aferente sectorului din drumul judeţean DJ
705D: Lim jud. Hunedoara (km 7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare Lim. jud. Hunedoara (km 33+100), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Almaşu
Mare, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 71 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 8.1 - Tronson DJ 705D, km 20+133=>km
20+142. Construcția C1 - pod la km 20+138, 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 125 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 705D:
Lim jud. Hunedoara (km 7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Lim.
jud. Hunedoara (km 33+100), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Almaşu Mare,

în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 71 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 9 - Tronson DJ 705D, km 20+142 => km
21+655, cu suprafaţa de 15889 mp., din care 14886 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă
culeea podului de la km 20+143 având suprafaţa construită de 5 mp., Construcţia C2 reprezintă
culeea podului de la km 21+654, având suprafaţa construită de 5 mp aferente sectorului din
drumul judeţean DJ 705D: Lim jud. Hunedoara (km 7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod Nădăştia - Almaşu Mare - Lim. jud. Hunedoara (km 33+100), situat pe teritoriul administrativ al
UAT - Comuna Almaşu Mare, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 71 în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 anexa nr. 1;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 9.1 - Tronson DJ 705D, km 21+655=>km
21+664. Construcția C1 - pod la km 21+660, având suprafața construită de 44 mp se află în
proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul
în suprafața de 118 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 705D:
Lim jud. Hunedoara (km 7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Lim.
jud. Hunedoara (km 33+100), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Almaşu Mare,
în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 71 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 10 - Tronson DJ 705D, km 21+664 => km
23+350, cu suprafaţa de 18825 mp., din care 11215 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă
culeea podului de la km 21+665 având suprafaţa construită de 5 mp., Construcţia C2 reprezintă
culeea podului de la km 23+349, având suprafaţa construită de 5 mp aferente sectorului din
drumul judeţean DJ 705D: Lim jud. Hunedoara (km 7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod Nădăştia - Almaşu Mare - Lim. jud. Hunedoara (km 33+100), situat pe teritoriul administrativ al
UAT - Comuna Almaşu Mare, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 71 în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 anexa nr. 1;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 10.1 - Tronson DJ 705D, km 23+350=>km
23+364. Construcția C1 - pod la km 23+357, având suprafața construită de 68 mp se află în
proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul
în suprafața de 193 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 705D:
Lim jud. Hunedoara (km 7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Lim.
jud. Hunedoara (km 33+100), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Almaşu Mare,
în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 71 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 11 - Tronson DJ 705D, km 23+364 => km
25+211, cu suprafaţa de 25831 mp., din care 3342 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă
culeea podului de la km 23+365 având suprafaţa construită de 6 mp., Construcţia C2 reprezintă
culeea podului de la km 25+210, având suprafaţa construită de 2 mp aferente sectorului din
drumul judeţean DJ 705D: Lim jud. Hunedoara (km 7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod Nădăştia - Almaşu Mare - Lim. jud. Hunedoara (km 33+100), situat pe teritoriul administrativ al
UAT - Comuna Almaşu Mare, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 71 în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 anexa nr. 1;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 11.1 - Tronson DJ 705D, km 25+211=>km
25+212. Construcția C1 - pod la km 25+211, având suprafața construită de 4 mp se află în
proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul
în suprafața de 15 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 705D:
Lim jud. Hunedoara (km 7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Lim.
jud. Hunedoara (km 33+100), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Almaşu Mare,

