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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea ordinii de zi  

a ședinței „extraordinară” din data de 12 mai 2020 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în 

data de 12 mai 2020; 

 Luând în considerare: 

 - Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 238/8 mai 2020 privind 

convocarea Consiliului Județean Alba în ședință „extraordinară”, în ziua de 12 mai 2020; 

 - propunerea Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 10773/11 mai 2020 privind 

completarea ordinii de zi a ședinței „extraordinarăˮ a Consiliului Judeţean Alba din data de 12 mai 

2020; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 71/20 martie 2020 privind 

aprobarea completării Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 178 alin. 2, art. 179 alin. 2 lit. b, art. 243 alin. 1 lit. a, art. 179 alin. 6 coroborat cu 

art. 134 alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Decretului Preşedintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării 

de urgenţă pe teritoriul României; 

În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completările ulterioare, emit următoarea  

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1.  Se aprobă ordinea de zi pentru şedinţa „extraordinară”, din ziua de 12 mai 2020, 

ora 11
00

, ședință care are loc în regim de videoconferință, și care cuprinde:  

1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 30 aprilie 2020 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretar general al Județului Alba 

2. Proiect de hotărâre nr. 97/6 mai 2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

„Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza comunelor Pianu și Săsciori, județul Alba - pe drumul 

județean DJ 704A”  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

3. Proiect de hotărâre nr. 98/8 mai 2020 privind rectificarea bugetului general al Judeţului 

Alba, a bugetului local al Judeţului Alba  şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

4. Proiect de hotărâre nr. 99/11 mai 2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

„Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia - (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - 

Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - 

Sântămărie - Cetatea de Baltă - limită Județul Mureș” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
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5. Proiect de hotărâre nr. 100/11 mai 2020 pentru modificarea și completarea articolului 

2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 februarie 2020 privind constituirea şi 

utilizarea excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2020 cu modificările şi 

completările ulterioare 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

6. Proiect de hotărâre nr. 101/11 mai 2020 privind aprobarea modificării Structurii 

organizatorice, Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

 

Art. 2. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 

în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba și Direcţiei juridică 

și administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                   SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 104 

Alba Iulia, 12 mai 2020 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 135 alin. 7,  art. 139 

alin. 1, art. 139 alin. 5 lit. c şi art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu un număr de 33 

voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 33 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” 

a Consiliului Județean Alba din data de 30 aprilie 2020 

 

        Consiliul Județean Alba întrunit în ședință „extraordinarăˮ, în sistem videoconferință, în 

data de 12 mai 2020; 

 Luând în dezbatere Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 30 aprilie 2020, redactat de secretarul general al Județului Alba; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. f şi art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 138 

alin. 15 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1.  Se aprobă Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 30 aprilie 2020, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 

în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba și Direcţiei juridică 

și administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                   SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 105 

Alba Iulia, 12 mai 2020 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat art. 138 alin. 15, art. 139 

alin. 1, art. 139 alin. 5 lit. c şi art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 

ulterioare, cu un număr de 33 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 33 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi, 30 aprilie 2020,  

cu ocazia şedinţei „ordinară” a Consiliului Judeţean Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba a fost convocat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Alba nr. 228/23 aprilie 2020 pentru a se întruni în ședință „ordinară”, în data de 30 

aprilie 2020, ora 10
00

, ședință care a avut loc „la distanţă”, în regim de videoconferință. 

La lucrările şedinţei au participat Preşedintele Consiliului Judeţean Alba - domnul Ion 

DUMITREL, vicepreşedinții Consiliului Județean Alba - domnul Marius Nicolae HAŢEGAN și 

domnul Dumitru FULEA, secretarul general al Judeţului Alba - domnul Vasile BUMBU,  precum 

și un număr de 30 consilieri judeţeni. 

Au fost prezenţi de asemenea on-line şi domnul Marian Florin AITAI - director executiv, 

Direcţia dezvoltare şi bugete, domnul Paul Marius HAŢEGAN - şef serviciu, Serviciul 

administrativ, domnul Virgil Ştefan CĂRPINIŞAN - consilier superior, Direcţia gestionarea 

patrimoniului - Serviciul administrarea domeniul public şi privat, informatică şi domnul Viorel 

LUCULESCU - consilier superior, Direcţia juridică şi administraţie publică, din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

La ora 10
00

 domnul Vasile Bumbu - secretar general al Judeţului Alba, a facut prezenţa 

consilierilor judeţeni aflaţi on-line. 

 

Ședința a început la ora 10
00

. 

 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Sunt prezenţi un număr de 33 consilieri judeţeni la şedinţa ordinară de astăzi 30 aprilie. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Rog consilierii judeţeni ca în procesul de votare să respecte prevederile legale în ceea ce 

priveşte regimul juridic al incompabilităţilor şi conflictului de interese.  

 

Președintele Consiliului Județean Alba - domnul Ion DUMITREL propune și solicită 

aprobarea suplimentării ordinii de zi inițială cu 4 proiecte de hotărâri, respectiv: 

1. Proiect de hotărâre nr. 93/28 aprilie 2020 privind încuviințarea cererii adresate 

Consiliului Local al Comunei Galda de Jos, pentru prelungirea transmiterii imobilului - teren, 

categoria de folosinţă „drum”, din administrarea Consiliului Local al Comunei Galda de Jos  în 

administrarea Consiliului Județean Alba până la finalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

2. Proiect de hotărâre nr. 94/29 aprilie 2020 pentru modificarea și completarea articolului 

2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 43/14 februarie 2020 pentru aprobarea repartizării 

pe unităţi administrativ – teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6% din 

impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020, precum și repartizarea 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile 

judeţene și comunale pentru anul 2020 

3. Proiect de hotărâre nr. 95/29 aprilie 2020 pentru modificarea și completarea articolului 

2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 februarie 2020 privind constituirea şi 

utilizarea excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2020, cu modificările şi 

completările ulterioare 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
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4. Proiect de hotărâre nr. 96/29 aprilie 2020 privind rectificarea bugetului general al 

Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020 

 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

De asemenea, vă rog sa fiţi de acord să suplimentăm Ordinea de zi astfel, cu încă 4 

proiecte pe care le aveţi primite.  

 

 Se supune la vot aprobarea suplimentării ordinii de zi cu încă 4 proiecte de hotărâri 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?    

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

33 de voturi pentru. 

 

Propunerea a fost aprobată cu un număr de 33 voturi „pentru”: domnul președinte 

DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum 

și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius 

Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU 

Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, FLOREA Monica, 

GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR 

Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PRODAN 

Gheorghe Lucian, PONORAN Tudor, PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, 

SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela 

Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

 

Se supune la vot aprobarea ordinii de zi care include şi proiectele de hotărâri pentru 

care a fost aprobată suplimentarea ordinii de zi 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Aprobarea Ordinea de zi în totalitatea ei. Deci ordinea de zi iniţială plus ordinea de zi 

suplimentară. 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

33 de voturi pentru, Hotărârea 88. 

 

Propunerea a fost aprobată cu un număr de 33 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 88/30 aprilie 2020 

  Propunerea a fost aprobată cu un număr de 33 voturi „pentru”: domnul președinte 

DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum 

și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius 

Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU 

Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, FLOREA Monica, 

GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR 

Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PRODAN 

Gheorghe Lucian, PONORAN Tudor, PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, 

SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela 

Camelia și UȚIU Ioan. 
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0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

 

Încep dezbaterile cu privire la ordinea de zi aprobată 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Intrăm în Ordinea de zi iniţială. 

1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 10 aprilie 2020, redactat de Secretarul general al Județului Alba, Vasile 

Bumbu 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

33 de voturi pentru, Hotărârea 89. 

 

Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a Consiliului Județean Alba din 

data de 10 aprilie 2020 a fost aprobat cu un număr de 33 voturi „pentru”, fiind adoptată 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 89/10 aprilie 2020 

33 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 

CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 

FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ 

Silvia-Alina, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, 

NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, PONORAN Tudor, 

PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 

Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

2. Proiect de hotărâre nr. 74/2 aprilie 2020 privind aprobarea modificării Organigramei şi 

a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 

Nu a participat la dezbateri domnul consilier județean RADU Călin. 

 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Nu participă la dezbateri şi la vot la acest proiect de hotărâre, domnul consilier judeţean 

Radu Călin. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
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Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

32 de voturi pentru, Hotărârea 90. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 74/2 aprilie 2020 privind aprobarea modificării Organigramei 

şi a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba a fost aprobat cu un număr de 32 voturi „pentru”, 

fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90/30 aprilie 2020 

32 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 

CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 

FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ 

Silvia-Alina, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, 

NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, PONORAN Tudor, 

PUŞCĂ Nicolae, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA 

Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

Nu a participat la vot domnul consilier județean RADU Călin. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

3. Proiect de hotărâre nr. 79/7 aprilie 2020 privind aprobarea modificării Organigramei şi 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Ioan FULEA: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

33 de voturi pentru, Hotărârea 91. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 79/7 aprilie 2020 privind aprobarea modificării Organigramei 

şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia a fost 

aprobat cu un număr de 33 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 

nr. 91/30 aprilie 2020 

33 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 

CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 

FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ 

Silvia-Alina, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, 

NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, PONORAN Tudor, 
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PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 

Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

4. Proiect de hotărâre nr. 80/7 aprilie 2020 privind aprobarea Acordului de cooperare 

pentru implementarea proiectului de interes public judeţean „Creşterea capacităţii operaţionale la 

solicitările cetăţenilor precum şi a capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de 

Poliție Județean Alba” încheiat între UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 

 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

33 de voturi pentru, Hotărârea 92. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 80/7 aprilie 2020 privind aprobarea Acordului de cooperare 

pentru implementarea proiectului de interes public judeţean „Creşterea capacităţii operaţionale 

la solicitările cetăţenilor precum şi a capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de 

Poliție Județean Alba” încheiat între UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba a fost aprobat cu un număr de 33 voturi „pentru”, fiind 

adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 92/30 aprilie 2020 

33 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 

CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 

FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ 

Silvia-Alina, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, 

NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, PONORAN Tudor, 

PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 

Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

5. Proiectul de hotărâre nr. 86/13 aprilie 2020 privind exprimarea acordului cu privire la 

aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I - 

proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ în comuna Bucium, sat 

Bucium, judeţul Alba, înscris în CF 71276 Bucium sub nr. topo. 2797/1, 2803/1 

 

Avizele comisiilor de specialitate  



 
 
 
 

- 12 - 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

33 de voturi pentru, Hotărârea 93. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 86/13 aprilie 2020 privind exprimarea acordului cu privire la 

aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I - 

proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ în comuna Bucium, sat 

Bucium, judeţul Alba, înscris în CF 71276 Bucium sub nr. topo. 2797/1, 2803/1 a fost aprobat cu 

un număr de 33 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 93/30 

aprilie 2020 

33 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 

CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 

FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ 

Silvia-Alina, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, 

NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, PONORAN Tudor, 

PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 

Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

6. Proiect de hotărâre nr. 87/15 aprilie 2020 privind aprobarea modificării Statului de 

funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Comisia 3 are Aviz favorabil, dar are şi un Amendament la acest proiect de hotărâre.  

Este vorba despre o modificare propusă ca urmare a unui concurs de promovare al unui 

funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate,pentru a trece într-o funcţie de nivel 

superior.  

 

Se trece la votul asupra amendamentului adus proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

33 de voturi în favoarea amendamentului 

 

Amendamentul adus proiectului de hotărâre a fost aprobată cu un număr de 33 voturi 

„pentru”. 



 
 
 
 

- 13 - 

33 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 

CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 

FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ 

Silvia-Alina, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, 

NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, PONORAN Tudor, 

PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 

Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Amendamentul a fost aprobat. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Acelaşi număr de 33 voturi pentru, Hotărârea 94. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 87/15 aprilie 2020 privind aprobarea modificării Statului de 

funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba a fost aprobat cu un număr de 33 

voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 94/30 aprilie 2020 

33 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 

CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 

FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ 

Silvia-Alina, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, 

NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, PONORAN Tudor, 

PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 

Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

7. Proiect de hotărâre nr. 88/15 aprilie 2020 privind prelungirea perioadei de închiriere 

pentru spaţiul în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul 

Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a UAT - Judeţul Alba 

 

Nu a participat la dezbateri domnul consilier județean PRODAN GHEORGHE LUCIAN. 

 

Domnul consilier județean Gheorghe Lucian PRODAN 
Nu particip! 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Domnul consilier judeţean Gheorghe Lucian Prodan nu participă la dezbateri. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Raul Dumitru CHIRIAC: 
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 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Domnul consilier judeţean Gheorghe Lucian Prodan nu a participat la vot. 

32 de voturi pentru, Hotărârea 95. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 88/15 aprilie 2020 privind prelungirea perioadei de închiriere 

pentru spaţiul în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul 

Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a UAT - Judeţul Alba a fost 

aprobat cu un număr de 32 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 

nr. 95/30 aprilie 2020 

32 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 

CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 

FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ 

Silvia-Alina, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, 

NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, 

SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR 

Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

Nu a participat la vot domnul consilier județean PRODAN GHEORGHE LUCIAN. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

8. Proiect de hotărâre nr. 89/15 aprilie 2020 privind prelungirea perioadei de închiriere 

pentru două bunuri - spaţii, în suprafaţă utilă totală de 29  mp, situate la subsolul imobilului din 

municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a UAT - Judeţul 

Alba 

 

Nu a participat la dezbateri domnul consilier județean PRODAN GHEORGHE LUCIAN. 

 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Domnul consilier judeţean Gheorghe Lucian Prodan nu participă la dezbateri. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  
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Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

32 de voturi pentru, Hotărârea 96. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 89/15 aprilie 2020 privind prelungirea perioadei de închiriere 

pentru două bunuri - spaţii, în suprafaţă utilă totală de 29  mp, situate la subsolul imobilului din 

municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a UAT - Judeţul 

Alba a fost aprobat cu un număr de 32 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 96/30 aprilie 2020 

32 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 

CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 

FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ 

Silvia-Alina, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, 

NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, 

SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR 

Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

Nu a participat la vot domnul consilier județean PRODAN GHEORGHE LUCIAN. 

 

 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

9. Proiect de hotărâre nr. 90/21 aprilie 2020 cu privire la modificarea valorii de inventar a 

unor bunuri imobile, proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, aflate în administrarea Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor de lucrări de reparaţii capitale 

 

Nu a participat la dezbateri domnul consilier județean PRODAN GHEORGHE LUCIAN. 

 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Domnul consilier judeţean Gheorghe Lucian Prodan nu participă la dezbateri. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

32 de voturi pentru, Hotărârea 97. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 90/21 aprilie 2020 cu privire la modificarea valorii de inventar 

a unor bunuri imobile, proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, aflate în administrarea 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor de lucrări de reparaţii 

capitale a fost aprobat cu un număr de 32 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 97/30 aprilie 2020 
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32 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 

CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 

FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ 

Silvia-Alina, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, 

NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, 

SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR 

Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

Nu a participat la vot domnul consilier județean PRODAN GHEORGHE LUCIAN. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

10. Proiect de hotărâre nr. 91/21 aprilie 2020 privind aprobarea conturilor de execuţie ale 

bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor 

instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru 

trimestrul I al anului 2020 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Ioan FULEA: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 

 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

33 de voturi pentru, Hotărârea 98. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 91/21 aprilie 2020 privind aprobarea conturilor de execuţie ale 

bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor 

instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru 

trimestrul I al anului 2020 a fost aprobat cu un număr de 33 voturi „pentru”, fiind adoptată 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 98/30 aprilie 2020 

33 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 

CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 

FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ 

Silvia-Alina, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, 

NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, PONORAN Tudor, 
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PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 

Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

11. Proiect de hotărâre nr. 92/22 aprilie 2020 privind aprobarea instituirii unei restricții 

temporară parțială de circulație cu excepția riveranilor, pe un sector al drumului județean: DJ 

705B: DN 7 (Tărtăria) - Sibișeni (DJ107A) - Vințu de Jos (DN7) - Vurpăr (DJ107A) 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

33 de voturi pentru, Hotărârea 99. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 92/22 aprilie 2020 privind aprobarea instituirii unei restricții 

temporară parțială de circulație cu excepția riveranilor, pe un sector al drumului județean: DJ 

705B: DN 7 (Tărtăria) - Sibișeni (DJ107A) - Vințu de Jos (DN7) - Vurpăr (DJ107A) a fost aprobat 

cu un număr de 33 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 

99/30 aprilie 2020 

33 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 

CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 

FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ 

Silvia-Alina, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, 

NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, PONORAN Tudor, 

PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 

Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

 

Continuă şedinţa cu proiectele de hotărâri înscrise suplimentar pe ordinea de zi 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Trecem la Ordinea de zi suplimentară. 

1. Proiect de hotărâre nr. 93/28 aprilie 2020 privind încuviințarea cererii adresate 

Consiliului Local al Comunei Galda de Jos, pentru prelungirea transmiterii imobilului - teren, 

categoria de folosinţă „drum”, din administrarea Consiliului Local al Comunei Galda de Jos  în 

administrarea Consiliului Județean Alba până la finalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

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

 Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

33 de voturi pentru, Hotărârea 100.  

 

Proiectul de hotărâre nr. 93/28 aprilie 2020 privind încuviințarea cererii adresate 

Consiliului Local al Comunei Galda de Jos, pentru prelungirea transmiterii imobilului - teren, 

categoria de folosinţă „drum”, din administrarea Consiliului Local al Comunei Galda de Jos  în 

administrarea Consiliului Județean Alba până la finalizarea lucrărilor de reabilitare și 

modernizare a fost aprobată cu un număr de 33 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 100/30 aprilie 2020 

33 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 

CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 

FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ 

Silvia-Alina, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, 

NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, PONORAN Tudor, 

PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 

Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

2. Proiect de hotărâre nr. 94/29 aprilie 2020 pentru modificarea și completarea articolului 

2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 43/14 februarie 2020 pentru aprobarea repartizării 

pe unităţi administrativ – teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6% din 

impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020, precum și repartizarea 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile 

judeţene și comunale pentru anul 2020 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Ioan FULEA: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 

 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  
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Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

33 de voturi pentru, Hotărârea 101. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 94/29 aprilie 2020 pentru modificarea și completarea articolului 

2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 43/14 februarie 2020 pentru aprobarea repartizării 

pe unităţi administrativ – teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6% din 

impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020, precum și repartizarea 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile 

judeţene și comunale pentru anul 2020 a fost aprobat cu un număr de 33 voturi „pentru”, fiind 

adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 101/30 aprilie 2020 

33 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 

CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 

FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ 

Silvia-Alina, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, 

NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, PONORAN Tudor, 

PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 

Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

3. Proiect de hotărâre nr. 95/29 aprilie 2020 pentru modificarea și completarea articolului 

2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 februarie 2020 privind constituirea şi 

utilizarea excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2020, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

Nu au participat la dezbateri domnii consilieri județeni PRODAN Gheorghe Lucian, 

RADU Călin şi TĂTAR Virgil. 

 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Nu participă la dezbateri domnii consilieri judeţeni Radu Călin, Prodan Gheorghe Lucian 

şi Tătar Virgil. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Ioan FULEA: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 

 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
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Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

30 de voturi pentru, Hotărârea 102. 

Nu au participat la vot domnii consilieri judeţeni Radu Călin, Prodan Gheorghe Lucian şi 

Tătar Virgil. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 95/29 aprilie 2020 pentru modificarea și completarea articolului 

2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 februarie 2020 privind constituirea şi 

utilizarea excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2020, cu modificările şi 

completările ulterioare a fost aprobat cu un număr de 30 voturi „pentru”, fiind adoptată 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 102/30 aprilie 2020 

30 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 

CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 

FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ 

Silvia-Alina, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, 

NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PUŞCĂ Nicolae, SANDEA 

Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TRÎMBIŢAŞ Petronela 

Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

Nu au participat la vot domnii consilieri județeni PRODAN Gheorghe Lucian, RADU 

Călin şi TĂTAR Virgil. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

4. Proiect de hotărâre nr. 96/29 aprilie 2020 privind rectificarea bugetului general al 

Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020 

 

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

MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, PRODAN Gheorghe Lucian, RADU Călin şi 

TĂTAR Virgil. 

 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Nu participă la dezbateri domnii consilieri judeţeni Radu Călin, Mureşan Corneliu, Prodan 

Gheorghe Lucian, Fulea Ioan, Morar Mihai Lucian, Creţu Simion şi Tătar Virgil. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Ioan FULEA: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 

 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 

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

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

26 de voturi pentru, Hotărârea 103. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 96/29 aprilie 2020 privind rectificarea bugetului general al 

Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020 a fost aprobat cu un 

număr de 26 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 103/30 

aprilie 2020 

26 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 

CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER 

Gheorghe, FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA 

Nicolae, MATEI Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PUŞCĂ 

Nicolae, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, 

TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

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

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

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Mulţumim mult. Sănătate!  

Rugămintea mea este să transmiteţi la cei cu care aveţi contact să fie atenţi în continuare. 

Vă mulţumim. 

Domnul consilier județean Călin RADU: 

Am şi eu o întrebare, vă rog! 

Măşti chirurgicale, dacă va fi nevoie în următoarea perioadă să avem toţi cetăţenii care iasă 

în spaţiul public. 

Cum de nu se doreşte sau mă rog, probabil se doreşte sau s-a început achiziţia unei linii de 

confecţionare a acestor măşti?  

Pentru că măştile sunt ce există astăzi în comerţ, nu sunt sterile, majoritatea sunt fabricate 

in minifăbricuţe de confecţii care s-au organizat ad-hoc, sau reorientat şi toată lumea vinde acuma 

măşti. Bine, oricum la un preţ mare. 

Dacă am avea noi Consiliul Judeţean, pentru judeţ, eventual să facem inclusiv pentru 

UAT-uri, ar fi un lucru foarte bun.     

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Se va face achiziţie la nivel national. 

Cu siguranţă voi transmite propunerea dumneavoastră către colegii de la judeţ care 

coordonează… 

Domnul consilier județean Călin RADU: 

Eram curios dacă s-a gândit, mă rog, s-a luat în vedere achiziţia unei linii de confecţionat 

măşti sterile. 

Sterile, înseamnă că trebuie să întrunească instalaţia asta câteva condiţii farmaceutice de 

confecţionare pentru ca ele să fie sterile. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

În mod normal, tot ce intra în comerţ trebuie să fie omologat, certificat, pentru 

comercializare, trebuie să există documente care să ateste că îndeplinesc condiţiile  
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Domnul consilier județean Călin RADU: 

În mod normal, teoretic ştiu că e în regulă, însă o fabrică de confecţii.  

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Dacă are atribuţii să se ocupe de asta - se ocupă, pe noi ca instituţie ne depăseşte. 

O să transmitem mai departe propunerea dumneavoastră. 

Domnul consilier județean Călin RADU: 

În regulă, mulţumesc. 

Domnul consilier județean Corneliu MUREȘAN: 

Domnule preşedinte, Mureşan Corneliu sunt, o mică intervenţie şi din partea mea.  

După cum susţineam şi în şedinţa extraordinară trecută, eu cred în mărirea capacităţii de 

testare la nivelul judeţului ca să putem să asigurăm o stabilitate atunci când va începe economia la 

nivelul judeţului.  

Şi acum venim cu o chestie mai punctuală, şi mă gândeam la Spitalul din Blaj care este 

spital suport, ar trebui să începem de acolo, de la Blaj, de unde avem un spital suport pentru încă o 

linie care să fie susţinută de către noi Consiliul Judeţean, o linie nouă de testare, ulterior să ne 

extindem la nivelul întregului judeţ. 

Dar să începem cu Blajul, dacă tot la Blaj avem acest spital suport pentru pacienţi 

confirmaţi cu COVID-19. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Da, am mai vorbit despre asta. 

În judeţ există două astfel de aparate, unul la DSP şi unul la Săpitalul Judeţean. Există 

demersuri la două instituţii publice care folosesc un astfel de aparat, pentru a-l achiziţiona în ideea 

în care ei au de lucru cu el după perioada asta, dar care noi îl putem folosi acum. Este în achiziţii. 

Vreau să vă spun că cei de la DSP pregătesc un sistem de testare a populaţiei, s-au 

organizat şi au stabilit cu Spitalul Judeţean posibilitatea de a face faţă capacităţii de testare, 

singurul lucru este procurarea testelor respective. 

 E corect ce spuneţi, începem de la spitalele care sunt să spunem în „linia întâi”, este vorba 

de spitalele din Blaj, Aiud, Abrud, care au fost declarate spitale suport, dar şi Spitalul Judeţean 

Alba va face trierea pacienţilor posibil infestaţi cu COVID-19.  

E corectă observaţia, instituţiile care se ocupă şi coordonează această activitate. Am vorbit 

la DSP, s-a discutat aceasta problemă, nevoile implicate şi modul de organizare.  

Cu siguranţă vom ţine seama de propunerile dumneavoastră…          

Domnul consilier județean Corneliu MUREȘAN: 

Da, noi avem capacitatea financiară de a sprijini UAT-urile şi de asta trebuie să le 

încurajăm, ca să plece în aceste demersuri, dincolo de ceea ce pregăteşte DSP-ul în momentul de 

faţă.   

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

UAT-urile din judeţ chiar s-au implicat şi continuă să se implice.  

Domnul consilier județean Corneliu MUREȘAN: 

În regulă, mulţumesc. 

Doamna consilier județean Monica FLOREA: 

Dacă-mi permiteţi şi mie, o scurtă intervenţie pe tema asigurării de măşti chirugicale şi 

dezinfectanţi pentru unităţile şcolare!  

Din 2 iunie, clasele terminale vor avea 2 săptămâni de pregătire pentru examenele 

naţionale, după care se intră în evaluări, evaluările naţionale la clasa a 8-a şi Bacalaureat.  

Până atunci, cred că ar fi bine să ne gândim şi la şcoli, să fie şi ele dotate cu ceea ce au 

nevoie -  măşti chirugicale, dezinfectanţi pentru elevii şi profesorii care vor fi în activitate atunci. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Vom transmite la inspectorat aceste propuneri. 

Sunt convins sau sper că inspectoratele şcolare au luat în discuţie şi această problemă, dar 

după cum stiţi, primăriile, consiliile locale din judeţ deja sunt implicate nu numai pentru şcoli ci şi 

pentru alte locuri publice şi sunt obligate, nu numai că o fac din proprie iniţiativă... 

Doamna consilier județean Monica FLOREA: 

Da, mă gândesc ca ar trebui luată o măsură unitară la nivel judeţean. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
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Categoric, o vom face. 

Doamna consilier județean Monica FLOREA: 

Asta vă rugăm, să transmiteţi să se facă unitar, pentru că s-ar putea să fie localităţi unde se 

va omite şi este foarte important. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Sigur că da. 

Domnul consilier județean Dan Ioan CHERECHEȘ: 

Am luat act, doamna colegă. Insepctoratul şcolar a luat act. 

Doamna consilier județean Monica FLOREA: 

Multumesc, domnu’ Cherecheş, eventual să dăm o situaţie a numărului de elevi din fiecare şcoală 

şi să se poată face achiziţia pâna atunci... 

Domnul consilier județean Dan Ioan CHERECHEȘ: 

O să iau măsuri. 

Doamna consilier județean Monica FLOREA: 

Mulţumesc. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Considerăm că mesajul consilierilor judeţeni a ajuns la inspectoratul şcolar judeţean. 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Am o rugăminte la dumneavoastră, să-mi comunicaţi după şedinţă Fişele de vot.  

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Dragi colegi, mulţumim.  

Sănatate tuturor, o zi bună! 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Şedinţa s-a încheiat.  

Mulţumim.  

O zi plăcută! 

 

Prezentul Proces verbal conține extras din stenograma ședinței „ordinarăˮ a Consiliului 

Județean Alba din data de 30 aprilie 2020. 

 

 

PREŞEDINTE,                            SECRETAR GENERAL, 

           Ion DUMITREL                          Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate  

și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  

„Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza comunelor Pianu și Săsciori, județul Alba  

- pe drumul județean DJ 704A”  

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în 

data de 12 mai 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de 

Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Refacere 2 poduri și 12 podețe 

pe raza comunelor Pianu și Săsciori, județul Alba - pe drumul județean DJ 704A”; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul „Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza comunelor Pianu și Săsciori, județul Alba - pe 

drumul județean DJ 704A”; 

- raportul de specialitate nr. 10478/7 mai 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- avizul nr. 3 din 6 mai 2020 prin care Comisia tehnico-economică a Consiliului Județean 

Alba avizează favorabil documentația tehnico-economică înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu nr. 9482 din 22 aprilie 2020. 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. b; art. 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;; 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și a 

normativelor specifice în vigoare. 

În temeiul  art. 182 şi art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică a investiției, faza Studiu de 

fezabilitate pentru obiectivul „Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza comunelor Pianu și 

Săsciori, județul Alba - pe drumul județean DJ 704A” și indicatorii tehnico-economici 

prevăzuți în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a investiției „Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza 

comunelor Pianu și Săsciori, județul Alba - pe drumul județean DJ 704A”, în valoare  de  

5.146.624,930 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 968.718,830 lei, cu un total de 

6.115.343,760 lei (inclusiv TVA), din care C+M 4.373.166,280 lei, la care se adaugă TVA în 

valoare de 830.901,600 lei, cu un total de 5.204.067,880 lei (inclusiv TVA). 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 



 
 
 
 

- 25 - 

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 

în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică și 

administrație publică, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 106 

Alba Iulia, 12 mai 2020 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. d, art. 

139 alin. 5 lit. c şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 33 voturi 

„pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 33 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 

 

http://www.cjalba.ro/
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Anexa la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 106/12 mai 2020 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 

„Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza comunei Pianu și Săsciori, județul Alba – pe drumul 

județean DJ 704A” 

Beneficiar: UAT JUDEȚUL ALBA 

Proiectant: S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L. 

1. Indicatori economici: 

- valoarea totală a investiţiei 5.146.624,930 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 

968.718,830 lei, cu un total de 6.115.343,760 lei (inclusiv TVA): 

o din care C+M 4.373.166,280 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 

830.901,600 lei, cu un total de 5.204.067,880 lei (inclusiv TVA). 

- durata de execuție estimată: 12 luni. 

2. Indicatori tehnici:  

- Categoria funcțională a drumului pe care se află podurile și podețele: Drum județean; 

- Categoria de importanță: C-lucrări de importanță normală; 

Pod peste Valea Pianului, km 4+700 

- Lungime totală pod: 31,10 m 

- Lungime suprastructură: 24,00 m 

- Număr deschideri: 1 

- Număr grinzi pe deschidere: 7 buc 

- Tip grinzi: prefabricate precomprimate 

- Lățimea totală a podului: 8,96 m  

- Lățimea părții carosabile: 7,80 m; 

- Măsuri de siguranță: parapet metalic de tip foarte greu H4B, parapet H1 

- Structura rutieră adoptată: 

o strat beton asfaltic BAP16 – 2 x 4cm 

o strat  protecție hidroizolație din beton asfaltic BA8 - 3cm 

o hidroizolație performantă tip membrană  

- Infrastructuri: culei masive din beton armat, fundare directă 

Pod peste Valea Răchitei, km 24+900 

- Lungime totală pod: 17,10 m 

- Lungime suprastructură: 12,00 m 

- Număr deschideri: 1 

- Număr grinzi pe deschidere: 15 buc 

- Tip grinzi: prefabricate precomprimate 

- Lățimea totală a podului: 9,83 m  

- Lățimea părții carosabile: 7,80 m; 

- Lățimea trotuarului: 1,00 m 

- Măsuri de siguranță: parapet metalic de tip foarte greu H4B, parapet pietonal 

- Structura rutieră adoptată: 

o strat beton asfaltic BAP16 – 2 x 4cm 

o strat  protecție hidroizolație din beton asfaltic BA8 - 3cm 

o hidroizolație performantă tip membrană  

- Infrastructuri: culei masive din beton armat, fundare directă 

- în amonte se va continua cu un zid de sprijin pentru protecția malului stâng 

12 Podețe tubulare 

-  Diametru nominal: 800mm 

-  Lungimi: 5,58 – 12,95m 

-  Camere de cădere: 8 buc 

   

DIRECTOR EXECUTIV,    Șef serviciu,                         

                                    Ioan BODEA              Floare PERȚA                            

 

Întocmit, ing. Anca OANA 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba 

şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii  pe anul 2020  

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în 

data de 12 mai 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului 

local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri  proprii  pe anul 2020; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 

Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020; 

- raportul de specialitate nr. 10625/8 mai 2020 al Direcţiei dezvoltare și bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 45/14 februarie 

2020 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, 

bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020, cu modificarile si completarile 

ulterioare, precum şi ale Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 214/26 martie 

2020  cu privirela efectuarea unor virari de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar  

pentru  bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri 

proprii pe anul 2020; 

 Ţinând cont de prevederile hotărârilor adoptate de Comitetul Naţional pentru Situaţii 

Speciale de Urgenţă şi de Grupul de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt 

contagioase pe teritoriul României, care au ca obiect măsurile suplimentare pentru prevenirea şi 

combaterea noului Coronavirus; 

Ținând cont de: avizul favorabil și amendamentul Comisiei de specialitate nr. 1 

Dezvoltare economică, bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 

Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul 

favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine 

publică, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și 

sport, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de 

afaceri și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin 1 lit. b şi art. 173 alin. 3 lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020; 

 - O.U.G. nr. 50/2020  cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020.     

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

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

următoarea 
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HOTĂRÂRE 

 

Art. I. Se aprobă rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al 

Judetului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii  pe anul 2020 și în consecință Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 45/14 

februarie 2020 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al 

Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020,cu modificările și 

completările ulterioare se rectifică, după cum urmează: 

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 1. Bugetul general al Judeţului Alba, rectificat pe anul 2020, se stabileşte în sumă de 

559.150,04 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

    „Art. 2. (1) Se aprobă bugetul local al Judeţului Alba, rectificat,  pe anul 2020, în sumă 

de 318.215,93 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                (2)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2020, se 

stabileşte în sumă de 172.427,43 mii lei. 

                (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2020, se 

stabileşte în sumă de 145.788,50 mii lei”. 

3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 4. (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri  proprii pe anul 2020, rectificat  în sumă de 283.863,28 mii lei, în structura 

prevăzută în anexa nr. 4 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                 (2) Bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii pe anul 2020 - secţiunea de funcţionare, se stabileşte în sumă de 242.690,94 mii 

lei. 

                 (3) Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii pe anul 2020 - secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 41.172,34 mii 

lei”. 

4. Alineatul 1 al articolului 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 5. (1) Cheltuielile, rectificate, pentru „Autorităţi executive” pe anul 2020, se stabilesc 

în sumă de 45.137,06  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 5 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri”. 

5. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 7. Cheltuielile pentru Centrul Militar al Judeţului Alba, rectificate  pe anul 2020, se 

stabilesc în sumă de 370,40 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 7 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri”. 

6. Alineatul 1 al articolului 10 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 10. (1) Cheltuielile, rectificate, pentru activitatea „Sănătate”, pe anul 2020, se 

stabilesc în sumă de 26.651,31 mii lei,  astfel: 

a.) Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia                        21.644,04 mii lei 

b.) Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud                                 4.746,27 mii lei 

c.) Proiect „Extindere și dotare Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului 

Județean de Urgență Alba Iulia”                                                     261,00 mii lei.  

Creditul de angajament este în sumă de 7.531,21 mii lei”. 

7. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 12. Cheltuielile, rectificate,  pentru Servicii recreative şi sport pe anul 2020 se 

stabilesc în sumă de 7.488,45  mii lei, din care: 

 pentru acţiunile desfăşurate pentru activităţi educativ - sportive suma de 2.852,50 

mii lei. 

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

2000 locuri - Municipiul Blaj”, suma de 4.585,95 mii lei. 

 Fondul destinat pentru finanțarea activității de tineret,  suma de 50,00 mii lei”. 

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

stabilesc în sumă de 107.970,10  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 16 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. Creditele de angajament pe anul 2020 se stabilesc în sumă de 235.859,80 mii 

lei. 

9. Alineatul 1 al articolului 26 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 26. (1) Se aprobă bugetul  de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2020, pentru 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în sumă de 243.540,34 mii lei,  în structura prevăzută în 

anexa nr. 23 - parte integrantă a prezentei hotărâri. Creditele de angajament sunt în suma de 

60.331,49 mii lei”. 

10. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 32. Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de 

finanțare și a creditelor de angajament, rectificat, pe anul 2020, în structura prevăzută în anexa 

nr. 29 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

 

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

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a ordonatorilor terțiari 

de credite, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. III. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 

publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 

înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 

Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; 

Ordonatorilor terţiari de credite în extras; direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 107 

Alba Iulia, 12 mai 2020 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. a, art. 

139 alin. 5 lit. c şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 26 voturi 

„pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 26 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 

 

 

NOTĂ: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 107/12 mai 2020 este publicată și poate fi 

consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare și consolidare drum județean 

DJ 107: Alba Iulia - (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel- Cergău 

Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie -  

Cetatea de Baltă - limită Județul Mureș”  

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în 

data de 12 mai 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de 

Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare și consolidare drum 

județean DJ 107: Alba Iulia - (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - 

Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de 

Baltă - limită Județul Mureș”; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul „Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia - (DN1) - Teleac - Hăpria 

- Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Șona 

- Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - limită Județul Mureș”; 

- raportul de specialitate nr. 10767/11 mai 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- avizul nr. 4  din 8 mai 2020 prin care Comisia tehnico-economică a Consiliului Județean 

Alba avizează favorabil documentația tehnico-economică înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu numărul 17.487 din 14 august 2019; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. b, art. 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și a 

normativelor specifice în vigoare. 

În temeiul  art. 182 şi art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică a investiției, faza Studiu de fezabilitate, 

pentru obiectivul „Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia - (DN1) - 

Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - 

Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - limită Județul Mureș”și 

indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexă - parte integrantă a prezentei hotărâri.  
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Art. 2. Se aprobă valoarea totală a investiției „Reabilitare și consolidare drum județean 

DJ 107: Alba Iulia - (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău 

Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă 

- limită Județul Mureș”, în valoare  de  8.859.861,06  lei, la care se adaugă TVA în valoare de 

1.666.559,58 lei, cu un total de 10.526.420,640 lei (inclusiv TVA), din care C+M 8.044.985,97 

lei, la care se adaugă TVA în valoare de 1.587.779,28 lei, cu un total de 9.573.533,30 lei (inclusiv 

TVA), valoare defalcată pe obiective asfel:  

- valoarea aferentă drumului este de 4.926.911,10 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 

926.785,06 lei, cu un total de 5.853.696,16 lei (inclusiv TVA), din care C+M 4.463.182,95 lei, la 

care se adaugă TVA în valoare de 848.004,76 lei, cu un total de 5.311.187,71 lei (inclusiv TVA). 

- valoarea aferentă zidului de sprijin este de 3,932,949.96 lei, la care se adaugă TVA în 

valoare de 739.774,52 lei, cu un total de 4.672.724,48 lei (inclusiv TVA), din care C+M 

3.581.803,02 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 680.542,57 lei, cu un total de 4.262.345,59 

lei (inclusiv TVA). 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 

în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică și 

administrație publică, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 108 

Alba Iulia, 12 mai 2020 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. d, art. 

139 alin. 5 lit. c şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 33 voturi 

„pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 33 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 

 

 

http://www.cjalba.ro/
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Anexa la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 108/12 mai 2020 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 

„Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia - (DN1) - Teleac - Hăpria - 

Straja - Berghin - Colibi - Secășel- Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - 

Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - limită Județul Mureș” 

  

Beneficiar: UAT JUDEȚUL ALBA 

Proiectant: S.C. E Design Oliv S.R.L. 

 

1. Indicatori economici: 

Valoarea totală a investiţiei 8.859.861,06  lei, la care se adaugă TVA în valoare de 

1.666.559,58 lei, cu un total de 10.526.420,640 lei (inclusiv TVA), din care, C+M 8.044.985,97  

lei, la care se adaugă TVA în valoare de 1.587.779,28 lei, cu un total de 9.573.533,30 lei (inclusiv 

TVA). 

 

Valoarea aferentă drumului este de 4.926.911,10 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 

926.785,06 lei, cu un total de 5.853.696,16 lei (inclusiv TVA), din care, C+M 4.463.182,95 lei, la 

care se adaugă TVA în valoare de 848.004,76 lei, cu un total de 5.311.187,71 lei (inclusiv TVA). 

Valoarea aferentă zidului de sprijin este de 3,932,949.96 lei, la care se adaugă TVA în 

valoare de 739.774,52 lei, cu un total de 4.672.724,48 lei (inclusiv TVA), din care, C+M 

3.581.803,02 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 680.542,57 lei, cu un total de 4.262.345,59 

lei (inclusiv TVA). 

 

Durata estimată de execuție: 14 luni 

 

2. Indicatori tehnici:  

- Categoria funcțională a drumului: Drum județean; 

- Categoria de importanță: C-lucrări de importanță normală; 

- Clasa tehnică: III (medie); 

- Lungimea totală reabilitată 2070 m, între km 2+112 și 4+182; 

- Suprafața totală ocupată de drum, zid de protecție, trotuar: 50.200 mp; 

- Lățime parte carosabilă: 6,0 - 9,0m 

- Lățimea benzilor de încadrare: 2 x 0,25 m; 

- Lungime consolidări noi sau reparații (ziduri de sprijin, consolidări cu piloți): 500 m 

- Lungime dispozitive pentru colectarea apelor de suprafață (șanțuri, rigole): 

o Șanturi de pământ=355,00 m; 

o Rigolă de acostament=3276,00 m; 

- Podețe: 3 buc; 

- Lungime parapet metalic tip H2: 820 m; 

- Trotuare =3203 mp; 

- Consolidări - zid protecție =1919m 

- Stații de autobuz: 2. 

 

Profil transversal tip 1: 

- lățime carosabil: 2 x 3.0m; 

- lățime acostamente: 2 x 1.00 m; 

- pantă transversală carosabil: 2.5%; 

- pantă transversală acostamente: 4% 

 

Profil transversal tip 2: 

- lățime carosabil: 3 x 3.0m; 
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- lățime acostamente: 2 x 1.00 m; 

- pantă transversală carosabil: 2.5%; 

- pantă transversală acostamente: 4% 

 

Structura rutieră casete: 

- 5cm strat de uzură  MAS16; 

- 7 cm strat legătură BAD22.4; 

- 20 cm strat superior de fundatie din piatra sparta; 

- 25 cm strat  inferior de fundatie din balast; 

- 10 cm strat de forma din balast. 

 

Structura rutieră pe suprafața ranforsată: 

- 5cm strat de uzură  MAS16; 

- 7 cm strat legătură BAD22.4; 

- Strat de geogrilă cu rol antifisură. 

 

Structura rutieră acostamente: 

- Strat piatră spartă 

 

                                           

   DIRECTOR EXECUTIV,      Şef serviciu, 

            Ioan BODEA              Floare PERȚA        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Ioan Sorin MAIER 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba       nr. 

44/14 februarie 2020 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local al Județului 

Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii, în anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare  

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în 

data de 12 mai 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 februarie 2020 privind constituirea şi utilizarea excedentului 

bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2020 cu modificările şi completările ulterioare; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea 

articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 februarie 2020 privind constituirea 

şi utilizarea excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2020 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- raportul de specialitate nr. 10743/11 mai 2020 al Direcţiei dezvoltare și bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 februarie 

2020 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local al Județului Alba şi a 

bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în 

anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al 

Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, avizul favorabil al 

Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri și de avizul 

favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. b și art. 173 alin. 3 lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ;  

 - art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare; 

 - art. 6 alin. 13 din Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020; 

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

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. I. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 februarie 2020 

privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2020, 

cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează, urmând a avea următorul 

cuprins: 

„Art. 2. Se aprobă utilizarea în anul 2020 a sumei de 125.264,58 mii lei din excedentul 

bugetului local al Județului Alba, rezultat la 31 decembrie 2019, astfel: 
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  a.) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre 

veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare în anul 2020, suma de 1.000,00  mii lei. 

  b.) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare, în anul 2020, suma 

de 5.410,43 mii lei, pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.  

                       c.) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2020, suma de  

118.854,15 mii lei, conform anexei la prezenta hotărâre”. 

 

Art. II. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a ordonatorilor terțiari 

de credite, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. III. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 

publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 

înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 

Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; 

Ordonatorilor terţiari de credite în extras; Direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 109 

Alba Iulia, 12 mai 2020 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. a, art. 

139 alin. 5 lit. c şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 30 voturi 

„pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 109/12 mai 2020 

 

Programul obiectivelor de investiţii de interes judeţean  

finanţate din excedentul bugetului local al Județului Alba, pe anul 2020 

  
 

mii lei 

Nr. 