în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 71 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 12 - Tronson DJ 705D, km 25+212 => km
25+870, cu suprafaţa de 9200 mp., extravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la
km 25+213 având suprafaţa construită de 2 mp., Construcţia C2 reprezintă culeea podului de la
km 25+869, având suprafaţa construită de 3 mp aferente sectorului din drumul judeţean DJ
705D: Lim jud. Hunedoara (km 7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare Lim. jud. Hunedoara (km 33+100), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Almaşu
Mare, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 71 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 12.1 - Tronson DJ 705D, km 25+870=>km
25+871. Construcția C1 - pod la km 25+870, având suprafața construită de 6 mp se află în
proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul
în suprafața de 21 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 705D:
Lim jud. Hunedoara (km 7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Lim.
jud. Hunedoara (km 33+100), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Almaşu Mare,
în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 71 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 13 - Tronson DJ 705D, km 25+871 => km
25+666, cu suprafaţa de 26666 mp., extravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la
km 25+872 având suprafaţa construită de 3 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ
705D: Lim jud. Hunedoara (km 7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare Lim. jud. Hunedoara (km 33+100), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Almaşu
Mare, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 71 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 705D: Lim jud. Hunedoara
(km 7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu Mare - Lim. jud. Hunedoara (km
33+100).
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea completării
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba,
aprobat iniţial prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 257/5 noiembrie 2020
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna decembrie 2020;
Luând în dezbatere referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea
completării Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba, aprobat
iniţial prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 257/5 noiembrie 2020;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 257/5
noiembrie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului
Județean Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. a, art. 173 alin. 2 lit. c din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19;
- O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. I. Se aprobă completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a
Consiliului Judeţean Alba, aprobat iniţial prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 257/5
noiembrie 2020, după cum urmează:
După art. 57 se introduce un articol nou, art. 571 care are următorul cuprins:
„Art. 571 (1) În cazurile excepţionale, când şedinţa se desfăşoară în sistem
audio/videoconferinţă, exercitarea dreptului de vot în cazul votului secret, se va desfăşura astfel:
- prin intermediul Compartimentului administraţie publică locală din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Alba, consilierii judeţeni vor intra în posesia buletinului de
vot pe care vor fi înscrise numele şi prenumele persoanelor propuse/obiectul supus reglementării;
- exercitarea votului se face prin înscrierea semnului X în căsuţa corespunzătoare,
conform opţiunii consilierului judeţean;
- buletinul de vot va fi introdus în plicul care conţine menţiunea „VOT SECRET”,
urmând ca plicul să fie închis şi lipit;
- plicul cu menţiunea „VOT SECRET” va fi introdus în alt plic care conţine numele şi
prenumele consilierului judeţean care şi-a exercitat dreptul de vot. Plicul care conţine numele şi
prenumele consilierului judeţean va fi închis, lipit şi semnat de către acesta;
- plicul va fi comunicat prin poştă/curierat sau va fi predat unui curier special, caz în care
va semna lista de predare-preluare.
(2) Vor fi luate în considerare toate plicurile predate Comisiei mixtă care
are ca obiect organizarea votului „secret” în situaţiile expres prevăzute de legislaţia în vigoare,
precum şi în cazurile în care Consiliul Judeţean stabileşte adoptarea unor hotărâri prin vot
„secret” în termen de 5 zile de la data şedinţei.
(3) Comisia mixtă care are ca obiect organizarea votului „secret” în
situaţiile expres prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi în cazurile în care Consiliul
Judeţean stabileşte adoptarea unor hotărâri prin vot „secret” va efectua următoarele operaţiuni:

- verifică integritatea plicului, precum şi dacă acesta conţine numele, prenumele şi
semnătura consilierilor judeţeni care şi-au exercitat dreptul de vot. Nu vor fi luate în considerare
plicurile care nu respectă procedura prevăzută în aliniatul anterior;
- completează tabelul care conţine numele şi prenumele consilierilor judeţeni care şi-au
exercitat dreptul de vot;
- deschide plicurile care conţin numele şi prenumele consilierilor judeţeni care şi-au
exercitat dreptul de vot şi introduc plicurile cu menţiunea „VOT SECRET” în urna specială;
- deschide plicurile cu menţiunea „VOT SECRET” aflate în urna specială şi stabileşte
rezultatul votului;
- încheie Procesul verbal privind constatatrea rezultatului votului secret.
(4) Toate operaţiunile privind desfăşurarea votului secret, conform alin. 12 se vor desfăşura sub coordonarea şi supravegherea Comisiei mixtă care are ca obiect
organizarea votului „secret” în situaţiile expres prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi în
cazurile în care Consiliul Judeţean stabileşte adoptarea unor hotărâri prin vot „secret” cu
sprijinul Compartimentului administraţie publică locală din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
(5) În mod excepţional, dacă la activitatea comisiei nu poate fi asigurată
prezenţa fizică a majorităţii membrilor comisiei, operaţiunile pot fi efectuate de către 2 membri
ai comisiei, numai în măsura în care pot fi filmate şi puse la dispoziţia celorlalţi membri, urmând
a fi făcută această menţiune în acest sens.
Art. II. 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 și vicepreședinților
Consiliului Județean Alba, consilierilor județeni în funcție, direcțiilor, serviciilor și birourilor din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 280
Alba Iulia, 15 decembrie 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 nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi
strategii
Comisia nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi
lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului
Comisia nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii
publice
Comisia nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - uri și sport
Comisia nr. 5 - Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare
interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri
Comisia nr. 6 - Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de
urgenţă
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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea completării
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba,
aprobat iniţial prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 257/5 noiembrie 2020