Crt. 
Denumirea obiectivului Buget 2020 

0 B 1 

TOTAL, din care: 118,854.15 

A Capitolul 51.02  Autorităţi publice şi acţiuni externe 17,233.14 

I Obiective de investiţii: 13,745.00 

1 
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean Alba 

cu extindere  
11,925.00 

2 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba 

Iulia -  Muzeul Naţional al Unirii (PT) 
20.00 

3 Amenajare depozit  de ceramică veche 1,650.00 

4 

Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la obiectivul de investiţii 

„Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean Alba 

cu extindere”  

150.00 

II Alte cheltuieli de investiţii: 3,588.14 

1 Tehnică de calcul și echipamente de comunicaţii, echipamente IT 732.62 

2 Autoturism 90.00 

3 Autoutilitara 202.00 

4 Mobilier sediu Consiliul Județean Alba 1,500.00 

5 Signalistica interioară și exterioară sediu Consiliul Județean Alba  100.00 

6 
Software, programe informatice, aplicaţii (software proiectare, soluție antivirus, 

bitdefender, soluţie intranet, licențe, aplicații,etc) 
149.52 

7 
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean Alba 

cu extindere - branșamente utilități, studii, avize, acorduri etc 
100.00 

8 
Refuncţionalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean Alba 

cu extindere - expertiză tehnică 
10.00 

9 

Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la obiectivul de investiții 

„Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliului Județean 

Alba cu extindere”  - Studiu de fezabilitate,  studii, expertize, avize, acorduri   

50.00 

10 

Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba 

Iulia - Muzeul Naţional al Unirii - branșamente utilități, spor de putere, studii, 

avize, acorduri etc 

150.00 

11 Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii - expertiză tehnică 10.00 

12 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba 

Iulia - Muzeul Naţional al Unirii - Studiu de parament și stratigrafic 
4.00 

13 
Elaborare PUD Amenajare zonă cuprinsă între Sala Unirii și Muzeul Național al 

Unirii Alba Iulia 50.00 

14 Teatru de Proiecte - Studiu de fezabilitate, studii, expertize, avize, acorduri 
150.00 

15 
Studiu fezabilitate privind realizarea bornelor arhitecturale de intrare în Județul 

Alba 
20.00 
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16 Expertiză tehnică  imobil Piața Ion I. C. Brătianu, nr. 21 (fosta Bancă Raiffeisen) 10.00 

17 
Construire arhivă și depozite logistice CJA - Studiu de fezabilitate, studii, 

expertize, avize, acorduri 
50.00 

18 Strategia de dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2021-2027 210.00 

B Capitolul 54.02   Alte servicii publice generale                                                                                             162.00 

I Obiective de investiţii Serviciul Județean Salvamont-Salvaspeo: 35.00 

1 Alimentare cu apă a  bazei Salvamont Arieșeni 35.00 

II Dotări independente Serviciul Județean Salvamont-Salvaspeo 113.00 

III 
Dotări independente Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor 

Alba 
14.00 

C CAPITOL 60.02 - Aparare Nationala 65.00 

  Alte cheltuieli de investiţii: 65.00 

1 
Mansardare corp C1 al imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Regina 

Maria, nr. 6 - expertiză tehnică 
10.00 

2 
Mansardare corp C1 al imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Regina 

Maria, nr. 6 - DALI, studii, expertize, avize, acorduri  
40.00 

3 Multifuncțională - 2 buc 15.00 

 D Capitolul 65.02 Invatamant 30.00 

  Alte cheltuieli de investiţii: 30.00 

  Platforma evaluare CJRAE Alba 30.00 

E Capitolul 66.02 Sănătate, din care: 21,666.31 

I Obiective de investiţii: 11,567.94 

1 Construire Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 533.94 

2 
Mansardare Policlinica (Corpuri cladire C+D) la Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia 
10,858.00 

3 Construire scara exterioara de evacuare 16.00 

4 
Proiect tehnic - Recompartimentări conform DALI existent - Spital de 

Pneumoftiziologie Aiud 
160.00 

II Alte cheltuieli de investiţii: 8.50 

1 
Studiu de soluție pentru Aviz Tehnic Racord Electric - Spital de 

Pneumoftiziologie Aiud 
8.50 

III Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 2,447.86 

IV Dotări independente Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 187.00 

V Reparaţii capitale: 3,090.00 

1 
RK Centru Multifuncțional de Sănătate Ocna Mureș - Spitalul Judeţean de 

Urgenţă  Alba Iulia 
21.00 

2 RK Farmacie - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 29.00 

3 
RK Secțiile Cardiologie, Medicină Internă -Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia 
200.00 

4 

RK și schimb de destinație din Școala Postliceală Sanitară în Secție Recuperare, 

Medicina fizica și Balneologie și extindere Ambulator - Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia 

300.00 

5 RK Bloc operator - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 200.00 

6 RK Sectia Pediatrie, Oftalmologie - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 100.00 
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7 RK Dispensar TBC - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 100.00 

8 RK Post Trafo spital - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 2,040.00 

9 
RK Compartiment Psihiatrie Cronici Baia de Arieș - Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia 
100.00 

VI Cofinanțare proiecte 4,365,01 

1 Proiect Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, cod 

SMIS 114211 

141.50 

2 Extindere, modernizare și dotare în vederea relocării ambulatoriului integrat al 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, cod SMIS 124866 

111.74 

3 Proiect Reabilitare energetică a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, cod SMIS 

114599 
3,850.77 

4 Proiect Extindere și dotare unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de 

Urgență Alba Iulia, cod SMIS 121063  
261.00 

F Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 7,593.25 

I Obiective de investiţii: 4,585.95 

1 Sală Polivalentă de sport cu capacitate 1800-2000 locuri, Municipiul Blaj 
4,585.95 

II Alte cheltuieli de investiţii: 1,870.00 

1 Mobilier urban, sisteme de expunere etc, Museikon 100.00 

2 Sistemul de detecție incendiu wireless Castel Sâncrai 60.00 

3 
Mansardare clădire Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba - expertiză 

tehnică 10.00 

4 

Elaborare PUD Bastion Sfântul Mihail (construire centru cultural Bastion Sf. 

Mihail, Restarurare și refuncționalizare clădiri și caponieră, sistematizare zonă, 

demolare corpuri parazitare) 50.00 

5 
Restaurare zid estic Bastion Sf. Mihail, caponieră și morgă - DALI, studii, 

expertize, avize, acorduri  50.00 

6 
Amenajare și împrejmuire curte Castel Sâncrai studiu de fezabilitate, studii, 

expertize, avize, acorduri 60.00 

7 Realizarea expoziției permanente Sala Unirii Alba Iulia 1,500.00 

8 Centrul multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud - studiu de fezabilitate 
40.00 

  Biblioteca Județeană „Lucian Blaga ”Alba 144.00 

I Alte cheltuieli de investiţii: 144.00 

  Dotari independente Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba 144.00 

  Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 206.90 

I Obiective de investiţii: 129.00 

1 
Colectare, obținere avize execuție  perete antifoc clădire Teatrul de Păpuși 

„Prichindel” Alba Iulia  
10.00 

2 
Instalație de detectare-semnalizare a incendiilor clădire Teatrul de Păpuși 

„Prichindel” Alba Iulia  
119.00 

II Alte cheltuieli de investiţii: 77.90 

  Dotari independente Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 77.90 

  Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba Iulia 66.00 

I Alte cheltuieli de investiţii: 66.00 

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

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

  Dotări independente Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 720.40 

G Capitolul 68.02   Asigurări şi asistenţă socială                                                                                           4,846.46 

I Obiective de investiţii: 4,079.46 

1 
Centru de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și Mental 

Ocna Mureș - PT și  execuție 
4,000.00 

2 
Proiect, extindere, modernizare  și autorizare PSI Centrul de Îngrijire și Asistență 

Abrud 
64.74 

3 
Documentație tehnică obtinere autorizație PSI sediu Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Alba 
14.72 

II Alte cheltuieli de investiţii: 180.00 

1 Centrale termice 50.00 

2 Programe informatice software  și licențe 30.00 

3 Ministație de epurare Centrul de Îngrijire și Asistență Baia de Arieș 100.00 

III 

Proiect Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor și Proiect 

Venus „Împreună pentru o viață în siguranță”  - Program Operațional Capital 

Uman 2014-2020 

587.00 

H Capitolul 70.02 - Servicii și dezvoltare publică 6,648.00 

I Obiective de investiţii: 5,210.00 

1  Amenajare bază de tratament și agrement în Orașul Ocna Mureș 5,210.00 

2 
Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în Județul Alba 2014-

2020 
1,438.00 

I Capitolul 74.02 Protecţia Mediului 185.00 

I Alte cheltuieli de investiţii: 115.00 

1 

Elaborare Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Alba și a 

Raportului de mediu 100.00 

2 

Studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menținere a calității 

aerului în Județul Alba 15.00 

II 
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile  proiect „Fazarea 

proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în Judetul  Alba” 

70.00 

 J Capitolul 84.02  Transporturi 60,324.99 

I Lucrări de drumuri și poduri propuse pe anul 2019, în continuare: 11,434.49 

1 

Consolidare pod pe DJ705B peste Râul Mureș, km. 3+949, localitatea Vințu de 

Jos, județul Alba 5,360.87 

2 Modernizare drum județean DJ704K:Vinerea (DJ704)-Săliștea (DJ705E) 5,435.90 

3 

Consolidare Pod pe DJ107C, km. 9+223 peste Pârâul Dumbrăvița, în localitatea 

Limba, județul Alba  637.72 

II Lucrări noi: 9,207.41 

1 

Consolidare Pod pe drumul județean DJ106E peste Râul Sebeș, km. 52+150, 

Dobra, județul Alba 380.00 

2 

Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - Rădeşti 

- Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14 B) 
3,015.00 

3 Pod pe DJ141C peste Valea Cenade, km. 2+600, jud. Alba 750.00 

4 Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza comunei Pianu și Săsciori, județul Alba- 1,768.66 



 
 
 
 

- 40 - 

pe drumul județean DJ704A, PT+executie 

5 

Consolidare pod peste râul Mureș, pe DJ107E:Aiud (DN1) - Ciumbrud - Bagau - 

Lopadea Noua - Hoparta - Vama Seaca (DJ 107 D), faza PT și execuție 1,407.22 

6 

Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - 

Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel 

- Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - limita jud. 

Mureș, tronson km. 2+112- km. 4+587,  faza PT+executie 1,886.53 

   Alte cheltuieli de investiţii:  1,515.83 

III Dotari independente pentru Activitatea Transporturi 577.85 

IV Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii: 937.98 

1 
Servicii de expertizare a lucrărilor executate la obiectivul - Consolidare corp 

drum județean DJ750: Gârda de Sus(DN75) - Ordâncușa - Ghețar 194.00 

2 
Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe drumul județean DJ106E: 

limită Județul Sibiu – Dobra - Șugag, faza DALI 35.66 

3 
Reabilitare drum județean DJ 705: limită Județul Hunedoara - Almaşu de Mijloc 

- Almaşu Mare - Zlatna (DN 74), faza SF 85.54 

4 

 Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - Rădeşti 

- Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14 B), 

faza DALI 9.28 

5 Pod pe DJ141C peste Valea Cenade, km. 2+600, jud. Alba, faza SF 11.90 

6 
Reabilitare și consolidare drum Galda de Jos (intersecție cu DJ 107H - drum 

acces Centru Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos) faza DALI 
16.25 

7 

Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - 

Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel 

- Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - limită Județul 

Mureș, tronson km.2+112- km.4+587, faza DALI 
47.00 

8 
Modernizare și consolidare drum județean DJ107V:DJ107 - Alecuș -DJ107D 

faza DALI 89.85 

9 
Consolidare pod peste Râul Mureș, pe DJ107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău 

- Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107 D) faza DALI 62.00 

10 
Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza comunei Pianu și Săsciori, județul Alba - 

pe drumul județean DJ704A, faza SF 65.76 

11 
Modernizare drum județean DJ103G: Inoc(DN1) - Ciugudu de Jos -Ciugudu de 

Sus - limită Județul Cluj - faza DALI 40.00 

12 
Pod pe DJ107:Alba Iulia - Berghin - Colibi - Cergăul Mare - Blaj - Cetatea de 

Baltă - limită Județul Mureș, km.22+850, localitatea Colibi - faza SF 18.00 

13 

Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750 C: Sălciua de Sus (DN 75) - 

Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - 

Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1) - faza SF 262.74 

V 

Proiect POR „Modernizare drum județean DJ 107I: Aiud(DN1) Aiudul de Sus 

- Râmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bârlești Cătun -Cojocani - Valea 

Barnii - Bârlești - Mogoș -_Valea Albă - Ciuciulești -Bucium - Izbita - 

Coleșeni - Bucium Sat - DN74(Cerbu)  km. 0+000 - km. 76+540” , cod SMIS 

2014+: 108707    

30,884.06 

VI 
Proiect POR „Modernizare drum județean DJ103E: DN1 - Gârbova de Jos – 

Gârbovița - Gârbova de Sus”, cod SMIS 2014+: 125923  
2,808.74 
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VII 

Proiect POR „Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos - 

Mesentea - Benic - Intregalde, județul Alba km. 17+700-km.23+700”, cod 

SMIS 2014+:126106 

4,474.46 

                                                                                  

                                                                             CONTRASEMNEAZĂ 

 PREŞEDINTE,                                      SECRETAR GENERAL, 

Ion DUMITREL                                            Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Structurii organizatorice, Organigramei  

şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia  

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în 

data de 12 mai 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Structurii organizatorice, 

Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Structurii 

organizatorice, Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 10769/11 mai 2020 al Direcţiei juridice şi administraţie 

publică și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba; 

- solicitarea nr. 8672 din 8 mai 2020 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

înregistrată cu nr.  10670 din 11 mai 2020 la registratura Consiliului Judeţean Alba. 

- Avizul Direcţiei de Sănătate Publică Alba, comunicat prin adresa nr. 3745 din 3 aprilie 

2020. 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 

locală, juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate 

și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. c din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;  

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate 

de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul 

ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 

administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 41-45 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 

unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de 

promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 

sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011; 

- Ordinului nr. 1224/2010 al ministrului sănătăţii privind aprobarea normativelor de 

personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de 

personal. 

- Decretului Preşedintelui României nr. 240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea 

stării de urgenţă pe teritoriul României; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 26 alin. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 

45 din 14 februarie 2020, după cum urmează: 
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„(2) Se aprobă un număr de 1484 posturi pe anul 2020 pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia.” 

Art. 2. Se aprobă modificarea Structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia, conform anexei nr. 1- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă modificarea Organigramei Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

conform anexei nr. 2- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia, conform anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 5. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 152 din 24 mai 2017 şi Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 61 din 20 martie 2020  îşi încetează aplicabilitatea la data intrării 

în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 6. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi al Managerului Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Alba Iulia, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 7. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică 

în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete şi 

Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 110 

Alba Iulia, 12 mai 2020 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, art. 139 

alin. 5 lit. c şi  art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 32 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 32 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea 
Consiliului Judetean Alba nr. 110/12 mai 2020 

 
Structura Organizatorică propusă a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia 

 

- Sectia medicina interna 49 paturi 
 din care:  

 - compartiment pneumologie 6 

paturi  - compartiment reumatologie 6 

paturi  - compartiment endocrinologie 5 

paturi - Sectia gastroenterologie 25 paturi 

- Compartiment nefrologie 13 paturi 

- Sectia cardiologie 50 paturi 
 din care:  

 - comp. terapie intensiva coronarleni 10 

paturi - Sectia oncologie medicala 35 paturi 
 din care:  

 - compartiment ingrijiri paliative 6 

paturi - Compartiment hematologie 5 paturi 

- Compartiment diabet zaharat, nutritie si boli metabolice 17 paturi 

- Sectia chirurgie generala 60 paturi 
 din care:  

 - compartiment neurochirurgie 8 

paturi  - comp. chirurgie plastica, microchirurgie 

reconstructiva 

7 

paturi  - compartiment chirurgie vasculară 5 

paturi - Compartiment urologie 20 paturi 

- Sectia obstetica ginecologie 62 paturi 

- Sectia neonatologie 30 paturi 
 din care:  

 - compartiment terapie intensiva 5 

paturi  - compartiment prematuri 10 

paturi - Sectia pediatrie 43 paturi 
 din care:  

 - compartiment terapie acuta 5 

paturi - Sectia ortopedie si traumatologie 35 paturi 

- Compartiment oftamologie 15 paturi 

- Sectia ORL 25 paturi 
 din care:  

 - compartiment chirurgie orala maxilo-faciala 5 

paturi - Sectia ATI 28 paturi 

- Sectia neurologie 73 paturi 
 din care:  

 - compartiment terapie acuta 5 

paturi  - compartiment cronici 5 

paturi - Sectia boli infectioase 46 paturi 
 din care:  

 - compartiment HIV/SIDA 4 

paturi - Compartiment dermatovenerologie 8 paturi 

- Sectia psihiatrie 50 paturi 

- Sectia recuperare, medicina fizica si balneologie 32 paturi 
 din care:  

 - compartiment recuperare medicala-

ortopedie si traumatologie 

 

7 

paturi 
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- Compartiment recuperare neurologie 15 paturi 

- Compartiment psihiatrie cronici (Baia de Aries) 22 paturi 

- Statie de hemodializa 4 aparate 

- Unitate Primire Urgente (UPU) 5 

paturi  - Cabinet medicina dentara de urgenta  

 TOTA

L 

758 paturi 

- Spitalizare de zi 25 paturi 

- Insotitori 14 paturi 

Nota:Spitalul are aprobate 763 de paturi , din care 5 paturi se inchid temporar 

- Bloc operator  

- UTS Unitate de transfuzii sanguine  

- Sterilizare  

- Farmacie  

- Laborator analize medicale  

- Laborator radiologie si imagistica medicala  

 - computer tomograf  

 -RMN  

- Laborator explorari functionale  

- Serviciul judetean de medicina legala  

- Serviciul de anatomie patologica  

 - compartiment citologie  

 - compartiment histopatologie  

 - prosectura  

- Serviciul de prevenire a infectiilor asociate asistenţei 

medicale 

 

- Cabinet planificare familiala  

- Cabinet medicina muncii  

- Cabinet oncologie medicala  

- Cabinet boli infectioase  

- Cabinet diabet zaharat, nutritie si boli metabolice  

- Cabinet diabet zaharat, nutritie si boli metabolice (educatie specifica) 

- Cabinet diabet zaharat, nutritie I boli metabolice (picior 

diabetic) 

 

- CSM adulti cu stationar de zi  

 - stationar de zi 35 locuri 

- CSM copii  

- Compartiment ergoterapie  

- Compartiment recuperare, medicina fizica si balneologie (baza de tratament) 

Laborator endoscopie digestiva diagnostica si terapeutica  

Laborator endoscopie bronsica  

Laborator diagnostic molecular  

- Dispensar TBC  

Ambulatoriu integrat spitalului cu cabinete in specialitatile:  

 medicina interna  

 cardiologie  

 gastroenterologie  

 reumatologie  

 nefrologie  

 endocrinologie  

 pediatrie  

 chirurgie generala  

 chirurgie plastica si microchirurgie reconstructiva  
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 neurochirurgie  

 neurologie  

 dermato-venerologie  

 psihiatrie  

 urologie  

 ortopedie si traumatologie  

 chirurgie maxilo faciala  

 oftamologie  

 ORL  

 obstetica ginecologie  

 psihiatrie  

 neuropsihiatrie  

 recuperare, medicina fizica si balneologie  

 geriatrie si gerontologie  

 alergologie si imunologie clinica  

 pneumologie  

 hematologie  

 punct de recoltare  

 fisier - informatii  

 chirurgie vasculară  

La nivelul spitalului functioneaza Centru judetean de diabet zaharat, nutritie si boli metabolice 
   

Laboratoarele deservesc atat sectiile cu paturi cat si ambulatoriul integrat 
   

 Centrul de Sanatate Multifunctional Ocna Mures  

Spitalizare de zi  

din care: 20 paturi 
 medicina interna 7 paturi 
 pediatrie 8 paturi 
 obstetica-ginecologie 5 paturi 

Sali de tratamente  

Puncte de recoltare probe biologie  

Cabinet medicina interna  

Cabinet pediatrie  

Cabinet obstetrica ginecologie  

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU     

 

 

 

 

 

 

 
NOTĂ: Anexele nr. 2 şi nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judetean Alba nr. 110/12 mai 2020 sunt publicate şi pot fi 

consultate pe pagina de internet www.cjalba.ro 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba 

în ședință „ordinară”, în ziua de 28 mai 2020 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în data 

de 28 mai 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 246/21 mai 2020 privind 

convocarea Consiliului Județean Alba în ședință „ordinară”, în ziua de 28 mai 2020; 

 - propunerea Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 12048/27 mai 2020 privind 

completarea ordinii de zi a ședinței „ordinarăˮ a Consiliului Judeţean Alba din data de 28 mai 

2020; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 71/20 martie 2020 privind 

aprobarea completării Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 178 alin. 2, art. 179 alin. 2 lit. b, art. 243 alin. 1 lit. a, art. 179 alin. 6 coroborat cu 

art. 134 alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

- Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19; 

În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completările ulterioare, emit următoarea  

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1.  Se aprobă ordinea de zi pentru şedinţa „ordinară”, din ziua de 28 mai 2020, ora 

11
00

, ședință care are loc în regim de videoconferință, și care cuprinde:  

1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 12 mai 2020 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretar general al Județului Alba 

2. Proiect de hotărâre nr. 102/11 mai 2020 privind exprimarea acordului cu privire la 

aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre imobilele teren 

şi sursă de apă - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul având număr cadastral 

2748/62/2, situat administrativ în municipiul Alba Iulia - Pâclişa, tarla Şes, judeţul Alba  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

3. Proiect de hotărâre nr. 103/19 mai 2020 privind aprobarea transmiterii unor imobile - 

terenuri din domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba în 

domeniul public al Municipiului Alba Iulia și administrarea Consiliului Local al Municipiului 

Alba Iulia 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

4. Proiect de hotărâre nr. 104/20 mai 2020 cu privire la  acordarea unui mandat special 

reprezentatului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Drumuri și 

Poduri Locale Alba” SA 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
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5. Proiect de hotărâre nr. 105/21 mai 2020 privind aprobarea modificării Organigramei, 

Statului de funcții şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

6. Proiect de hotărâre nr. 106/21 mai 2020 privind aprobarea modificării Statului de 

funcții al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

7. Proiect de hotărâre nr. 107/25 mai 2020 privind prelungirea transmiterii imobilului - 

teren, categoria de folosinţă „drum”, din administrarea Consiliului Local al Comunei Galda de 

Jos în administrarea Consiliului Județean Alba până la finalizarea lucrărilor de reabilitare și 

modernizare 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

8. Proiect de hotărâre nr. 108/27 mai 2020 cu privire la stabilirea unor măsuri pentru 

funcţionarea corespunzătoare  a Structurii de Securitate din cadrul Consiliului Județean Alba și a 

Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale - Județul Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

9. Proiect de hotărâre nr. 109/27 mai 2020 privind rectificarea bugetului general al 

Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

10.  Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 

 

Art. 2. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 

în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba și Direcţiei juridică 

și administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                   SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 111 

Alba Iulia, 28 mai 2020 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 135 alin. 7,  art. 139 

alin. 1, art. 139 alin. 5 lit. c şi art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu un număr de 33 

voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 33 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară”  

a Consiliului Județean Alba din data de 12 mai 2020 

 

        Consiliul Județean Alba întrunit în ședință „ordinarăˮ, în sistem videoconferință, în data de 

28 mai 2020; 

 Luând în dezbatere Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a 

Consiliului Județean Alba din data de 12 mai 2020, redactat de secretarul general al Județului 

Alba; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. f şi art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 138 

alin. 15 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1.  Se aprobă Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 12 mai 2020, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 

în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba și Direcţiei juridică 

și administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                   SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 112 

Alba Iulia, 28 mai 2020 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat art. 138 alin. 15, art. 139 

alin. 1, art. 139 alin. 5 lit. c şi art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 

ulterioare, cu un număr de 33 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 33 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi, 12 mai 2020,  

cu ocazia şedinţei „extraordinară” a Consiliului Judeţean Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba a fost convocat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Alba nr. 238/8 mai 2020 pentru a se întruni în ședință „extraordinară”, în data de 12 mai 

2020, ora 11
00

, ședință care a avut loc „la distanţă”, în regim de videoconferință. 

La lucrările şedinţei au participat Preşedintele Consiliului Judeţean Alba - domnul Ion 

DUMITREL, vicepreşedinții Consiliului Județean Alba - domnul Marius Nicolae HAŢEGAN și 

domnul Dumitru FULEA, secretarul general al Judeţului Alba - domnul Vasile BUMBU,  precum 

și un număr de 30 consilieri judeţeni. 

Au fost prezenţi de asemenea on-line şi domnul Marian Florin AITAI - director executiv, 

Direcţia dezvoltare şi bugete; domnul Paul Marius HAŢEGAN - şef serviciu, Serviciul 

administrativ; domnişoara Ada Larisa TOADER - consilier superior, Compartimentul control 

intern managerial; domnul Virgil Ştefan CĂRPINIŞAN - consilier superior, Direcţia gestionarea 

patrimoniului - Serviciul administrarea domeniul public şi privat, informatică şi domnul Viorel 

LUCULESCU - consilier superior, Direcţia juridică şi administraţie publică, din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

Secretar general al Judeţului Alba Vasile Bumbu, a facut prezenţa consilierilor judeţeni 

aflaţi on-line. 

 

 Ședința a început la ora 11
00

. 

 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Putem începe. 

Sunt prezenţi un număr de 33 consilieri judeţeni. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Bună ziua tuturor! 

Vă rog să acordaţi atenţie situaţiilor de incompabilitate şi conflict de interese. 

 

Președintele Consiliului Județean Alba - domnul Ion DUMITREL propune și solicită 

aprobarea suplimentării ordinii de zi inițială cu 3 proiecte de hotărâri, respectiv: 

1. Proiect de hotărâre nr. 99/11 mai 2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

„Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia - (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - 

Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - 

Sântămărie - Cetatea de Baltă - limită Județul Mureș” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

2. Proiect de hotărâre nr. 100/11 mai 2020 pentru modificarea și completarea articolului 

2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 februarie 2020 privind constituirea şi 

utilizarea excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2020 cu modificările şi 

completările ulterioare 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

3. Proiect de hotărâre nr. 101/11 mai 2020 privind aprobarea modificării Structurii 

organizatorice, Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
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Domnul președinte Ion DUMITREL: 

  Dragi colegi vă rog să fiţi de acord să suplimentăm Ordinea de zi cu următoarele proiecte:  

 1. Proiect de hotărâre nr. 99/11 mai 2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

„Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia - (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - 

Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - 

Sântămărie - Cetatea de Baltă - limită Județul Mureș”  

2. Proiect de hotărâre nr. 100/11 mai 2020 pentru modificarea și completarea articolului 

2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 februarie 2020 privind constituirea şi 

utilizarea excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2020 cu modificările şi 

completările ulterioare  

3. Proiect de hotărâre nr. 101/11 mai 2020 privind aprobarea modificării Structurii 

organizatorice, Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia 

 

    Se supune la vot aprobarea suplimentării ordinii de zi cu încă 3 proiecte de hotărâri 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?     

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

33 de voturi pentru. 

 

Propunerea a fost aprobată cu un număr de 33 voturi „pentru”: domnul președinte 

DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum 

și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius 

Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU 

Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, FLOREA Monica, 

GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR 

Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PRODAN 

Gheorghe Lucian, PONORAN Tudor, PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, 

SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela 

Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

 

Se supune la vot aprobarea ordinii de zi care include şi proiectele de hotărâri pentru 

care a fost aprobată suplimentarea ordinii de zi 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Şi Ordinea de zi în ansamblul ei,  

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

33 de voturi pentru, Hotărârea 104. 

 

Propunerea a fost aprobată cu un număr de 33 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 104/12 mai 2020 

  Propunerea a fost aprobată cu un număr de 33 voturi „pentru”: domnul președinte 

DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum 

și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius 
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Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU 

Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, FLOREA Monica, 

GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR 

Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PRODAN 

Gheorghe Lucian, PONORAN Tudor, PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, 

SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela 

Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

 

Încep dezbaterile cu privire la ordinea de zi aprobată 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Intrăm în Ordinea de zi iniţială 

Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 30 aprilie 2020, redactat de domnul secretar general Vasile Bumbu.  

 

Se trece la votul asupra Procesului verbal al şedinţei din data de 30 aprilie 2020 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

33 de voturi pentru, Hotărârea 105.  

 

Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului Județean Alba din 

data de 30 aprilie 2020 a fost aprobat cu un număr de 33 voturi „pentru”, fiind adoptată 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 105/12 mai 2020 

33 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 

CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 

FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ 

Silvia-Alina, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, 

NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, PONORAN Tudor, 

PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 

Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

2. Proiect de hotărâre nr. 97/6 mai 2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

„Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza comunelor Pianu și Săsciori, județul Alba - pe drumul 

județean DJ 704A” 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
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Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

33 de voturi pentru, Hotărârea 106. 

Proiectul de hotărâre nr. 97/6 mai 2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

„Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza comunelor Pianu și Săsciori, județul Alba - pe drumul 

județean DJ 704A” a fost aprobat cu un număr de 33 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 107/12 mai 2020 

33 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 

CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 

FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ 

Silvia-Alina, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, 

NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, PONORAN Tudor, 

PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 

Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

3. Proiect de hotărâre nr. 98/8 mai 2020 privind rectificarea bugetului general al 

Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba  şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020 

 

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

MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, PRODAN Gheorghe Lucian, RADU Călin şi 

TĂTAR Virgil. 

 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

La acest proiect nu participă la dezbateri şi la vot domnii consilieri judeţeni Radu Călin, 

Mureşan Corneliu, Prodan Gheorghe Lucian, Fulea Ioan, Tătar Virgil, Creţu Simion şi Morar 

Mihai. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Ioan FULEA: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 

 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

 

A fost propus un Amendament din partea Comisiei de specialitate nr. 1 
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 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

Avem un Amendament care a avut Aviz favorabil. 

 

Se trece la votul asupra Amendamentului propus de Comisia de specialitate nr. 1 asupra 

proiectului de hotărâre iniţial 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Supun la vot colegilor Amendanentul,  

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

26 de voturi pentru  

 

Amendamentul propus de Comisia de specialitate nr. 1, a fost aprobat cu un număr de  26 

voturi „pentru” 

26 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 

CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER 

Gheorghe, FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA 

Nicolae, MATEI Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PUŞCĂ 

Nicolae, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, 

TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

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

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

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

26 de voturi pentru, Hotărârea 107. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 98/8 mai 2020 privind rectificarea bugetului general al 

Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba  şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020, care include şi 

amendamentul, a fost aprobat cu un număr de 26 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 103/30 aprilie 2020 

26 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 

CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER 

Gheorghe, FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, LUCA 

Nicolae, MATEI Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PUŞCĂ 

Nicolae, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, 

TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 
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Nu au participat la vot domnii consilieri județeni CREŢU Simion, FULEA Ioan, MORAR 

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

 

Şedinţa continuă cu proiecte de hotărâri înscrise pe ordinea de zi suplimentară 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Trecem la Ordinea de zi suplimentară.  

1. Proiect de hotărâre nr. 99/11 mai 2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

„Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia - (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - 

Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - 

Sântămărie - Cetatea de Baltă - limită Județul Mureș” 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

33 de voturi pentru, Hotărârea 108. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 99/11 mai 2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

„Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia - (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - 

Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - 

Sântămărie - Cetatea de Baltă - limită Județul Mureș” a fost aprobat cu un număr de 33 voturi 

„pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 108/12 mai 2020 

33 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 

CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 

FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ 

Silvia-Alina, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, 

NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, PONORAN Tudor, 

PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 

Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

2. Proiect de hotărâre nr. nr. 100/11 mai 2020 pentru modificarea și completarea 

articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 februarie 2020 privind constituirea 

şi utilizarea excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2020 cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

Nu au participat la dezbateri domnii consilieri județeni PRODAN Gheorghe Lucian, 

RADU Călin şi TĂTAR Virgil. 
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Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Nu participă la dezbateri şi la vot domnii consilieri judeţeni Radu Călin, Prodan Gheorghe 

Lucian şi Tătar Virgil. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Ioan FULEA: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 

 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

33 de voturi pentru, Hotărârea 109. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 100/11 mai 2020 pentru modificarea și completarea articolului 

2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 44/14 februarie 2020 privind constituirea şi 

utilizarea excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2020 cu modificările şi 

completările ulterioare a fost aprobat cu un număr de 33 voturi „pentru”, fiind adoptată 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 109/12 mai 2020 

30 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 

CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 

FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ 

Silvia-Alina, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, 

NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PUŞCĂ Nicolae, SANDEA 

Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TRÎMBIŢAŞ Petronela 

Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

Nu au participat la vot domnii consilieri județeni PRODAN Gheorghe Lucian, RADU 

Călin şi TĂTAR Virgil. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
3. Proiect de hotărâre nr. 101/11 mai 2020 privind aprobarea modificării Structurii 

organizatorice, Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia 

 

Nu a participat la dezbateri domnul consilier județean PRODAN Gheorghe Lucian. 
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Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Nu participă la dezbateri şi la vot domnul consilier judeţean Prodan Gheorghe Lucian. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

32 de voturi pentru, Hotărârea 110. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 101/11 mai 2020 privind aprobarea modificării Structurii 

organizatorice, Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia a fost aprobat cu un număr de 32 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 110/12 mai 2020 

32 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ARION Cosmin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 

CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 

FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ 

Silvia-Alina, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, 

NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, 

SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR 

Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

Nu a participat la vot domnul consilier județean PRODAN Gheorghe Lucian. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Mulţumim mult.  

 Domnul consilier județean Ioan MATEI: 

Domnule secretar general, aş avea o rugăminte, dacă mă ascultaţi!  

Legat de Centrul de Îngrijire de la Abud, din subordinea Protecţiei Copilului, dacă s-ar 

putea face o reevaluare privind carantinarea personalului după încetarea stării de urgenţă?  

Pentru că am înţeles că se va continua procesul de carantinare. Dacă s-ar putea face o 

reevaluare pentru că oamenii sunt nemulţumiţi.  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Pe noi ne interesează în primul rând protecţia atât a angajaţilor cât şi a beneficiarilor.  

Nu ştiu de unde aveţi informaţia asta  

Propunerea am făcut-o, spre binele tuturor, pentru că nu ne dorim ca angajaţii să ducă şi ei, 

virusul în familie.  

O hotărâre va fi luată doar în cursul zilei de joi, în funcţie de evoluţia la nivel naţional şi de 

reglementările care vor apărea.  

Deocamdată sunt discuţii...  

 Domnul consilier județean Ioan MATEI: 
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Am înţeles. Deocamdată motivaţia lor este în felul următor, că personalul medical – mă 

refer la asistente, medici de la Spitalul suport pleacă acasă şi ei sunt nevoiţi să rămână în carantină.  

Oricum, rugămintea mea e să se facă o reevaluare şi dacă e posibil să fie luată o hotărâre 

corectă, în favoarea angajaţilor 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Da, joi va fi luată decizia şi va fi comunicată. 

 Domnul consilier județean Ioan MATEI: 

O zi frumoasă, numai bine! 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Mulţumim.  

Sa aveţi o zi uşoară şi plăcută în continuare! 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Şedinţa a luat sfârşit, vă mulţumim.  

 

Prezentul Proces verbal conține extras din stenograma ședinței „extraordinarăˮ a 

Consiliului Județean Alba din data de 12 mai 2020. 

 

PREŞEDINTE,                            SECRETAR GENERAL, 

           Ion DUMITREL                          Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru 

stabilirea limitelor comune dintre imobilele teren şi sursă de apă - proprietate publică a 

UAT - Judeţul Alba, cu imobilul având, număr cadastral 2748/62/2, situat administrativ în 

municipiul Alba Iulia - Pâclişa, tarla Şes, judeţul Alba 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în data 

de 28 mai 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului 

verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre imobilele teren şi sursă de apă - 

proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul având număr cadastral 2748/62/2, situat 

administrativ în municipiul Alba Iulia - Pâclişa, tarla Şes, judeţul Alba; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire 

la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre imobilele 

teren şi sursă de apă - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul având număr 

cadastral 2748/62/2, situat administrativ în municipiul Alba Iulia - Pâclişa, tarla Şes, judeţul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 10788/12 mai 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea beneficiarei Mihoc Elena, prin mandatar ing. Suciu Alin Dumitru, privind 

semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, teren arabil extravilan şi sursă de apă, 

situat în municipiul Alba Iulia - Pâclişa, tarla Şes, județul Alba care se învecinează la sud cu 

terenul arabil şi la vest cu sursa de apă proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 10436/6 mai 2020; 

- procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre terenul arabil şi 

sursa de apă - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în 

municipiul Alba Iulia - Pâclişa, tarla Şes, judeţul Alba; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

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

 

 Art. 1. Se exprimă acordul cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru 

stabilirea limitelor comune dintre imobilele teren arabil şi sursă de apă - proprietate publică a UAT 

- Judeţul Alba, cu imobilul în suprafaţă totală de 777 mp., arabil extravilan, înscris în Titlul de 

proprietate nr. 11537/3573, cu număr cadastral 2748/62/2, situat administrativ în municipiul Alba 

Iulia - Pâclişa, tarla Şes, judeţul Alba, solicitat în vederea întocmirii documentaţiei tehnice topo - 

cadastrale de Primă înscriere 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 Mihoc Elena, prin mandatar ing. Suciu Alin 

Dumitru, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcției juridică şi administraţie publică, 

Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 113 

Alba Iulia, 28 mai 2020 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, art. 139 

alin. 5 lit. c şi  art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 33 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 33 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea transmiterii unor imobile - terenuri din domeniul public al  

Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul public al 

Municipiului Alba Iulia și administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în data 

de 28 mai 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii unor imobile - terenuri din domeniul 

public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul public al 

Municipiului Alba Iulia și administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea transmiterii unor 

imobile - terenuri din domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean 

Alba în domeniul public al Municipiului Alba Iulia și administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 11500/20 mai 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- raportul nr. 11388 din 19  mai  2020 al Comisiei de inventariere a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al Județului Alba;   

Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia nr. 122/30 martie 2020 privind 

încuviințarea cererii ce se va adresa Consiliului Județean Alba cu privire la transmiterea unui 

imobil din domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba în 

domeniul public al municipiului Alba Iulia și administrarea Consiliului Local Alba Iulia; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia  nr. 143/18 mai 2020 privind 

încuviințarea cererii ce se va adresa Consiliului Județean Alba cu privire la transmiterea unui 

imobil din domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba în 

domeniul public al municipiului Alba Iulia și administrarea Consiliului Local Alba Iulia; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 294 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare;  

 - art. 863 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

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

următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă transmiterea din domeniul public al Județului Alba și din administrarea 

Consiliului Județean Alba în domeniul public al Municipiului Alba Iulia și în administrarea 

Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia a unor imobile - terenuri, situate administrativ în 

municipiul Alba Iulia, P-ţa Consiliul Europei, f.n., județul Alba, înscrise în CF 97793 Alba Iulia, 

în suprafață de 568 mp. și CF 111025 Alba Iulia, în suprafață de 556 mp, având datele de 

identificare prevăzute în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
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Art. 2. Se aprobă radierea imobilelor identificat la art. 1 din Inventarul bunurilor care 

aparțin domeniului public al Județului Alba, respectiv pozițiile cu nr. crt. 183 și 184. 

Art. 3. Predarea-preluarea bunului imobil, menţionat la art. 1, se face pe bază de protocol 

încheiat între cele două unități administrativ teritoriale. 

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 și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Consiliului Local 

al Municipiului Alba Iulia, Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea 

patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 114 

Alba Iulia, 28 mai 2020 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g, art. 

139 alin. 5 lit. c şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 33 voturi 

„pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 33 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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                                                         Anexa la Proiectul de hotărâre a  

                                                               Consiliului Județean Alba nr. 114 din 28 mai 2020 

 

 

                             Datele de identificare a bunuril imobile- teren care se transmit în domeniul public al Municipiului Alba Iulia 

Nr. crt. Denumirea  

bunului 

Elementele de identificare Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz, al dării 

în folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

-lei - 

 

 

 

1 

Teren 

construibil 

Alba Iulia  

Situat administrativ în municipiul Alba Iulia, zona Piaţa Consiliul Europei, înscris în 

C.F. nr. 111025 Alba Iulia, cu nr. cad. 9336, (nr. top. 2015/13/2),   în suprafaţă de 556 

mp. 

Vecinătăţi: 

Sud –  proprietate particulară  

Est – proprietate particulară 

Vest – teren proprietate publică a judeţului Alba 

Nord – str. Decebal  

2008 738.435,70 

 

 

 

 

2 

Teren 

construibil 

Alba Iulia 

Situat administrativ în municipiul Alba Iulia, zona Piaţa Consiliul Europei, str. Decebal 

f.n., înscris în C.F. nr. 97793 Alba Iulia, cu nr. cad. 9335/2, (nr. top. 2015/13/1/2), în 

suprafaţă de 568 mp. 

Vecinătăţi: 

Sud –  proprietate particulară  

Est – teren proprietate publică a judeţului Alba 

Vest – teren proprietate privată a municipiului Alba Iulia 

Nord – str. Decebal 

2008 859.882,00 

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

   Preşedinte:                Secretar  general:            Membri: 

   Ion DUMITREL     Vasile BUMBU     Voichița Maria COMAN  

                 Marian Florin AITAI  

                 Ioan BODEA  

                 Liliana NEGRUȚ 
Secretarul comisiei: Radu Octavian NEAG                                                                                           

 

                                 Andreea Maria BABIN 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la  acordarea unui mandat special,  reprezentantului Judeţului Alba în  

Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în data de 

28 mai 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la  acordarea unui mandat special reprezentatului Judeţului 

Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la  acordarea unui mandat special 

reprezentatului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Drumuri și Poduri 

Locale Alba” SA; 

- raportul de specialitate nr. 11513/20 mai 2020 al Direcţiei dezvoltare și bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 2618/19 mai 2020 a Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA privind 

acordarea unui mandat special reprezentatului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la 

Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba 

cu nr. 11397/19 mai 2020; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 309/19 octombrie 

2017 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la 

Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA şi aprobarea mandatului acestuia; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile:  

-  art. 173 alin. 2 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile 

naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile 

autonome, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802 din 29 

decembrie 2014, 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 
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HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Se acordă mandat special doamnei Paraschiva HORVAT în calitate de  reprezentant 

al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” 

SA pentru aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2019, repartizarea 

profitului aferent exercițiului financiar 2019 și evaluarea performanțelor Consiliului de administrație 

în anul 2019. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se  încredinţează  reprezentantul 

Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” 

SA, doamna Paraschiva HORVAT. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Societății „Drumuri şi 

Poduri Locale Alba” SA, doamnei Paraschiva HORVAT, Direcției juridică și administraţie publică, 

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

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 115 

Alba Iulia, 28 mai 2020 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. h, art. 92, 

art. 139 alin. 5 lit. c şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 32 voturi 

„pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 32 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 



  
- 66 -  

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții şi a 

Regulamentului de organizare și funcționare 

ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în data de 

28 mai 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării 

Organigramei, Statului de funcții şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- raportul de specialitate nr. 11583/21 mai 2020 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 

locală, juridică și ordine publică; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 173 alin. 1 lit. a, art. 173 alin. 2 lit. c, art. 407 şi art. 540 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă 

următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 3. Articolul 72 al Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 

183 din 27 august 2019, se modifică urmând să aibă conținutul prevăzut în anexa nr. 3 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 94/30 aprilie 2020 şi Anexa nr. 1 a 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 183/27 august 2019 își încetează aplicabilitatea începând 

cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 Art. 5. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
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Art. 6. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, direcţiilor, serviciilor 

şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 116 

Alba Iulia, 28 mai 2020 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, art. 139 

alin. 5 lit. c şi  art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 33 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 33 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 116/28 mai 2020 

 

 

 

 

STAT DE FUNCȚII  

AL APARATULUI DE SPECIALITATE  

AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 

 

 

Nr. crt. Denumirea funcţiei Număr posturi 

1 Preşedinte 1 

2-3 Vicepreşedinte 2 

4 Administrator public 1 

CABINETUL PREȘEDINTELUI 

5-8 Consilier 4 

APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 

9 Secretar general al judeţului 1 

BIROUL RESURSE UMANE 

10 Şef birou  1 

11-14 Consilier, grad profesional superior 4 

15 Inspector, grad profesional superior 1 

BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN 

16 Șef birou  1 

17-21 Auditor, grad profesional superior 5 

SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 

22-23 Consilier, grad profesional superior 2 

SERVICIUL ADMINISTRATIV 

24 Şef serviciu 1 

25 Inspector de specialitate gradul I A 1 

26 Inspector de specialitate gradul I  1 

27 Referent IA 1 

28-30 Îngrijitor  3 

31 Îngrijitor (Sâncrai) 1 

32-40 Şofer I (din care un post cu ½ normă) 9 

41 Muncitor calificat I 1 

42 Muncitor calificat I (Sâncrai) 1 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

43 Director executiv  1 

 