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 257 din 5 noiembrie 2020 a fost aprobat
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba.
Întrucât, în realitate am constatat că pot apărea situaţii care impun exercitarea votului
secret asupra unor proiecte de hotărâri şi în cazul şedinţelor desfăşurate în sistem
audio/videoconferinţă, se impune cu necesitate să fie completat Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Consiliului Judeţean Alba.
Necesitatea unei astfel de reglementări este imperios necesară mai ales datorită faptului
că legislaţia în vigoare nu conţine o prevedere expresă în acest domeniu.
Proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi aprobării propune completarea Regulamentului
de organizare și funcționare al Consiliului Judeţean Alba, urmând a fi inserate reglementări cu
privire la modalitatea de exercitare a dreptului de vot secret în situaţiile în care consilierii
judeţeni nu se pot întruni în şedinţă cu prezenţa fizică.
Măsurile propuse de noi prin proiectul de hotărâre vizează în special atât integritatea
votului, cât şi secretizarea acestuia.
Potrivit prevederilor art. 191 alin. 2 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, președintele consiliului județean „întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului
judeţean regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi
regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor
publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”.
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. 280 din 14 decembrie 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

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 27931/15 decembrie 2020

Către
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Doamnei director executive – 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 redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea completării
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba,
aprobat iniţial prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 257/5 noiembrie 2020
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 15 decembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinară” care va avea loc în data de 22 decembrie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 280/15 decembrie 2020 şi are ataşat
referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea completării Regulamentului de
organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba, aprobat iniţial prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr. 257/5 noiembrie 2020.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr. 28061/16 decembrie 2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea completării
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba,
aprobat iniţial prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 257/5 noiembrie 2020
Prin intrarea în vigoare a Codului administrativ, potrivit prevederilor art. 597 alin. 2 lit.
e), f), h) coroborat cu art. 600-602 și art. 632 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, au fost reglementate organizarea şi
funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale, în contextul abrogării de către
Codul administrativ a mai multor acte normative.
După declararea ca legal constituită, potrivit Ordinului Prefectului județului Alba nr.
341/20 octombrie 2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a
Consiliului Județean Alba, autoritatea administrației publice județene, în conformitate cu
prevederile art. 173 alin. 2 lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare ,,aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui
consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean”.
Potrivit prevederilor art. 191 alin. 2 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, președintele consiliului județean
„întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de organizare şi
funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare
a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale
societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”.
Urmare a acestui fapt, preşedintele consiliului judeţean îndeplineşte, în condiţiile legii,
atribuția de a întocmi şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de organizare şi
funcţionare a acestuia. După adoptarea regulamentului de organizare și funcționare consilierii
județeni sunt obligați să îl respecte potrivit art. 220 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 257 din 5 noiembrie 2020 a
fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba.
Desfăsurarea şedinţelor Consiliului Judeţean Alba în condiţii deosebite, mai ales în cele
actuale - de pandemie, a scos la iveală faptul că pot apărea situaţii care impun exercitarea votului
secret asupra unor proiecte de hotărâri, mai ales în cazul şedinţelor desfăşurate în sistem
audio/videoconferinţă, de aceea se impune completarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, în acest sens.
Necesitatea unei astfel de reglementări este imperios necesară mai ales datorită faptului
că legislaţia în vigoare nu conţine o prevedere expresă în acest domeniu.
Proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi aprobării propune completarea Regulamentului
de organizare și funcționare al Consiliului Judeţean Alba aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr. 257 din 5 noiembrie 2020, urmând a fi inserate în cuprinsul său de
reglementări cu privire la modalitatea de exercitare a dreptului de vot secret în situaţiile în care
consilierii judeţeni nu se pot întruni în şedinţă „faţă în faţă”.
Măsurile propuse prin proiectul de hotărâre vizează în special atât integritatea votului, cât
şi secretizarea acestuia.
Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Juridică şi Administraţie
Publică prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 280 din 15 decembrie
2020.
DIRECTOR EXECUTIV,
LILIANA NEGRUȚ
Întocmit,
Viorel LUCULESCU