44 Şef serviciu 1 

45-49 Consilier juridic, grad profesional superior  5 

50 Consilier juridic, grad profesional principal  1 

51 Consilier juridic, grad profesional debutant 1 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  

52-56 Consilier, grad profesional superior 5 
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REGISTRATURĂ, ARHIVĂ, MONITORUL OFICIAL 

57 Consilier, grad profesional superior 1 

58 Inspector de specialitate gradul IA 1 

AUTORITATEA JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT 

59 Consilier, grad profesional superior 1 

UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ, SOCIALĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL 

60-61 Consilier, grad profesional superior 2 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

62 Director executiv  1 

63 Director executiv adjunct  1 

Contabilitate-financiar 

64-68 Consilier, grad profesional superior 5 

SERVICIUL DEZVOLTARE, PROGRAME ȘI GUVERNANȚA CORPORATIVĂ  

69 Şef serviciu 1 

Dezvoltare economică și rurală 

70 Inspector, grad profesional superior 1 

71-73 Consilier, grad profesional superior 3 

Programe şi guvernanţa corporativă 

74-76 Consilier, grad profesional superior 3 

77 Consilier, grad profesional principal 1 

SERVICIUL ACCESARE ȘI COORDONARE PROIECTE 

78 Şef serviciu  1 

79-84 Consilier, grad profesional superior 6 

85 Inspector de specialitate gradul IA 1 

SERVICIUL BUGET VENITURI 

86 Şef serviciu  1 

Buget 

87-89 Consilier, grad profesional superior 3 

Urmărire, încasare venituri şi executare silită 

90-92 Consilier, grad profesional superior 3 

93 Consilier juridic, grad profesional principal 1 

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE  

ȘI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII CONTRACTELOR 

94 Şef serviciu  1 

95-99 Consilier achiziţii publice, grad profesional superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              5 

100-101 Consilier achiziţii publice, grad profesional principal 2 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

102 Director executiv  1 

SERVICIUL PROGRAME, LUCRĂRI, ÎNTREȚINERE DRUMURI 

103 Şef serviciu 1 

Administrare drumuri judeţene 

104-108 Consilier, grad profesional superior 5 

109 Consilier, grad profesional principal 1 

110-111 Consilier, grad profesional asistent 2 

112 Referent IA 1 

Siguranţa circulaţiei pe drumurile judeţene 

113-114 Consilier, grad profesional superior 2 
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115-116 Referent IA 2 

Întreţinere drumuri judeţene 

117 Inspector de specialitate gradul II 1 

118-123 Muncitor calificat I 6 

SERVICIUL ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT, INFORMATICĂ 

124 Şef serviciu 1 

125-130 Consilier, grad profesional superior 6 

131 Inspector de specialitate gradul I 1 

Tineret, învățământ,  sport și relaţii interinstituţionale 

132-133 Consilier, grad profesional superior 2 

DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM 

134 Arhitect şef  1 

Amenajarea teritoriului, urbanism 

135-138 Consilier, grad profesional superior 4 

139 Consilier, grad profesional asistent  1 

140 Consilier, grad profesional debutant 1 

Autorizare, disciplina în construcţii, cadastru, GIS 

141-143 Consilier, grad profesional superior 3 

144-145 Consilier, grad profesional asistent 2 

146 Inspector de specialitate gradul I 1 

Gestiunea patrimoniului construit şi a peisajului cultural 

147-148 Consilier, grad profesional superior 2 

149 Consilier, grad profesional debutant 1 

SERVICIUL INVESTIŢII, DEZVOLTARE, PROMOVARE PATRIMONIALĂ ŞI 

MANAGEMENTUL UNITĂŢILOR DE CULTURĂ 

150 Şef serviciu 1 

Investiţii 

151-153 Consilier, grad profesional superior 3 

Dezvoltare promovare patrimonială şi Managementul unităţilor de cultură 

154-155 Consilier, grad profesional superior 2 

156 Inspector, grad profesional superior 1 

157 Consilier, grad profesional principal 1 

BIROUL RELAŢII INTERNAŢIONALE, DIASPORA, RELAŢII PUBLICE ŞI 

COMUNICARE 

158 Şef birou 1 

159-161 Consilier, grad profesional superior 3 

162 Consilier, grad profesional superior (Câmpeni) 1 

163 Inspector de specialitate debutant 1 

BIROUL TURISM 

164 Şef birou 1 

165 Consilier, grad profesional superior 1 

166 Inspector, grad profesional superior 1 

167 Consilier, grad profesional asistent 1 

168 Inspector, grad profesional asistent 1 

169 Inspector de specialitate gradul IA 1 

SERVICIUL  MEDIU 

170 Șef serviciu  1 
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Strategii, programe, proiecte mediu 

171 Consilier, grad profesional principal 1 

172 Consilier, grad profesional asistent 1 

Sistem de management integrat al deşeurilor 

173-175 Consilier, grad profesional superior 3 

176 Consilier, grad profesional asistent 1 

177 Consilier, grad profesional debutant 1 

Arii protejate 

178 Inspector de specialitate gradul IA 1 

179-180 Inspector de specialitate gradul I 2 

 TOTAL 180 

MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE CULTURĂ 

1-3 Director–manager gradul II 3 

4 Director general–manager gradul II 1 

  TOTAL 4 

  TOTAL GENERAL 184 

                

           

                                                                            CONTRASEMNEAZĂ 

     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL, 

                            Ion DUMITREL                                     Vasile BUMBU 
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Anexa nr. 3 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 116/28 mai 2020 

 

 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate 

 al Consiliului Judeţean Alba 

 

Art. 72. 

(1) Compartimentul Arii Protejate asigură îndeplinirea atribuțiilor legale cu privire la factorii 

de mediu, elaborarea strategiilor, politicilor şi gestionării unitare în domeniul ariilor naturale 

protejate de interes județean. 

 (2) Compartimentul Arii Protejate este structura funcțională din cadrul aparatului de 

specialitate, subordonată  direct  Preşedintelui  Consiliului  Judeţean  Alba,  în  coordonarea 

administratorului public. 

(3) Compartimentul Arii Protejate îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

a.) Declararea și monitorizarea ariilor naturale protejate de interes județean prin: 

• asigurarea, în colaborare cu Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, a elaborării 

documentațiilor științifice pentru identificarea și delimitarea zonelor naturale de interes judeţean ce 

necesită protecţie pentru valoarea peisagistică și a zonelor cu potenţial turistic; 

• monitorizarea  modului  de  implementare  a  documentaţiilor  de  urbanism  și  amenajarea 

teritoriului elaborate pentru zonele protejate și înaintarea de propuneri de revizuire/ elaborare a 

acestora,  în  scopul  păstrării  calităţii  mediului  natural,  a  echilibrului  ecologic  şi  a  valorii 

peisagistice a acestora; 

• elaborarea  de  puncte  de  vedere la  planuri  de  management,  măsuri  de  conservare/ 

regulamente/ rapoarte anuale de monitorizare şi asigurarea suportului de specialitate la elaborarea 

documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului aflate în sfera de competență a consiliului 

județean; 

• emiterea de puncte de vedere/ avize pentru planuri, programe, proiecte, activităţi, care sunt 

localizate în interiorul ariilor protejate declarate de interes județean; 

• răspunde de aplicarea prevederilor legale privind protecția mediului, a ariilor naturale 

protejate și a zonelor turistice; 

• asigură suport tehnic de specialitate la elaborarea documentaţiilor, studiilor şi la derularea 

procedurilor de obţinere a avizelor de mediu şi acordurilor de mediu pentru planurile/ proiectele 

Consiliului Județean Alba şi ale unităţilor aflate în subordinea acestuia, la solicitarea acestora; 

•  asigură monitorizarea faunei și florei la nivelul județului Alba; 

b.) Asigură  colaborarea  cu  autorităţile  și  instituţiile  judeţene  de  profil  și  cu organismele 

și organizaţiile non-guvernamentale pentru ducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce revin consiliului 

judeţean în domeniul protecţiei capitalului natural. 

c.) Propune  proiecte  de  dezvoltare  în  domeniul  de  competență,  parteneriate  cu 

organizaţii non-guvernamentale, cu autorităţi şi comunităţi locale. 

d.) Informează, publică și asigură consultarea publică privind planurile și programele 

gestionate și facilitează accesul publicului la informaţiile de mediu precum și inițierea unor campanii 

de comunicare și conștientizare, cu scop educativ și de informare în domeniul protecției naturii prin: 

            • informarea și conștientizarea publicului cu privire la valorile naturale, statutul şi 

conservarea biodiversităţii din județul Alba; 

• promovarea imaginii și oportunităţile privind protecția naturii la nivel local, judeţean și 

interjudețean;  

• realizarea  de  materiale  promoţionale  cu  privire  la  ariile  protejate  și  măsurile  de 

conservare, pe care le pune la dispoziţie celor interesaţi; 

• organizarea și participarea la schimburi de experienţă, seminarii, simpozioane, conferinţe, 

alte astfel de manifestări din domeniul ariilor naturale. 
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e.) Constituie  şi  actualizează  baze  de  date  la  nivel  judeţean,  în  domeniul  de 

competenţă, în colaborare cu Agenţia pentru Protecţia Mediului și alte instituții. 

f.) Asigură elaborarea și implementarea Strategiei de conservare și protecție a naturii privind 

ariile naturale din județul Alba; 

g.) Asigură implementarea legislației privind calitatea apei prin: 

• colaborează și supraveghează respectarea prevederilor privind calitatea apei în colaborare cu 

celelalte autorități competente, conform legii; 

h.) Asigură implementarea legislației privind calitatea aerului înconjurător prin:  

• aprobă măsurile proprii de acțiune, termene și analizează costurile aplicării măsurilor 

conform responsabilității din actele normative în vigoare; 

• organizează dezbaterea publică privind planul de menținere a calității aerului; 

• definitivează planul de menținere a calității aerului; 

• supune aprobării consiliului județean Alba planul de menținere a calității aerului; 

• analizează, dezbat și votează propunerile formulate de către membrii comisiei; 

• furnizează toate informațiile relevante de care dispun pentru identificarea surselor de 

poluare și luarea măsurilor eficiente în vederea realizării calității aerului; 

• urmărește realizarea măsurilor din planul de menținere a calității aerului; 

• întocmește anual un raport cu privire la stadiul realizării măsurilor. 

i.) Asigură implementarea legislației specifice domeniului protecției solului și subsolului, 

gestionarea siturilor contaminate prin: 

• colaborează și supraveghează respectarea prevederilor privind protecția solului și a 

subsolului, gestionarea siturilor contaminate, în colaborare cu celelalte autorități competente, 

conform legii; 

• urmărește implementarea prevederilor legislative specifice domeniului protecției solului, 

subsolului și gestionarea siturilor contaminate; 

• colaborează cu structurile interne  și/sau aflate în subordine, coordonate MMAP, sau alte 

autorități publice centrale și locale, instituții, organizații economice și ONG-uri în domeniului 

protecției solului, subsolului și gestionării siturilor contaminate. 

 

                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ 

     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL, 

                            Ion DUMITREL                                     Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcții  

al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în data de 

28 mai 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Centrului de 

Cultură „Augustin Bena” Alba; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de 

funcții al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba; 

- raportul de specialitate nr. 11597/21 mai 2020 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 721 din 20 mai 2020 a Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, 

înregistrată cu nr. 11558 din 21 mai 2020 la registratura Consiliului Județean Alba. 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 

locală, juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, 

cultură, tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr. 

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

- art. 31 alin. 2 şi art. 31 alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 6 alin. 1 din O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea 

activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 41 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 

post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare 

in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar 

plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcții al Centrului de Cultură „Augustin Bena” 

Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 220 din 24 octombrie 2019 își încetează 

aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a Managerului Centrului de Cultură 

„Augustin Bena” Alba, va duce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

Art. 4. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, administratorului public al 
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Județului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcției dezvoltare și bugete și Biroului 

resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 117 

Alba Iulia, 28 mai 2020 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, art. 139 

alin. 5 lit. c şi  art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 33 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 33 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 117/28 mai 2020 

 

STAT DE FUNCȚII AL 

CENTRULUI DE CULTURĂ ,,AUGUSTIN BENA” ALBA 

 

 

Nr. crt. Denumirea funcţiei Nivelul 

studiilor 

Număr 

posturi 

1 Contabil şef gr. II S 1 

COMPARTIMENTUL  FINANCIAR - CONTABIL 

2-4 Inspector de specialitate gr. IA S 3 

5 Referent tr. I M 1 

SERVICIUL ADMINISTRARE, PROMOVARE ȘI VALORIFICARE A 

PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR CULTURAL-ARTISTICE 

6 Șef serviciu gr. I S 1 

Compartimentul Administrativ 

7 Referent de specialitate gr. I S 1 

8-9 Îngrijitor G/M 2 

Compartimentul Promovare și valorificare 

10 Referent gr. I S 1 

11 Grafician gr. IA S 1 

12 Secretar PR gr. I S 1 

Compartimentul Scenotehnică 

13 Referent tr. I M 1 

14 Șofer I M 1 

15 Producător delegat gr. I S 1 

SERVICIUL CERCETARE, CONSERVARE ȘI VALORIFICARE PATRIMONIU 

CULTURAL MATERIAL ȘI IMATERIAL 

Compartimentul Etnografie și Folclor românesc 

16 Referent gr. IA S 1 

17 Operator imagine tr. I ½ normă M 0,5 

Compartimentul Minorități Naționale 

18 Documentarist gr. I S 1 

SERVICIUL ȘCOALA DE ARTE ȘI MEȘTEȘUGURI ,,AUGUSTIN BENA” 

19 Şef serviciu gr. I S 1 

Compartimentul Arte tradiționale 

20-21 Instructor tr. II M 2 

22 Instructor tr. II ½ normă M 0,5 

Compartimentul Arte vizuale 

23-24 Expert gr. I S 2 

25 Instructor tr. II M 1 

Compartimentul Muzică 

26 Expert gr. I S 1 

27 Expert gr. II S 1 

28 Expert gr. II ½ normă S 0,5 

Compartimentul Dans 

29 Expert gr. II S 1 

SERVICIUL ANSAMBLUL FOLCLORIC „AUGUSTIN BENA” A JUDEȚULUI 

ALBA 

30 Şef serviciu gr. I S 1 

Compartimentul Orchestră 
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31-34 Artist instrumentist gr. IA S 4 

35 Artist instrumentist gr. IA - acordeon S  1 

36 Artist instrumentist gr. IA - braci S  1 

37 Artist instrumentist gr. I S 1 

38-40 Solist instrumentist tr. I M 3 

Compartimentul Soliști vocali 

41-42 Solist vocal gr. IA S 2 

43-46 Solist vocal tr. I M 4 

SERVICIUL FANFARA „AUGUSTIN BENA” A JUDEȚULUI ALBA 

47 Şef serviciu gr. I S 1 

48-52 Artist instrumentist gr. IA (5 posturi cu ½ normă) S 2,5 

53 Artist instrumentist gr. IA (trompetă) - ½ normă S 0,5 

54 Artist instrumentist gr. II - ½ normă S 0,5 

55-59 Instrumentist tr. I (5 posturi cu ½ normă) M 2,5 

60 Instrumentist tr. II -  ½ normă M 0,5 

COMPARTIMENTUL ORCHESTRA DE CAMERĂ „AUGUSTIN BENA” A 

JUDEȚULUI ALBA 

61 Concert maestru gr. IA S 1 

62-63 Artist instrumentist gr. I S 2 

64 Solist instrumentist tr. II M 1 

TOTAL 56 

 

                     

                                                  CONTRASEMNEAZĂ 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind prelungirea transmiterii imobilului - teren, categoria de folosinţă „drum”, din 

administrarea Consiliului Local al Comunei Galda de Jos  în administrarea Consiliului 

Județean Alba până la finalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în data de 

28 mai 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind prelungirea transmiterii imobilului - teren, categoria de 

folosinţă „drum”, din administrarea Consiliului Local al Comunei Galda de Jos  în administrarea 

Consiliului Județean Alba până la finalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind prelungirea transmiterii imobilului - 

teren, categoria de folosinţă „drum”, din administrarea Consiliului Local al Comunei Galda de Jos  în 

administrarea Consiliului Județean Alba până la finalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare; 

- raportul de specialitate nr. 11812/25 mai 2020 al Direcției gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de prevederile: 

-  Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 307/28 septembrie 2017 privind încuviințarea 

cereri adresate Consiliului Local al comunei Galda de Jos, pentru transmiterea temporară a unui 

imobil-teren, din domeniul public al comunei Galda de Jos și din administrarea Consiliului Local 

Galda de Jos, în domeniul public al județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba; 

- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Galda de Jos  nr. 70/09.11.2017 privind 

transmiterea temporară, pe o perioadă de 2 (doi) ani, a bunului imobil-teren, situat administrativ în 

comuna  Galda  de Jos, județul Alba, înscris în CF 74070 comuna Galda  de Jos, nr. cad. 74070, nr. 

topo 1382/1/1/1, 1382/1/5/1, în suprafață de 0,5597 ha, categoria de folosință „DRUM”, din 

domeniul public al comunei Galda de Jos, județul Alba, și din administrarea Consiliului Local al 

comunei Galda de Jos, județul Alba, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea 

Consiliului Județean Alba, în vederea reabilitării, în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 

307/28.09.2017 privind încuviințarea cereri adresate Consiliului Local al comunei Galda de Jos, 

pentru transmiterea temporară a unui imobil-teren, din domeniul public al comunei Galda de Jos și 

din administrarea Consiliului Local Galda de Jos, în domeniul public al județului Alba și în 

administrarea Consiliului Județean Alba. 

-  Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 84/28 martie 2018 cu privire la aprobarea 

preluării temporare în administrarea Consiliului Județean Alba a  bunului imobil – teren, situat 

administrativ în comuna Galda de Jos, categoria de folosinţă “drum”, în vederea reabilitării; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 100/30 aprilie 2020 privind încuviințarea cererii 

adresate Consiliului Local al Comunei Galda de Jos, pentru prelungirea transmiterii imobilului - 

teren, categoria de folosinţă „drum”, din administrarea Consiliului Local al Comunei Galda de Jos  

în administrarea Consiliului Județean Alba până la finalizarea lucrărilor de reabilitare și 

modernizare; 

- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Galda de Jos  nr. 27/25 mai 2020 privind 

aprobarea prelungirii transmiterii bunului imobil – teren, situat administrativ în comuna Galda de 

Jos,  înscris în CF 74070 Galda de Jos, nr. topo 1382/1/1/1, 1382/1/5/1, în suprafaţă de 5597 mp, 

categoria de folosinţă „drum” din administrarea Consiliului Local al Comunei Galda de Jos  în 

administrarea Consiliului Județean Alba, până la finalizarea lucrărilor de reabilitare și 

modernizare; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 
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Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 297 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 22
1
 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 - art. 861 alin. 3, art. 867 - 870 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă 

următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea transmiterii bunului imobil – teren situat administrativ în 

comuna Galda de Jos,  înscris în CF 74070 Galda de Jos, nr. topo 1382/1/1/1, 1382/1/5/1, în 

suprafaţă de 5597 mp, categoria de folosinţă „drum” din administrarea Consiliului Local al Comunei 

Galda de Jos  în administrarea Consiliului Județean Alba, până la finalizarea lucrărilor de reabilitare 

și modernizare.  

Art. 2. După recepţia finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare, imobilul - teren 

identificat la art. 1 se retransmite Consiliului  Local al Comunei Galda de Jos. 

Art. 3. Predarea, respectiv preluarea, bunul imobil - teren menționat  la art. 1 se va face pe 

bază de Protocol de predare - primire, încheiat atât la predarea către Consiliul Județean Alba  cât și 

la preluarea de către Consiliul Local al Comunei Galda de Jos, după recepția finală a lucrărilor de 

reabilitare și modernizare. 

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 și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Consiliului Local al 

Comunei Galda de Jos, Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului 

şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 118 

Alba Iulia, 28 mai 2020 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g, art. 

139 alin. 5 lit. c şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 33 voturi 

„pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 33 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 



  
- 80 -  

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la stabilirea unor măsuri pentru funcţionarea corespunzătoare   

a Structurii de Securitate din cadrul Consiliului Județean Alba și  

a Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale - Județul Alba 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în data de 

28 mai 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea unor măsuri pentru funcţionarea 

corespunzătoare  a Structurii de Securitate din cadrul Consiliului Județean Alba și a Structurii 

Teritoriale pentru Probleme Speciale - Județul Alba; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la stabilirea unor măsuri pentru 

funcţionarea corespunzătoare  a Structurii de Securitate din cadrul Consiliului Județean Alba și a 

Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale - Județul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 12036/27 mai 2020 al Direcției gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- referatul  nr. 11533 din 20 mai 2020 al Structurii de Securitate din cadrul Consiliului 

Județean Alba însoțit de adresa nr. 225 AB din 23 aprilie 2020 a Structurii Teritoriale pentru 

Probleme Speciale - Județul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 9618 

din 24 aprilie 2020; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. c,  art. 286  alin. 1, art. 287 alin. 2 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); 

 - 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; 

- Standardelor naţionale de protecție a informațiilor clasificate în România aprobate prin 

H.G. nr. 585/2002, cu modificările și 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; 

  - H.G. nr. 1380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei 

Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare adoptă 

următoarea 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. (1) Se aprobă restrângerea temporară, pentru perioada existenței unor situații de 

urgență (incendii, cutremure, inundații, atacuri teroriste, etc), a dreptului de administrare instituit în 

favoarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba asupra unor bunuri spaţii 

(cu privire la folosința unor spații - două spații de 20 mp fiecare, etaj I) aparţinând imobilului situat 

administrativ  în  municipiul  Alba  Iulia,  b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, judeţul Alba. 
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 (2) Spațiile stabilite conform art. 1 vor fi folosite pe perioadă determinată, exclusiv în 

situația de urgență constatată de o autoritate competentă și strict pe perioada situației de urgență.    

Art. 2. Se aprobă constituirea dreptului de folosință gratuită temporară asupra bunurilor spaţii 

identificate la art. 1  în favoarea Structurii de Securitate din cadrul Consiliului Județean Alba și a 

Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale - Județul Alba, strict pentru perioada existenței 

situației de urgență. 

Art. 3. (1) Predarea - preluarea spațiilor care fac obiectul prezentei hotărâri, se face pa bază 

de protocol încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba și 

Structurile de Securitate menționate la art. 2. 

  (2) Protocolul privind predarea - preluarea spațiilor va conţine prevederi şi cu privire 

la modalitatea de plată a cheltuielilor.  

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul  Direcției gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și 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 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, Structurii de Securitate din cadrul Consiliului Județean Alba, 

Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale - Județul Alba, Direcției juridică și relații publice, 

Direcției gestionarea patrimoniului și Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 119 

Alba Iulia, 28 mai 2020 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g, art. 

139 alin. 5 lit. c şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 32 voturi 

„pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 32 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local  

al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor  

finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem videoconferinţă, în data de 28 

mai 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului 

local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 

din venituri  proprii  pe anul 2020; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 

Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020; 

- raportul de specialitate nr. 12024/27 mai 2020 al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare: 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 45/14 februarie 2020 privind 

aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, bugetului 

fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare, 

precum şi ale Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 214/26 martie 2020  cu 

privire la efectuarea unor virări de credite bugetare in cadrul aceluiași capitol bugetar  pentru  

bugetul instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 

2020; 

- adresa nr. ABG_STZ – 5819/30 aprilie 2020 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor 

Publice Alba cu privire la suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al 

Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, avizul favorabil al 

Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri și de avizul 

favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin 1 lit. b şi art. 173 alin. 3 lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020; 

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

 - H.G. nr. 329/2020 privind suplimentarea bugetelor locale pentru acoperirea unor cheltuieli 

pentru personalul din servicii sociale aflate in izolare preventivă la locul de muncă, din Fondul de 

rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, precum şi 

pentru completarea art. 2 din H.G. nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru 

stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri  în domeniul sănătăţii, precum şi 

pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în 

bugetul de stat pe anul 2020 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii; 
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 În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare adoptă 

următoarea 

HOTĂRÂRE 

 

Art. I. Se aprobă rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al 

Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii  pe anul 2020 și în consecință Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 45/14 

februarie 2020 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului 

Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020,cu modificările și completările 

ulterioare se rectifică, după cum urmează: 

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 1. Bugetul general al Judeţului Alba, rectificat pe anul 2020, se stabileşte în sumă de 

559.366,27 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 2. (1) Se aprobă bugetul local al Judeţului Alba, rectificat,  pe anul 2020, în sumă de 

318.486,93 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                   (2)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2020, se 

stabileşte în sumă de 172.698,43 mii lei. 

                   (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2020, se 

stabileşte în sumă de 145.788,50 mii lei”. 

3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 4. (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 

din venituri  proprii pe anul 2020, rectificat  în sumă de 283.828,51 mii lei, în structura prevăzută în 

anexa nr. 4 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                   (2) Bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii pe anul 2020 - secţiunea de funcţionare, se stabileşte în sumă de 242.645,17 mii lei. 

                   (3) Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii pe anul 2020 - secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 41.183,34 mii lei”. 

4. Alineatul 1 al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 6. (1) Cheltuielile, rectificate pentru Serviciul Public Județean „Salvamont - Salvaspeo” 

Alba, pe anul 2020, se stabilesc în sumă de 2.375,28 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 6 - 

parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

5. Alineatul 1 al articolului 9 se modifică, iar la alineatul 2 se modifică anexa nr. 9 „b” și vor 

avea următorul cuprins: 

„Art. 9. (1) Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Învăţământ”, rectificate, pe anul 2020, 

se stabilesc în sumă de 7.081,25 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 9 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

               (2) Cheltuielile pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba Iulia, rectificate, 

sunt în sumă de 1.012,50 mii lei,  conform anexei nr. 9„b” - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

6. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 14. Sprijinul financiar pentru construirea, reabilitarea şi repararea lăcaşurilor de cult, 

rectificat, pentru anul 2020, se stabileşte în sumă de 1.000,00  mii lei”. 

 

7. Alineatul 1 al articolului 16 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 16. (1) Cheltuielile, rectificate pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  

Copilului Alba, pe anul 2020, se stabilesc în sumă de 65.136,06 mii lei, în structura prevăzută în 

anexele nr. 13„aˮ și nr. 13„bˮ - părți integrante ale prezentei hotărâri”. 

8. Alineatul 1 al articolului 19 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 19. (1) Cheltuielile, rectificate, pentru activitatea „Transporturi”, pe anul 2020, se 

stabilesc în sumă de 107.970,10  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 16 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. Creditele de angajament pe anul 2020 se stabilesc în sumă de 235.859,80 mii lei”. 

9. Alineatul 1 al articolului 25 se modifică și va avea următorul cuprins: 
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„Art. 25. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2020 pentru Direcţia 

Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba,  în sumă de 2.184,48 mii lei, în structura 

prevăzută în anexa nr. 22 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

10. Alineatul 1 al articolului 27 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 27. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat, pe anul 2020, pentru 

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, în sumă de 20.803,97 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 

24 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

11. Alineatele 1 şi 3 ale  articolului 28 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 28. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat, pe anul 2020, pentru 

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, în sumă de 8.509,94 mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 

25 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

                (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Muzeului Național al 

Unirii Alba Iulia, rectificat, pe anul 2020, potrivit anexei nr. 25„a” - parte integrantă a prezentei 

hotărâri”. 

12. Alineatul 1 al  articolului 29 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 29. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat, pe anul 2020, pentru 

Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, în sumă de 2.418,78 mii lei, în structura prevăzută în 

anexa nr. 26 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

13. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 32. Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare 

și a creditelor de angajament, rectificat, pe anul 2020, în structura prevăzută în anexa nr. 29 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri”. 

14. După articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 34 cu următorul conţinut: 

„Art. 34. Cheltuielile, pentru „Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale”, pe anul 2020, se 

stabilesc în sumă de 184,00 mii lei”. 

 

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

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a ordonatorilor terțiari de credite, 

va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. III. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 

în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației 

Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; Ordonatorilor terţiari de 

credite în extras; direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

Nr. 120 

Alba Iulia, 28 mai 2020 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. a, art. 

139 alin. 5 lit. c şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 26 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 26 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
 

 

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 120/28 mai 2020 este publicată și poate fi 

consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro  
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL  ALBA       

CONSILIUL JUDEŢEAN      

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind  constituirea Comisiei de predare temporară în administrarea 

 Consiliului local al comunei Bucerdea Grânoasă a unui tronson din  

drumul județean DJ 142P   

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 10341 din 5 mai 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba privind propunerea de constituire a 

Comisiei de predare temporară în administrarea Consiliului local al comunei Bucerdea Grânoasă a 

unui tronson din drumul județean DJ 142P ;  

Luând în considerare prevederile  

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 40 din 14 februarie 2020 privind aprobarea 

predării temporare în administrarea Consiliul local al comunei Bucerdea Grânoasă a unui tronson 

din drumul județean DJ 142 P: Crăciunelu de Jos (DN 14 B) - Bucerdea Grânoasă,  aflat  în 

intravilanul localității Bucerdea Grânoasă, în vederea realizării sistemului de colectare și evacuare 

al apelor pluviale. 

 - Hotărârii Consiliului local al comunei Bucerdea Grânoasă nr. 20 din 23 aprilie 

2020 privind aprobarea preluării  temporare în administrarea Consiliul local al comunei Bucerdea 

Grânoasă a unui tronson din drumul județean  DJ 142 P: Crăciunelu de Jos (DN 14 B) - Bucerdea 

Grânoasă,  aflat  în intravilanul localității Bucerdea Grânoasă, în vederea realizării sistemului de 

colectare și evacuare al apelor pluviale. 

Având în vedere prevederile: 

      - art. 191 alin. 1 lit. a, lit. c și  lit. f  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

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

completările ulterioare; 

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

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-

contabile, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, emit 

următoarea  

 

DISPOZIȚIE 

 

 

Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de predare temporară în administrarea Consiliului local 

al comunei Bucerdea Grânoasă a unui tronson din drumul  județean DJ 142P, în următoarea 

componenţă: 

 

Președinte: 

Radu Octavian NEAG   - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul administrarea domeniului public și privat,  

                                                      informatică  

      

Membri titulari: 

Lucian Dumitru CORNEA        - consilier juridic superior, Direcția juridică și administraţie  
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     publică - Serviciul juridic-contencios  

Ioan POPA    - consilier superior, Direcţia de dezvoltare şi bugete -  

     Compartimentul contabilitate-financiar 

     Sebastian POHONŢU   - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri –  

Compartimentul siguranţa circulaţiei pe drumurile judeţene 

     Gheorghe POPA                - Consilier principal, Direcţia gestionarea patrimoniului 

                                                           - Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri –  

     Compartimentul administrare drumuri judeţene 

                                             

Membri supleanți: 

Adrian Florin GHILEA  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul administrarea domeniului public și privat, 

informatică  

Eugen DOBRA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -  

     Compartimentul contabilitate-financiar 

Anamaria TOMA                       - consilier juridic superior, Direcția juridică și administraţie 

     publică - Serviciul juridic-contencios  

Art. 2.  Atribuțiile membrilor comisiei de predare sunt: identificarea imobilului, inventarierea 

faptică, întocmirea listei de inventariere, verificarea situației juridice a imobilului, întocmirea 

procesului verbal de predare-primire, întocmirea protocolului de predare. 

Art. 3.  Documentele întocmite în urma acțiunii de predare-primire vor fi transmise Direcției 

gestionarea patrimoniului, Direcției de dezvoltare şi bugete și Direcției juridică şi administrație 

publică. 

   

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba; persoanelor nominalizate, 

Direcției juridică şi administrație publică, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcția amenajarea 

teritoriului și urbanism,  Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                                                                                  

                             Contrasemnează, 

       PREŞEDINTE             SECRETAR  GENERAL, 

        ION DUMITREL            Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 237                   

Alba Iulia, 5 mai  2020 

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba 

 în ședință „extraordinară”, în ziua de 12 mai 2020 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Luând în considerare: 

- propunerea secretarului general al judeţului Alba nr. 10622/8 mai 2020 cu privire la 

convocarea consilierilor judeţeni ai Judeţului Alba în şedinţă „extraordinară” şi Proiectul ordinii de zi 

al şedinţei; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 71/20 martie 2020 privind aprobarea 

completării Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 178 alin. 2, art. 179 alin. 2 lit. b, art. 243 alin. 1 lit. a, art. 179 alin. 6 coroborat cu art. 

134 alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Decretului Preşedintelui României nr. 240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea stării 

de urgenţă pe teritoriul României; 

În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completările ulterioare, emit următoarea 

 

 

DISPOZIȚIE  

 

 

Art. 1. (1) Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţă „extraordinară”, în ziua de 12 mai 

2020, ora 11
00

, ședință care va avea loc, „la distanţă”,  în regim de videoconferință. 

(2) Locul desfăşurării şedinţei este sediul Consiliului Judeţean Alba, camera 2 C, 

(parter) din municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba. 

 

Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde: 

1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului Județean 

Alba din data de 30 aprilie 2020 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretar general al Județului Alba 

2. Proiect de hotărâre nr. 97/6 mai 2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice 

faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Refacere 2 poduri 

și 12 podețe pe raza comunelor Pianu și Săsciori, județul Alba - pe drumul județean DJ 704A” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii 

şi Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea 

patrimoniului județului 

3. Proiect de hotărâre nr. 98/8 mai 2020 privind rectificarea bugetului general al Judeţului 

Alba, a bugetului local al Judeţului Alba  şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020 

 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
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Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii, 

Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea 

patrimoniului județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și 

ordine publică, Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, Comisiei 

de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri şi Comisiei de specialitate nr. 

6 Sănătate și protecție socială 

 

Art. 3. (1) Procesul verbal şi proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoţite de 

referatul de aprobare şi raportul de specialitate, vor fi puse la dispoziţia consilierilor judeţeni prin e-

mail (comunicare pe adresa de poştă electronică aflată în baza de date a Consiliului Judeţean Alba). 

   (2) Aducerea la cunoştinţă publică a materialelor înscrise pe ordinea de zi se face 

prin afişare pe  pagina de internet www.cjalba.ro 

 

Art. 4. (1) Consilierii judeţeni pot formula şi depune amendamente la proiectele de hotărâri 

înscrise pe ordinea de zi, până în data de 12 mai 2020 la ora 8
00

.  

 (2) Propunerile, modificările, completările sau întrebările asupra proiectelor de 

hotărâri vor fi transmise prin e-mail secretarului general al judeţului până în data de 12 mai 2020 la 

ora 8
00

. 

 

Art. 5. (1) Pentru desfăşurarea în condiţii normale a şedinţei „extraordinară” şi a şedinţelor 

comisiilor de specialitate vor fi respectaţi următorii paşi: 

 Conectarea  la aplicaţia Zoom Cloud Meeting pe tableta, telefon sau laptop 

 Accesarea linkului de invitaţie, Invitation URL, primit pe e-mail, pentru a intra în şedinţa 

on-line 

 Confirmarea prezenţei la şedinţă la apelul efectuat de secretarul general al judeţului (în 

ordine alfabetică) 

 Aprobarea ordinii de zi propusă de Preşedintele Consiliului Judeţean Alba 

 Dezbateri asupra proiectelor de hotărâri 

 Votul asupra proiectelor de hotărâri  

 

Art. 6. (1) Recomand ca şedinţele comisiilor de specialitate să fie desfăşurate în sistem 

videoconferinţă în cursul zilei de 12 mai 2020, după următorul program: 

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii, începând cu ora 9
30

 

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

patrimoniului județului, începând cu ora 9
45

 

Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică, 

începând cu ora 10
00

 

Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, începând cu ora 

10
15

 
Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri, începând cu 

ora 10
30

 

Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție social, începând cu ora 10
45

 

 (2) Desemnez responsabili cu desfăşurarea şedinţelor comisiilor de specialitate în 

regim videoconferinţă pe: 

Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba 

Paul Marius HAŢEGAN - şef serviciu, Serviciul administrativ  

Virgil Ştefan CĂRPINIŞAN - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - 

Serviciul administrarea domeniul public şi privat, informatică  

Viorel LUCULESCU - consilier superior, Direcţia juridică şi administraţie publică. 

 

Art. 7. (1) Tabelul cu privire la evidenţa prezenţei consilierilor judeţeni la şedinţele comisiei 

de specialitate, organizate în vederea avizării proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a 

şedinţei „extraordinară” convocată pentru data de 12 mai 2020,  va fi însuşit, semnat şi transmis prin 
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e-mail de către preşedinţii comisiilor de specialitate, secretarului general al Judeţului Alba, care îl va 

confirma şi contrasemna. 

     (2) Tabelul cu privire la evidenţa prezenţei consilierilor judeţeni la şedinţa 

„extraordinară” din data de 12 mai 2020,  va fi însuşit şi semnat de către Preşedintele Consiliului 

Judeţean Alba, iar secretarul general al Judeţului Alba îl va confirma şi contrasemna. 

 

 

Art. 8. (1)  Fiecare consilier judeţean va completa şi semna Fişa de vot care conţine Votul 

asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei „extraordinarăˮ din data de 12 mai 

2020, urmând ca aceasta să fie transmisă prin e-mail secretarului general al Judeţului Alba, în cel mai 

scurt timp posibil, după ce şedinţa va fi declarată închisă. 

   (2) Exercitarea votului se face prin înscrierea semnului X în căsuţa corespunzătoare. 

 

Art. 9. (1) Prezenta dispoziție, se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, consilierilor judeţeni, persoanelor nominalizate, direcţiilor, 

serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba.      

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prezentei dispoziţii se face prin intermediul 

Direcţiei juridică şi administraţie publică. 

 

                          Contrasemnează, 

       PREŞEDINTE,                  SECRETAR GENERAL 

        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  238 

Alba Iulia, 8 mai 2020 
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

pentru modificarea art. 1 al Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba  

nr. 229/23 aprilie 2020 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru  

atribuirea prin PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  a contractului de achiziţie  publică  

având ca obiect: Servicii de proiectare si execuție a lucrărilor de intervenție pentru  

obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud - Sâncrai  

- Rădești - Leorinț - Meșcreac - Pețelca - Căpud - Zărieș - Gara Podu Mureș (DN 14B)”   

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 10607/08.05.2020 al Serviciului achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor cu privire la completarea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru 

atribuirea prin PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  a contractului de achiziţie  publică având ca 

obiect: Servicii de proiectare si execuție a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții 

„Modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud - Sâncrai - Rădești - Leorinț - Meșcreac - 

Pețelca - Căpud - Zărieș - Gara Podu Mureș (DN 14B)”; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 191 alin. 1 lit. a, art. 191 lit. f şi art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare; 

     - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate prin 

H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit următoarea  

 

DISPOZIŢIE 

   

Art. I.  

Aprob modificarea art. 1 al Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 229/23 

aprilie 2020 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin 

PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  a contractului de achiziţie  publică având ca obiect: Servicii de 

proiectare si execuție a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum 

județean DJ 142 L: Ciumbrud - Sâncrai - Rădești - Leorinț - Meșcreac - Pețelca - Căpud - Zărieș - 

Gara Podu Mureș (DN 14B)”, care va avea următorul conţinut: 

 

  „Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin 

PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  a contractului de achiziţie  publică având ca obiect : Servicii de 

proiectare si execuție a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum 

județean DJ 142 L: Ciumbrud - Sâncrai - Rădești - Leorinț - Meșcreac - Pețelca - Căpud- Zărieș - 

Gara Podu Mureș (DN 14B)” , în următoarea componenţă: 

 

Președinte cu drept de vot: 

Anca  OANA    - consilier asistent, Direcţia gestionarea patrimoniului - 

Serviciul  

     programe, lucrări, întreţinere drumuri 

Membri titulari: 

Camelia Ileana  LAZĂR  - şef serviciu, Direcţia dezvoltare-bugete - Serviciul buget venituri 
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Gheorghe POPA   - consilier asistent, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  

     programe, lucrări, întreţinere drumuri 

Felicia Carmen CAZACU  - consilier achiziţii publice superior, Direcţia dezvoltare-bugete - 

Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării  

contractelor 

Ana Maria TOMA   - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi administraţie  

    publică - Serviciul juridic-contencios 

Angela Monica MARCU - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    programe, lucrări, întreţinere drumuri 

Ioan POPA    - consilier superior,  Direcţia dezvoltare-bugete - Compartimentul 

contabilitate-financiar 

Membri de rezervă: 

Floare PERŢA   - sef serviciu, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    programe, lucrări, întreţinere drumuri 

Aurelian Cosmin OLTEAN - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  

     programe, lucrări, întreţinere drumuri 

Ioan Sorin MAIER   - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  

     programe, lucrări, întreţinere drumuri 

Dana POTOPEA   - şef serviciu, Direcţia dezvoltare-bugete - Serviciul achiziţii  

    publice şi monitorizarea implementării contractelor 

Anca Alexandra MUREŞAN - consilier achiziţii publice superior, Direcţia dezvoltare-bugete - 

     Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării  

     contractelor 

Angela RUSU   - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi administraţie  

    publică - Serviciul juridic-contencios 

Elena Cornelia STANCIU -  consilier superior,  Direcţia dezvoltare-bugete - Serviciul buget  

    venituri  

Eugen DOBRA   - consilier superior,  Direcţia dezvoltare-bugete - Compartimentul  

    contabilitate-financiar 

 

Art. II. Celelalte prevederi ale Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 

229/23 aprilie 2020 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin 

PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  a contractului de achiziţie  publică având ca obiect: Servicii de 

proiectare si execuție a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum 

județean DJ 142 L: Ciumbrud - Sâncrai - Rădești - Leorinț - Meșcreac - Pețelca - Căpud - Zărieș - 

Gara Podu Mureș (DN 14B)” rămân nemodificate. 

 

  Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi administraţie 

publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Serviciului programe, 

lucrări, întreţinere drumuri, Serviciului achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor 

şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

        

                                                            Contrasemnează, 

           PREŞEDINTE              SECRETAR GENERAL 

                   Ion DUMITREL                      Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

Nr.  239 

Alba Iulia, 8 mai  2020 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

D I S P OZ I Ţ I E 

cu privire la constituirea Comisiei de recepție a serviciilor de proiectare  pentru  

elaborarea documentațiilor tehnico-economice achiziționate pentru  

Consiliul Județean Alba - Direcției gestionarea patrimoniului 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 11340/19 mai 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, cu privire la constituirea Comisiei de recepţie 

a serviciilor de proiectare achiziționate pentru Consiliul Județean Alba -  Direcția gestionarea 

patrimoniului; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 191 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

 - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin 

H.G. nr. 395/2016; 

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

tehnico-economice, aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

 - Normelor metodologice privind organizarea și conducerea  contabilității instituțiilor 

publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile  de aplicare a acestuia, aprobate 

prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar 

contabile;  

 În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit următoarea  

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

 

Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de recepţie a serviciilor de proiectare  achiziționate 

pentru Consiliul Județean Alba -  Direcția gestionarea patrimoniului în următoarea componenţă: 

Preşedinte 

Floare PERȚA   - şef serviciu, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  

     programe, lucrări, întreţinere drumuri 

 

Membri titulari: 

Ioan Sorin MAIER   - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -                                    

     Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri 

 

Anca OANA   - consilier asistent, Direcţia gestionarea patrimoniului  -                                 

     Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri 
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Membri de rezervă: 

Sebastian POHONȚU  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului  -                                 

     Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri 

 

 

Cosmin Aurelian OLTEAN  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -                                   

Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri 

Gheorghe POPA  - consilier asistent, Direcţia gestionarea patrimoniului  -                                 

Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri 

 

Art. 2. (1) Membrii comisiei de recepţie nominalizaţi la art. 1 au obligaţia să confirme prin 

semnătură pe documentele de recepţie (Proces verbal de recepţie a serviciilor – anexă a dispoziţiei) 

prestarea serviciilor, după ce verifică în mod amănunţit dacă preţul, cantitatea şi calitatea serviciilor 

prestate corespund cu datele din documentele justificative. 

  (2) În cazul în care la recepţia serviciilor achiziţionate se constată nepotriviri 

cantitative şi calitative faţă de datele cuprinse în documentele însoţitoare, precum şi alte indicii cu 

privire la calitatea serviciilor prestate, comisia de recepţie menţionează şi înregistrează diferenţele 

existente.  

Art. 3. Prevederile prezentei dispoziţii se completează cu prevederile din Procedura 

operaţională privind recepţia stocurilor, mijloacelor fixe şi serviciilor achiziţionate. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate în cadrul comisiei, Direcţiei juridică 

şi administrație publică, Direcției dezvoltare și bugete, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Biroului 

resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                        Contrasemnează, 

           PREŞEDINTE              SECRETAR GENERAL 

                   Ion DUMITREL                      Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 243                   

Alba Iulia, 19 mai  2020 
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UAT JUDEȚUL ALBA 

 

 

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE A SERVICIILOR 

Nr. ........ din ................ 

................. (denumirea serviciilor), prestate în cadrul contractului de servicii de ……………….. 

nr. ....... din data .........., 

 

 

Încheiat între ..........................., în calitate de Beneficiar, şi …………………. , în calitate de 

Prestator,  în cadrul contractului de prestări servicii nr…………………………….. 

Comisia de recepţie constituită prin Decizia nr…….…..din data …..………. a …………………….. 

(funcţia reprezentantului legal al Beneficiarului) a procedat astăzi....................... (data) la recepţia 

serviciilor ce au făcut obiectul contractului de servicii ………………………………… având o 

valoare de ………….. lei la care se adaugă ………………. Lei TVA şi a fost formată din: (nume şi 

prenume) 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

………………………………………………….. 

 

La recepţia serviciilor a participat din partea Prestatorului ………………………….…..(nume şi 

prenume) în calitate de reprezentant legal al ………………………………………….. (denumirea 

prestatorului). 

Comisia de recepţie constată şi consemnează că serviciile care au făcut obiectul contractului au fost 

prestate de Prestator cu respectarea cerinţelor, exigenţelor, cantităţilor şi în graficul de timp, 

prevăzute în contractul de servicii, după cum urmează:  

 

Descrierea 

serviciilor…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

………… 

 

Valoarea serviciilor prestate este de ………………….. lei, la care se adaugă TVA ……….. lei şi 

corespunde cu preţul înscris în contractul de servicii încheiat între părţi. 

 

Comisia de recepţie constată că Prestatorul şi-a îndeplinit toate obligaţiile asumate prin contractul 

încheiat între părţi. 

 

Prezentul proces-verbal, conţinând ............. file a fost încheiat astăzi ............. la sediul……………, 

în ....... exemplare, din care ……. pentru Beneficiar şi unul pentru Furnizor. 

 

Beneficiar 

UAT Județul Alba        Prestator 

……………………………………..                   

………………………… 

 

 

 

 

Comisia de recepţie 

(numele, prenumele şi semnătura) 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiilor de recepție a mijloacelor fixe, activelor fixe necorporale, 

bunurilor (altele decât mijloace fixe), serviciilor, lucrărilor de întreținere și reparații curente 

achiziționate de către Consiliul Județean Alba 

 

 

 

Preşedintele Consiliului judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 11712/22 mai 2020 al Direcţiei dezvoltare şi bugete cu privire la 

constituirea Comisiilor de recepție a mijloacelor fixe, activelor fixe necorporale, bunurilor (altele 

decât mijloace fixe), serviciilor, lucrărilor de întreținere și reparații curente achiziționate de către 

Consiliul Județean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 191 alin. 1 lit. a, lit. c și lit. f 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; 

- Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor 

publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate 

prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar 

contabile, cu modificările și completările ulterioare; 

- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin 

H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, emit următoarea 

 

 

DISPOZIȚIE 

 

 

 Art. 1. Aprob constituirea Comisiilor de recepție a mijloacelor fixe/activelor fixe 

necorporale achiziționate de către Consiliul Județean Alba, pentru situațiile în care nu se 

constituie alte comisii de specialitate, în următoarea componență: 

 

1. Pentru Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba 

 1.1. Comisia de recepție a bunurilor cuprinse la următoarele grupe de clasificare din 

„Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funționare a mijloacelor fixe”: 

  a. Grupa 2.2.9 „Calculatoare electronice și echipamente periferice. Mașini și aparate de casă, 

control și facturat”  

  b. Grupa 3.2 „Aparatură birotică” 

  c. Active fixe necorporale (licențe și programe informatice) 

Membri titulari: 
Virgil Ștefan CĂRPINIȘAN - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -  

    Serviciul administrarea domeniului public și privat,   

    informatică  
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Paul Marius HAȚEGAN  - șef serviciu, Serviciul administrativ  

Eugen DOBRA    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

Membri de rezervă: 

Gabriela-Cristina MOTOC  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -  

    Serviciul administrarea domeniului public și privat,   

    informatică  

Marius Vasile TRIFAN  - inspector de specialitate, Serviciul administrativ 

Adriana RADU     - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

  Responsabil de inventar pe unitate: Ioan POPA - consilier superior, Direcția dezvoltare și 

bugete - Compartimentul contabilitate-financiar.    

     

 1.2. Comisia de recepție a bunurilor achiziționate pentru desfășurarea activităților realizate 

de direcțiile/serviciile/birourile/compartimentele aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba (cu excepția Compartimentului Întreținere drumuri județene) și cuprinse la următoarele grupe 

de clasificare din „Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor 

fixe”: 

a. Grupa 2. „Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații” în afară de bunurile 

cuprinse  la Grupa 2.2.9 „Calculatoare electronice și echipamente periferice. Mașini și aparate de 

casă, control și facturat” 

b. Grupa 3. „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale 

și alte active corporale” în afară de Grupa 3.2 „Aparatură birotică” 

c.  Alte active fixe necorporale, în afară de licențe și programe informatice 

    Membri titulari: 
Paul Marius HAȚEGAN  - șef serviciu, Serviciul administrativ  

Marius Vasile TRIFAN  - inspector de specialitate, Serviciul administrativ 

Eugen DOBRA    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

 Membri de rezervă:  

Gabriela-Cristina MOTOC  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -  

    Serviciul administrarea domeniului public și privat,   

    informatică  

Dana GĂISEANU   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Serviciul dezvoltare, programe și guvernanță corporativă 

Adriana RADU     - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

 Responsabil de inventar pe unitate: Ioan POPA - consilier superior, Direcția dezvoltare și 

bugete - Compartimentul contabilitate-financiar.       

 

 1.3. Comisia de recepție a bunurilor achiziționate pentru desfășurarea activităților realizate 

de Compartimentul întreținere drumuri județene și cuprinse la următoarele grupe de clasificare din 

„Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe”: 

a. Grupa 2. „Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații” în afară de bunurile 

cuprinse  la Grupa 2.2.9 „Calculatoare electronice și echipamente periferice. Mașini și aparate de 

casă, control și facturat” 

b. Grupa 3. „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale 

și alte active corporale” în afară de Grupa 3.2 „Aparatură birotică” 

c.  Alte active fixe necorporale, în afară de licențe și programe informatice 

    Membri titulari: 

Sebastian POHONȚU  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -  

    Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri -  

     Compartimentul siguranța circulației pe drumurile județene  

Paul Marius HAȚEGAN  - șef serviciu, Serviciul administrativ  
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Eugen DOBRA    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

 Membri de rezervă:  

Cosmin Aurelian OLTEAN  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -  

    Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri -  

    Compartimentul siguranța circulației pe drumurile județene 

Marius Vasile TRIFAN  - inspector de specialitate, Serviciul administrativ 

Adriana RADU     - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -  

    Compartimentul contabilitate-financiar 

 Responsabil de inventar pe unitate: Ioan POPA - consilier superior, Direcția dezvoltare și 

bugete - Compartimentul contabilitate-financiar.     

 

2. Pentru Centrul Militar Judetean Alba 

 2.1. Comisia de recepție a bunurilor cuprinse la următoarele grupe de clasificare din 

„Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe”: 

a.  Grupa 2. „Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații”  

  b. Grupa 3. „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale 

și alte active corporale”   

c.  Active fixe necorporale   

    Membri titulari: 
mr. Vasile BUTA    - Centrul Militar Județean Alba 

căpitan Liviu NEAGOE  - Centrul Militar Județean Alba 

Adriana RADU    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

    Membri de rezervă: 

plt. adj. pr. Lucian PODAR  - Centrul Militar Județean Alba 

Marius Vasile TRIFAN  - inspector de specialitate, Serviciul administrativ 

Eugen DOBRA    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

 Responsabil de inventar pe unitate: Ioan POPA – consilier superior, Direcția dezvoltare și 

bugete - Compartimentul contabilitate-financiar.     

 

3. Pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Unirea” al Județului Alba 

  3.1. Comisia de recepție a bunurilor cuprinse la următoarele grupe de clasificare din 

„Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe”: 

a.  Grupa 2. „Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații”  

 b. Grupa 3. „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte 

active corporale”   

c.  Active fixe necorporale   

    Membri titulari: 
Colonel Florin ZECHERU  - Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Unirea” al  

  Județului Alba 

Maior Claudiu ALEXĂ  - Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Unirea” al  

  Județului Alba 

Maria DAMIAN   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

    Compartimentul contabilitate-financiar 

    Membri de rezervă: 

Colonel Silviu DOGAR  - Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Unirea” al  

    Județului Alba 

Eugen DOBRA    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

Petruța Rodica TODEA  - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul 

   buget-venituri  
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 Responsabil de inventar pe unitate: Ioan POPA – consilier superior, Direcția dezvoltare și 

bugete - Compartimentul contabilitate-financiar.     

 

Art. 2. Aprob constituirea comisiilor de recepție a bunurilor (altele decât mijloace fixe), 

serviciilor, lucrărilor de întreținere și reparații curente achiziționate de către Consiliul Județean 

Alba, în următoarea componență: 

 

1. Pentru Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba 

 1.1. Comisia de recepție a obiectelor de inventar,  materialelor de întreținere și funcționare 

(pentru tehnica de calcul, parcul auto propriu și spații aferente desfășurării activității aparatului de 

specialitate), furnituri de birou și alte materiale consumabile, lucrări întreținere și reparații curente 

necesare bunei desfășurări a activității aparatului de specialite al Consiliului Judeţean Alba:  

    Membri titulari: 
Paul Marius HAȚEGAN  - șef serviciu, Serviciul administrativ  

Marius Vasile TRIFAN  - inspector de specialitate, Serviciul administrativ 

Ioan POPA    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

    Membri de rezervă: 

Nicolae Alin DREGHICIU  - referent, Serviciul administrativ 

Virgil Ștefan CĂRPINIȘAN - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -  

    Serviciul administrarea domeniului public și privat,   

    informatică  

Maria DAMIAN   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

    Compartimentul contabilitate-financiar 

Viorica Maria ȚIFF   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul 

   buget-venituri - Compartimentul urmărire, încasare venituri 

   și executare silită          

 

 1.2. Comisia de recepție a bunurilor și serviciilor specifice activităților în domeniul 

resurselor umane: 

    Membri titulari: 
Horațiu Zaharia SUCIU  - șef birou, Biroul resurse umane  

Ioana Silvia MATEI   - consilier superior, Biroul resurse umane   

Elena Cornelia STANCIU  - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul 

   buget-venituri - Compartimentul buget 

    Membri de rezervă: 

Rodica Ramona BĂLȚAT  - consilier superior, Biroul resurse umane   

Niculina HAȚEGAN   - consilier superior, Biroul resurse umane 

Adriana RADU     - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

 

1.3.  Comisia de recepție a serviciilor juridice: 

    Membri titulari: 

Ioan Gabriel VASIU   - consilier juridic superior, Direcția juridică și administrație 

     publică - Serviciul juridic contencios  

Raluca Elena GRĂDINARIU - consilier juridic superior, Direcția juridică și administrație 

     publică - Serviciul juridic contencios  

Adriana RADU     - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

    Membri de rezervă: 

Angela RUSU    - consilier juridic superior, Direcția juridică și 

administrație      publică - Serviciul juridic contencios  

Ana Maria TOMA   - consilier juridic superior, Direcția juridică și administrație 

     publică - Serviciul juridic contencios 
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Maria DAMIAN     - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

 

 1.4. Comisia de recepție a serviciilor de publicitate media (anunțuri ședințe ale Consiliului 

Județean, anunțuri concurs, anunțuri în Monitorul Oficial, anunțuri obligațiuni, etc.): 

    Membri titulari: 
Ioana BĂBUȚ   - consilier superior, Direcția juridică și administrație  

    publică - Compartimentul administrație publică 

Adrian Lucian HĂBEAN  - consilier superior, Direcția juridică și administrație  

    publică - Compartimentul administrație publică 

Maria DAMIAN     - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

 

 

    Membri de rezervă: 

Nicoleta LAZĂR   - consilier superior, Direcția juridică și relații publice -  

    Compartimentul administrație publică 

Adriana RADU    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

Elena Cornelia STANCIU  - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul 

   buget-venituri - Compartimentul buget 

 

 1.5. Comisia de recepție a bunurilor și serviciilor achiziționate pentru desfășurarea acțiunilor 

și activităților organizate de Serviciul dezvoltare, programe și guvernanța corporativă: 

    Membri titulari: 
Elisabeta Ana ANDRONE  - șef serviciu, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul  

    dezvoltare, programe și guvernanța corporativă  

Daniela Lorena CRAȘOVEANU  - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - 

DREGHICI OPREAN  Serviciul dezvoltare, programe și guvernanța corporativă - 

     Compartimentul programe și guvernanța corporativă 

Dana GĂISEANU   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Serviciul dezvoltare, programe și guvernanța corporativă 

       Membri de rezervă: 

Gabriela Nicoleta RUS  - inspector superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

    Serviciul dezvoltare, programe și guvernanța corporativă  

Mirela Corina BEREȘ  - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

    Serviciul buget-venituri - Compartimentul urmărire,   

   încasare venituri și executare silită 

Adriana RADU    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

    Compartimentul contabilitate-financiar 

 

 1.6. Comisia de recepție a serviciilor de întreținere și reparații a echipamentelor IT, a 

serviciilor de asistență tehnică pentru sisteme informatice, a serviciilor de găzduire, asistență tehnică 

și remediere erori pentru site-ul www.cjalba.ro: 

    Membri titulari: 
Virgil Ștefan CĂRPINIȘAN - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -  

    Serviciul administrarea domeniului public și privat,   

    informatică  

Gabriela-Cristina MOTOC  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -  

    Serviciul administrarea domeniului public și privat,   

    informatică  

Ioan POPA    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

    Membri de rezervă: 
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Paul Marius HAȚEGAN  - șef serviciu, Serviciul administrativ  

Marius Vasile TRIFAN  - inspector de specialitate, Serviciul administrativ 

Adriana RADU    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

    Compartimentul contabilitate-financiar 

 

 1.7. Comisia de recepție a bunurilor și serviciilor destinate activităților desfășurate în 

domeniul tineret, învățământ, sport, relații interinstituționale: 

    Membri titulari: 
Sorina OPREAN    - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -  

  Compartimentul tineret, învățământ, sport, relații    

 interinstituționale  

Marius Vasile TRIFAN  - inspector de specialitate, Serviciul administrativ 

Adriana RADU    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

    Membri de rezervă: 

Ștefania Petronela NEGRESCU - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -  

  Compartimentul tineret, învățământ, sport, relații    

 interinstituționale  

Maria DAMIAN   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

    Compartimentul contabilitate-financiar 

Viorica Maria ȚIFF   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul 

   buget-venituri - Compartimentul urmărire, încasare venituri 

   și executare silită          

 

 1.8. Comisia de recepție a bunurilor și serviciilor destinate activităților desfășurate de 

Compartimentul gestiunea patrimoniului construit și a peisajului cultural: 

    Membri titulari: 
Adina ȘTEFAN    - consilier superior, Direcția amenajarea teritoriului și  

  urbanism - Compartimentul amenajarea teritoriului,   

  urbanism 

Gabriela Cristina HALE  - consilier superior, Direcția amenajarea teritoriului și  

  urbanism - Compartimentul gestiunea patrimoniului   

 construit și a peisajului cultural 

Adriana RADU    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

    Membri de rezervă: 

Mihaela Simona GLIGOR  - consilier superior, Direcția amenajarea teritoriului și  

  urbanism - Compartimentul amenajarea teritoriului,   

  urbanism 

Corina STOICĂNESCU  - consilier superior, Direcția amenajarea teritoriului și  

  urbanism - Compartimentul autorizare, disciplina în   

 construcții, cadastru, GIS 

Viorica Maria ȚIFF   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul 

   buget-venituri - Compartmentul urmărire, încasare venituri 

   și executare silită          

 

 1.9. Comisia de recepție a bunurilor și serviciilor destinate activităților desfășurate de 

Compartimentul dezvoltare, promovare patrimonială și Managementul unităților de cultură: 

    Membri titulari: 
Aurora Petronela LUCA  - consilier superior, Serviciul investiții, dezvoltare,   

  promovare patrimonială și managementul     

 unităților de cultură -  Compartimentul dezvoltare,    

 promovare patrimonială și Managementul unităților de   

 cultură 
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Alina FRĂȚILĂ    - inspector superior, Serviciul investiții, dezvoltare,  

   promovare patrimonială și managementul unităților de  

  cultură - Compartimentul dezvoltare, promovare    

 patrimonială și Managementul unităților de cultură 

Adriana RADU    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

    Membri de rezervă: 

Anca POJAR    - consilier principal, Serviciul investiții, dezvoltare,  

   promovare patrimonială și managementul unităților de  

  cultură - Compartimentul dezvoltare, promovare    

 patrimonială și Managementul unităților de cultură 

Pompilia Luminița CAȚAROȘ - consilier superior, Serviciul investiții, dezvoltare,  

    promovare patrimonială și managementul    

  unităților de cultură - Compartimentul dezvoltare,    

 promovare patrimonială și Managementul unităților de   

 cultură 

Maria DAMIAN   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

    Compartimentul contabilitate-financiar 

 

  

 

 

 1.10. Comisia de recepție a bunurilor și serviciilor destinate activităților desfășurate în 

domeniul turismului: 

    Membri titulari: 
Galeni Adina NĂCREALĂ  - consilier superior, Biroul turism 

Ioana MIRCA    - consilier superior, Biroul turism  

Adriana RADU    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

    Membri de rezervă: 

Adrian PUIULEȚ   - inspector de specialitate, Biroul turism 

Aurora Petronela LUCA  - consilier superior, Serviciul investiții, dezvoltare,   

  promovare patrimonială și managementul unităților de   

 cultură - Compartimentul dezvoltare, promovare    

 patrimonială și Managementul unităților de cultură 

Viorica Maria ȚIFF   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul 

   buget-venituri - Compartimentul urmărire, încasare venituri 

   și executare silită          

 

 1.11.  Comisia de recepție a bunurilor și serviciilor achiziționate pentru desfășurarea 

acțiunilor și activităților organizate de Serviciul mediu: 

    Membri titulari: 

Nicoleta Elena IRIMIE  - șef birou, Serviciul mediu 

Cristel Sandu DĂUCEANU  - consilier superior, Serviciul mediu - Compartimentul 

     sistem de management integrat al deșeurilor 

Eugen DOBRA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete –   

    Compartimentul contabilitate – financiar 

    Membri de rezervă: 

Bogdan OLAR   - consilier asistent, Serviciul mediu - Compartimentul  

   strategii, programe, proiecte mediu 

Adela BOZDOG   - consilier superior, Serviciul mediu - Compartimentul  

   sistem de management integrat al deșeurilor 

Maria DAMIAN   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete –   

    Compartimentul contabilitate – financiar 
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 1.12.  Comisia de recepție a bunurilor și serviciilor achiziționate pentru desfășurarea 

acțiunilor și activităților organizate de Compartimentul arii protejate: 

    Membri titulari: 

Andreea Maria SUSA  - inspector de specialitate, Compartimentul arii protejate 

Bianca BURGHELEA  - inspector de specialitate, Compartimentul arii protejate  

Adriana RADU     - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

    Membri de rezervă: 

Ilie TOMUȘ    - inspector de specialitate, Compartimentul arii protejate  

Maria DAMIAN   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete –   

   Compartimentul contabilitate – financiar 

Ioan POPA    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

 

 1.13. Comisia de recepție a bunurilor și serviciilor achiziționate pentru desfășurarea 

acțiunilor și activităților organizate de Biroul relații internaționale, diaspora, relații publice și 

comunicare: 

    Membri titulari: 
Lia Dorica DOGARU  - inspector de specialitate, Biroul relații internaționale,  

    diaspora, relații publice și comunicare  

Cornelia Carmen MĂDĂRAȘ - consilier superior, Biroul relații internaționale,   

    diaspora, relații publice și comunicare  

Maria DAMIAN   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

    Compartimentul contabilitate-financiar 

 

    Membri de rezervă: 

Violeta Daniela NICA  - consilier superior, Biroul relații internaționale,   

  diaspora, relații publice și comunicare   

Alina FRĂȚILĂ    - inspector superior, Serviciul investiții, dezvoltare,  

   promovare patrimonială și managementul unităților de  

  cultură - Compartimentul dezvoltare, promovare    

 patrimonială și Managementul unităților de cultură 

Adriana RADU     - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

 

1.14. Comisia de recepție a bunurilor și serviciilor achiziționate pentru desfășurarea activităților 

realizate de Compartimentul Întreținere drumuri: 

    Membri titulari: 

Cosmin Aurelian OLTEAN  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -  

    Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri -  

    Compartimentul siguranța circulației pe drumurile județene 

Marius Vasile TRIFAN  - inspector de specialitate, Serviciul administrativ 

Eugen DOBRA    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

 Membri de rezervă:  

Sebastian POHONȚU  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -  

    Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri -  

    Compartimentul siguranța circulației pe drumurile județene 

Paul Marius HAȚEGAN  - șef serviciu, Serviciul administrativ  

Adriana RADU     - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -    

    Compartimentul contabilitate-financiar 
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2. Pentru Centrul Militar Județean Alba 

 

 2.1. Comisia de recepție a obiectelor de inventar, materialelor de întreținere și funcționare 

(pentru tehnica de calcul, parcul auto propriu și spații aferente desfășurării activității Centrului 

Militar Județean Alba), furnituri de birou și alte materiale consumabile, servicii, lucrări întreținere și 

reparații curente necesare bunei desfășurări a activității proprii: 

    Membri titulari: 
mr. Vasile BUTA    - Centrul Militar județean Alba 

căpitan Liviu NEAGOE  - Centrul Militar județean Alba 

Adriana RADU    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

    Membri de rezervă: 

plt. adj. pr. Lucian PODAR  - Centrul Militar județean Alba 

Marius Vasile TRIFAN  - inspector de specialitate, Serviciul administrativ 

Ioan POPA    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

 

3. Pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Unirea” al Județului Alba 

  3.1. Comisia de recepție a obiectelor de inventar, materialelor de întreținere și funcționare 

(pentru tehnica de calcul, parcul auto propriu și spații aferente desfășurării activității Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgență ,,Unirea" al Județului Alba), furnituri de birou și alte materiale 

consumabile, servicii, lucrări întreținere și reparații curente necesare bunei desfășurări a activității 

proprii: 

    Membri titulari: 
Colonel Florin ZECHERU  - Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Unirea” al 

    Județului Alba     

Maior Claudiu ALEXĂ  - Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Unirea” al  

  Județului Alba 

Ioan POPA    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

 

    Membri de rezervă: 

Colonel Silviu DOGAR  - Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Unirea” al  

  județului Alba 

Maria DAMIAN     - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

Petruța Rodica TODEA  - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul 

   buget-venituri  

 

 Art. 3. (1) Pentru recepția obiectivelor de investiții finalizate și a altor lucrări care nu au fost 

menționate în prezenta dispoziție, se vor constitui comisii de recepție prin dispoziție a Președintelui 

Consiliului Județean Alba. 

  (2) La achiziția oricăror bunuri (cu excepția celor care intră în categoria activelor fixe 

corporale menționate la art. 1) și servicii necesare bunei desfășurări a activității aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba, sau destinate desfășurării unor acțiuni organizate de 

compartimentele de specialitate ale Consiliului Județean Alba și care nu sunt menționate în prezenta 

dispoziție, recepția se efectuează de către comisia prevăzută la art. 2, pct. 1, subpunctul 1.1.  

 

 Art. 4. Termenul de efectuare a recepției este de  maxim  72  de  ore,  de  la  înregistrarea  la  

registratura instituției a documentelor în baza cărora se efectuează recepția. 

 

 Art. 5. Documentele în baza cărora se efectuează recepţia sunt: 

  factura fiscală, 

  factura proforma, în cazul în care este însoţită de bunurile ce trebuiesc achitate, 



  
- 104 -  

  avizul de expediţie/aviz de însoțire a mărfii, 

  actul de donaţie, 

  contractul de sponsorizare,  

  procesul verbal de transfer pentru bunurile provenite de la altă instituţie, 

  proces verbal de predare primire, 

  comanda de achiziţii şi contractul de achiziţie publică unde sunt prevăzute cantităţile şi 

condiţiile de calitate ale bunurilor. 

 

 Art. 6. Documentele utilizate (după caz) de către comisiile de recepție menționate sunt 

următoarele: 

 Proces-verbal de recepție a mijlocului fix (anexa nr. 1- parte integrantă a prezentei 

dispoziţii)se întocmeşte pentru mijloacele fixe independente care nu necesită montaj şi nici probe 

tehnologice, acestea considerându-se puse în funcţiune la data achiziţionării lor. 

 Proces-verbal de punere în funcțiune (anexa nr. 2- parte integrantă a prezentei 

dispoziţii)se întocmeşte pentru utilajele şi instalaţiile care necesită montaj şi probe tehnologice, 

precum şi clădirile şi construcţiile speciale care deservesc procese tehnologice, acestea considerându-

se puse în funcţiune la terminarea probelor tehnologice. 

 Proces-verbal de recepție a activelor fixe necorporale (anexa nr. 3- parte integrantă a 

prezentei dispoziţii)se întocmeşte pentru recepția activelor fixe necorporale. 

 Nota de recepție și constatare de diferențe (anexa nr. 4- parte integrantă a prezentei 

dispoziţii)se întocmeşte pentru recepția bunurilor care intră în magazia instituției. 

 Proces-verbal de recepție a produselor (anexa nr. 5- parte integrantă a prezentei 

dispoziţii)se întocmeşte pentru toate produsele care nu sunt predate la magazia instituției. 

 Proces-verbal de recepție a serviciilor (anexa nr. 6- parte integrantă a prezentei 

dispoziţii)se întocmeşte pentru recepția serviciilor. 

 

Art. 7. (1) Membri comisiilor de recepție nominalizați la art. 1 și art. 2 au obligația să 

confirme prin semnătură pe documentele de recepție, primirea bunurilor la locul de depozitare, după 

ce verifică în mod amănunțit dacă sortimentul, cantitatea, calitatea și prețul corespund cu datele din 

documentele justificative. 

(2) În cazul în care la primirea produselor achiziționate se constată deteriorări, lipsuri 

sau nepotriviri calitative față de datele cuprinse în documentele însoțitoare, precum și alte indicii cu 

privire la integritatea bunurilor, comisia de recepție menționează și înregistrează diferențele 

existente. 

Art. 8. (1) La recepția mijloacelor fixe/activelor fixe necorporale, Procesul verbal de 

recepție/Procesul-verbal de punere în funcțiune v-a fi semnat și de către Responsabilul de inventar 

pe unitate, iar dacă mijloacele fixe/activele fixe necorporale sunt repartizate direct la locurile de 

folosință, atunci acest document va fi semnat și de către persoana care le ia în primire. 

      (2) La recepția bunurilor (altele decât mijloace fixe), gestionarul  va  participa la 

lucrările de recepție, va semna pentru confirmarea de primire în gestiune documentele însoțitoare ale 

bunurilor şi va semna notele de recepție. 

  (3) Procesele verbale de recepție vor fi semnate de către furnizor/prestator doar în 

cazul în care livrarea/prestarea se face direct de către furnizor/prestator și acesta se află la sediul CJ 

Alba la momentul efectuării recepției. 

 

Art. 9. Prevederile prezentei dispoziţii se completează cu prevederile din: 

 PO-05-01 privind gestionarea materialelor consumabile și a obiectelor de inventar necesare 

funcționării aparatului de specialitate; 

 PO-61-01 privind recepția obiectivelor de investiții; 

 PO privind evidența contabilă a activelor fixe corporale și necorporale; 

 PO-41-09 privind evidența contabilă a obiectelor de inventar, materialelor consumabile și 

altor valori. 
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Art. 10. La data intrării în vigoare a prezentei dispoziţii, Dispoziția Președintelui Consiliului 

Județean Alba nr. 465/28 august 2019 cu privire la constituirea Comisiilor de recepție a 

mijloacelor fixe, activelor fixe necorporale, bunurilor (altele decât mijloace fixe), serviciilor, 

lucrărilor de întreținere și reparații curente achiziționate de către Consiliul Județean Alba, îşi 

încetează aplicabilitatea. 

 

 Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al județului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, Centrului Militar Județean Alba și Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență ,,Unirea” al Județului Alba, persoanelor nominalizate în cadrul comisiilor de 

recepţie, Direcției juridică și administrație publică, Direcției dezvoltare și bugete, Direcției 

gestionarea patrimoniului, Direcției amenajarea teritoriului și urbanism, Serviciului administrativ, 

Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură, 

Serviciului mediu, Biroului resurse umane, Biroului relații internaționale, diaspora, relații publice și 

comunicare, Biroului turism, Compartimentului arii protejate din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba 

 

                     Contrasemnează, 

       PREŞEDINTE,                  SECRETAR GENERAL 

        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 248                  

Alba Iulia,  25 mai 2020 
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Achizitor                                                                                                     Anexa nr. 1                      

     UAT JUDEȚUL ALBA             
              

 

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A MIJLOCULUI FIX 

 Nr.  .... din .................... 

 

Comisia de recepţie constituită conform Dispoziției nr. ...... din .................. a Președintelui 

Consiliului Județean Alba   

am procedat la recepţia mijlocului fix furnizat de  

................................................................................... 

Contract nr. 

............................................................................................................................................... 

Mijlocul fix si caracteristici tehnice: 

........................................................................................................ 

Observații: 

................................................................................................................................................ 

Felul recepției(calitativ, cantitativ, etc.): 

.................................................................................................. 

Probe efectuate și rezultatul lor (consemnate în anexe): 

.......................................................................... 

Asigurarea funcționării mașinilor și instalațiilor în timpul probelor s-a făcut de: 

................................... 

Concluziile comisiei: 

................................................................................................................................ 

Termen de garanție: 

.................................................................................................................................. 

Alte date: 

.................................................................................................................................................. 

 

   COMISIA DE RECEPȚIE: 

   Numele și prenumele      Semnătura                                    Furnizor 

   ....................................       .................                                 .................... 

   ....................................     ................. 

   ....................................        ................. 

 

Poziția prevăzută în planul de investiții: 

.................................................................................................. 

Poziția din anexă: 

..................................................................................................................................... 

Comanda nr. 

.............................................................................................................................................. 

Furnizat de: 

............................................................................................................................................... 

Factura nr.  ................. din .................................. 

Valoarea de inventar: ..................................... lei 

Data înregistrării: ............................................... 

Număr de inventar: ............................................ 

Cod de clasificație: ............................................ 

Durata normată: .................................................                                                   

    

                                                                                                                                                                                                                                     

RESPONSABIL CU INVESTIȚIILE, 
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         Achizitor                                                                                                   Anexa nr. 2                     

      UAT JUDEȚUL ALBA           
        

               

PROCES-VERBAL DE PUNERE ÎN FUNCŢIUNE 

Nr. ........ din ................ 

 

 

  I. DATE GENERALE 

  1. Comisia de recepţie convocată la data de ....... şi-a desfăşurat activitatea în intervalul: ....... 

  II. CONSTATĂRI 

  În urma examinării documentaţiei prezentate, a rezultatelor probelor tehnologice şi a cercetării 

pe teren a lucrărilor executate s-a constatat: 

  1. Documentaţia tehnico-economică prevăzută în Regulamentul de efectuare a obiectivelor de 

investiţii a fost/nu a fost prezentată integral comisiei de recepţie, lipsind: 

  ............................................. 

  ............................................. 

  2. În perioada ......... au fost efectuate probele tehnologice ale utilajelor şi instalaţiilor aferente 

capacităţii pentru exploatarea normală a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice şi asigurarea calităţii 

produselor, conform documentaţiei tehnico-economice şi indicatorilor tehnico-economici aprobaţi. 

  3. La data recepţiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobaţi este următorul: 

  ............................................. 

  4. Costul lucrărilor şi al cheltuielilor pentru efectuarea probelor tehnologice, aşa cum rezultă din 

documentele prezentate, este de ..... lei. 

  5. Valoarea produselor rezultate în urma probelor tehnologice, care se pot valorifica, este de 

....... lei. 

  6. Valoarea de înregistrare a mijloacelor fixe ce se pun în funcţiune (sau se dau în folosinţă) este 

la data recepţiei de ..... lei. 

  7. Alte constatări. 

  III. CONCLUZII 

  1. Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie în 

unanimitate/cu majoritate de păreri hotărăşte: 

  ADMITEREA RECEPŢIEI PUNERII ÎN FUNCŢIUNE A CAPACITĂŢII: 

  ........................................... 

  2. Comisia de recepţie stabileşte că, pentru o cât mai bună exploatare a capacităţii puse în 

funcţiune, mai sunt necesare următoarele măsuri: 

  ........................................... 

  ........................................... 

  3. Prezentul proces-verbal, care conţine ..... file şi ... anexe, numerotate cu un total de ....... file, 

care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat azi ....... în .... exemplare originale. 

 

 
Numele și 

prenumele 
Funcția Locul de muncă Semnătura 

Președinte 

Membri: 

    

Specialiști-

consultanți 

    

Asistenți la 

recepție 
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                 Achizitor                                                                                                        Anexa nr. 3                                                                        

     UAT JUDEȚUL ALBA             
         

               

 

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A ACTIVELOR NECORPORALE 

 Nr.  .... din .................... 

 

Comisia de recepţie constituită conform Dispoziției nr. ...... din .................. a Președintelui 

Consiliului Județean Alba   

am procedat la recepţia activului necorporal furnizat de ......................................................................... 

Contract nr. 

............................................................................................................................................... 

Observații: 

................................................................................................................................................ 

Felul recepției (calitativ, cantitativ, etc.): 

................................................................................................. 

Probe efectuate și rezultatul lor (consemnate în anexe): 

.......................................................................... 

Concluziile comisiei: 

................................................................................................................................ 

Termen de garanție: 

.................................................................................................................................. 

Alte date: 

.................................................................................................................................................. 

 

   COMISIA DE RECEPȚIE: 

   Numele și prenumele      Semnătura                                    Furnizor 

   ....................................       .................                                 .................... 

   ....................................     ................. 

   ....................................        ................. 

 

Poziția prevăzută în planul de investiții: 

.................................................................................................. 

Poziția din anexă: 

..................................................................................................................................... 

Comanda nr. 

.............................................................................................................................................. 

Furnizat de: 

............................................................................................................................................... 

Factura nr.  ................. din .................................. 

Valoarea de inventar: ..................................... lei 

Data înregistrării: ............................................... 

Număr de inventar: ............................................ 

Durata normată: .................................................                                                   

    

   

                                                 

                                                                                                                             

........................................................... 

                RESPONSABIL CU INVESTIȚIILE, 
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                  Achizitor                                                                                                       Anexa nr. 5                     

      UAT JUDEȚUL ALBA             
               

       

 

 

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE A PRODUSELOR 

Nr. ........ din ................ 

.....................(denumirea produselor) furnizate în cadrul contractului de furnizare nr. ...... din data 

.......... 

 

încheiat între UAT JUDEȚUL ALBA prin Consiliul Județean Alba, în calitate de Beneficiar, şi 

........................................................................................................................... , în calitate de Furnizor 

 Comisia de recepţie constituită prin Dispoziția nr. ........... din data .................... a 

Președintelui Consiliului Județean Alba a procedat astăzi....................... (data) la recepţia produselor 

ce au făcut obiectul contractului de furnizare menționat mai sus, având o valoare de ........................... 

lei la care se adaugă ........................... lei TVA şi a fost formată din:  

 

  (nume şi prenume) 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

 

 La recepţia produselor a participat ................................ (nume şi prenume) în calitate de 

reprezentant legal al (denumirea Furnizorului) .................................................................... 

 Comisia de recepţie constată că următoarele produse furnizate în cadrul contractului respectă 

cerinţele de calitate, cantitate, caracteristicile corespund cu cele prevăzute în contract şi au fost 

livrate conform graficului de timp, prevăzute în contract, după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 
Denumire produs Caracteristici UM Cantitate 

Preţ/UM 

(fără TVA) 

      

  

 De asemenea, Comisia de recepție constată că Furnizorul şi-a îndeplinit toate obligaţiile 

asumate prin contractul încheiat între părţi. 

 Valoarea totală a produselor furnizate este de ................................. lei la care se adaugă TVA 

........................ lei şi corespunde cu preţul înscris în contractul de furnizare încheiat între părţi. 

  

 Prezentul proces-verbal, conţinând ........ file a fost încheiat astăzi .......................... la sediul 

........................ în ....... exemplare, din care ........ pentru Beneficiar şi unul pentru Furnizor. 

 

 

       Beneficiar         Furnizor 

           UAT Județul Alba                                     .......................................... 

 

 Comisia de recepţie 

  (numele, prenumele şi semnătura) 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

                                                                                                              Achizitor                                                                                                

 

    

 



  
- 110 -  

Anexa nr. 6                     

      UAT JUDEȚUL ALBA           
        

           

       

 

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE A SERVICIILOR 

Nr. ........ din ................ 

................. (denumirea serviciilor), prestate în cadrul contractului de servicii de ……………….. 

nr. ....... din data .........., 

 

 

încheiat între UAT JUDEȚUL ALBA prin Consiliul Județean Alba, în calitate de Beneficiar, şi 

........................................................................................................................... , în calitate de Prestator 

 Comisia de recepţie constituită prin Dispoziția nr. ........... din data .................... a 

Președintelui Consiliului Județean Alba a procedat astăzi....................... (data) la recepţia serviciilor 

ce au făcut obiectul contractului de servicii menționat mai sus, având o valoare de ........................... 

lei la care se adaugă ........................... lei TVA şi a fost formată din:  

 

  (nume şi prenume) 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

 

 La recepţia serviciilor a participat din partea Prestatorului.................................(nume şi 

prenume) în calitate de reprezentant legal al ................................................ (denumirea prestatorului). 

 Comisia de recepţie constată şi consemnează că serviciile care au făcut obiectul contractului 

au fost prestate de Prestator cu respectarea cerinţelor, exigenţelor, cantităților şi în graficul de timp, 

prevăzute în contractul de servicii, după cum urmează:  

(descrierea serviciilor)............................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 

 

 De asemenea, comisia de recepţie constată că Prestatorul şi-a indeplinit toate obligaţiile 

asumate prin contractul încheiat între părţi. 

 

 Valoarea serviciilor prestate este de .......................... lei la care se adaugă TVA ............... lei 

şi corespunde cu preţul înscris în contractul de servicii încheiat între părţi. 

 

 Prezentul proces-verbal, conţinând ....... file a fost încheiat astăzi .................... la sediul 

........................., în ........ exemplare, din care ........... pentru Beneficiar şi unul pentru Prestator. 

 

       Beneficiar         Prestator 

           UAT Județul Alba                                     .......................................... 

 

 Comisia de recepţie 

  (numele, prenumele şi semnătura) 

.......................................................... 
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea  

prin LICITAŢIE DESCHISĂ  a contractului de achiziţie  publică având ca obiect: Furnizarea 

şi distribuţia fructelor, laptelui şi a produselor de panificaţie în şcoli și grădinițe, pentru anii 

şcolari 2020-2021, 2021-2022 și 2022-2023,  

în cadrul Programului pentru școli al României în Judeţul Alba 

   

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 12117/28 mai 2020 al Serviciului achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru 

atribuirea prin LICITAŢIE DESCHISĂ  a contractului de achiziţie  publică având ca obiect: 

Furnizarea şi distribuţia fructelor, laptelui şi a produselor de panificaţie în şcoli și grădinițe, pentru 

anii şcolari 2020-2021, 2021-2022 și 2022-2023, în cadrul Programului pentru școli al României în 

Judeţul Alba, Anunţ de participare nr. [CN1020567]/ 24.04.2020, 01:37 în SEAP şi Anunţ JOUE nr. 

2020/S 081-190348/24.04.2020; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 191 alin. 1 lit. a, art. 191 lit. f şi art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare; 

     - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate prin 

H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit următoarea  

 

DISPOZIŢIE 

 

 Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin 

LICITAŢIE DESCHISĂ a contractului de achiziţie  publică având ca obiect: Furnizarea şi 

distribuţia fructelor, laptelui şi a produselor de panificaţie în şcoli și grădinițe, pentru anii şcolari 

2020-2021, 2021-2022 și 2022-2023, în cadrul Programului pentru școli al României în Judeţul 

Alba  , în următoarea componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 

Dana GĂISEANU   - consilier superior, Direcţia dezvoltare-bugete - Serviciul  

     dezvoltare programe şi guvernanţă corporativă 

Membri titulari: 

Raluca Elena GRĂDINARIU - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi administraţie  

    publică - Serviciul juridic-contencios 

Dana Georgiana LUPEA  - consilier achiziţii publice principal, Direcţia dezvoltare-bugete - 

Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor    

Ana Monica CRĂCIUN  - consilier superior,  Direcţia dezvoltare-bugete – Compartimentul 

contabilitate-financiar 

Mirela Corina BEREŞ  - consilier superior, Direcţia dezvoltare-bugete - Serviciul  

     dezvoltare programe şi guvernanţă corporativă 

Membri de rezervă: 

Daniela Lorena  DREGHICI OPREAN CRAŞOVEANU - consilier superior, Direcţia 

     dezvoltare-bugete - Serviciul dezvoltare programe şi guvernanţă  

     corporativă 

Ana Maria TOMA   - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi administraţie  

    publică - Serviciul juridic-contencios 
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Silvia Maria SCOARŢĂ  - consilier achiziţii publice principal, Direcţia dezvoltare-bugete - 

     Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării  

     contractelor 

Maria DAMIAN   - consilier superior,  Direcţia dezvoltare-bugete - Compartimentul 

contabilitate-financiar 

Dana POTOPEA  - şef serviciu, Direcţia dezvoltare-bugete, Serviciul achiziţii  

    publice şi monitorizarea implementării contractelor   

 

Art. 2. În vederea atribuirii prin LICITAŢIE DESCHISĂ a contractului de achiziţie  publică 

având ca obiect: Furnizarea şi distribuţia fructelor, laptelui şi a produselor de panificaţie în şcoli și 

grădinițe, pentru anii şcolari 2020-2021, 2021-2022 și 2022-2023, în cadrul Programului pentru 

școli al României în Judeţul Alba, în raport cu sarcinile şi responsabilităţile, Comisia de evaluare are, 

în ansamblu, următoarele atribuţii:  

a.) deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta; 

b.) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi; 

c.) verificarea conformităţii propunerilor tehnice ale ofertanţilor cu prevederile caietului de 

sarcini; 

d.) evaluarea propunerilor tehnice ale ofertanţilor în conformitate cu criteriile de atribuire, 

dacă este cazul; 

e.) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, inclusiv verificarea 

conformităţii cu propunerile tehnice, verificarea aritmetică, verificarea încadrării în fondurile care 

pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv, precum şi, dacă 

este cazul, verificarea încadrării acestora în situaţia prevăzută la art. 210 din Legea nr. 98/2016 

privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

f.) elaborarea solicitărilor de clarificări şi/sau completări necesare în vederea evaluării 

ofertelor;  

g.) stabilirea ofertelor neadecvate, inacceptabile şi/sau neconforme, precum şi a motivelor 

care stau la baza încadrării acestora în fiecare din aceste categorii;  

h.) stabilirea ofertelor admisibile;  

i.) aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare, astfel cum a fost prevăzut în 

anunţul de participare simplificat; 

j.) stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare sau, după caz, formularea propunerii de anulare a 

procedurii; 

k.) elaborarea proceselor-verbale aferente fiecărei şedinţe şi a raportului procedurii de 

atribuire. 

  Art. 3. Aprob numirea doamnei Dana GĂISEANU - consilier superior, Direcţia dezvoltare-

bugete - Serviciul dezvoltare programe şi guvernanţă corporativă ca persoană responsabilă de 

execuţia contractului de achiziţie publică având ca obiect: Furnizarea şi distribuţia fructelor, 

laptelui şi a produselor de panificaţie în şcoli și grădinițe, pentru anii şcolari 2020-2021, 2021-2022 

și 2022-2023, în cadrul Programului pentru școli al României în Judeţul Alba.  

  Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi administraţie 

publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului dezvoltare programe şi guvernanţă corporativă, 

Serviciului achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor şi Biroului resurse umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

                                                             Contrasemnează, 

           PREŞEDINTE              SECRETAR GENERAL 

                   Ion DUMITREL                      Vasile BUMBU 
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Prezentul Monitor Oficial al Județului Alba a fost editat în conformitate cu prevederile O.G. nr. 75 

din 28 august 2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor 

oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

 

SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA 

VASILE BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consilier 

Ioana Băbuț 
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