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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea ordinii de zi  pentru ședința „extraordinară”  

a Consiliului Judeţean Alba din data de 6 iulie 2020 

 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, în sistem videoconferinţă, în data 

de 6 iulie 2020; 

 Luând în dezbatere Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 263/2 iulie 2020 

privind convocarea Consiliului Județean Alba în ședință „extraordinară”, în ziua de 6 iulie 2020; 

 Luând în considerare 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 modificările şi 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 cu 

modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea  

 

 

 

 HOTĂRÂRE  

 

 

 

Art. 1.  Se aprobă ordinea de zi pentru şedinţa „extraordinară”, din ziua de 6 iulie 2020, ora 

10
00

, ședință care are loc în regim de videoconferință, astfel:  

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

Alba din data de 18 iunie 2020 

Redactat: director executiv Liliana NEGRUŢ, p. Secretarul general al Județului Alba 

2. Proiect de hotărâre nr. 113/9 iunie 2020 privind aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim 

Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 3 Gârbova” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

3. Proiect de hotărâre nr. 123/9 iunie 2020 privind aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim 

Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 18 Sâncrai” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

4. Proiect de hotărâre nr. 124/9 iunie 2020 privind aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim 

Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 19 Abrud” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

5. Proiect de hotărâre nr. 133/30 iunie 2020 privind modificarea, completarea și 

actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

6. Proiect de hotărâre nr. 136/1 iulie 2020 privind însuşirea documentaţiilor tehnice 

cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - 

Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra 

drumului judeţean DJ 107V: DJ 107 - Alecuş - DJ 107D 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
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7. Proiect de hotărâre nr. 138/2 iulie 2020 privind aprobarea constituirii dreptului de uz, 

servitute și acces la utilități publice în favoarea Societății Comerciale „APA CTTA” S.A. Alba 

asupra suprafeței de 3 mp și 60 ml din imobilul înscris în  CF nr. 70959  Baia de Arieş 

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. 130 

Alba Iulia, 6 iulie 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 18 iunie 2020 

 

 

 

        Consiliul Județean Alba întrunit în ședință „ordinarăˮ, în sistem videoconferință, în data de 18 

iunie 2020; 

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

Județean Alba din data de 18 iunie 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 18 iunie 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. 131 

Alba Iulia, 6 iulie 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, 18 iunie 2020,  

cu ocazia şedinţei „ordinară” a Consiliului Judeţean Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba a fost convocat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean 

Alba nr.254/11 iunie 2020 pentru a se întruni în ședință „ordinară”, în data de 18 iunie 2020, ora 

11
00

, ședință care a avut loc în regim de videoconferință. 

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

Dumitrel, Vicepreşedinţii Consiliului Județean Alba - domnii Dumitru Fulea şi Marius Nicolae 

Haţegan, un număr de 30 consilieri judeţeni, Administratorul județului Alba domnul Dan Mihai 

Popescu și doamna Director executiv Liliana Negruț, care l-a înlocuit pe domnul Secretar general al 

Judetului Alba Vasile Bumbu, dânsul fiind în concediu de odihnă. 

Au fost prezenţi de asemenea on-line şi 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. 

Doamna Director executiv Liliana Negruț, a facut prezenţa consilierilor judeţeni aflaţi on-

line. 

  

Ședința a început la ora 11
00

. 

 

Doamna Liliana Negruţ – Director executiv: 

32 de consilieri judeţeni prezenţi on-line. Nu s-a logat încă domnul consilier judeţean Chiriac 

Raul Dumitru. 

 

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. 129/15 iunie 2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul „Modernizare şi consolidare drum județean DJ 107V: DJ 107 – Alecuş 

– DJ 107D” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

2. Proiect de hotărâre nr. 130/17 iunie 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. 131/17 iunie 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 si aprobarea bugetului creditelor 

interne pe anul 2020 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
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4. Proiect de hotărâre nr. 132/17 iunie 2020 privind aprobarea Studiului de fundamentare a 

deciziei de concesionare a delegării operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale 

realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza1 

+ Faza2)  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Vă rog să aprobaţi suplimentarea Ordinii de zi cu următoarele proiecte:  

1) Proiect de hotărâre nr. 129/15 iunie 2020 privind privind aprobarea documentaţiei 

tehnico-economice faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul „Modernizare şi consolidare drum județean DJ 107V: DJ 107 – Alecuş 

– DJ 107D”;  

2) Proiect de hotărâre nr. 130/17 iunie 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. 131/17 iunie 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 si aprobarea bugetului creditelor 

interne pe anul 2020;  

4) Proiect de hotărâre nr. 132/17 iunie 2020 privind aprobarea Studiului de fundamentare a 

deciziei de concesionare a delegării operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale 

realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza1 

+ Faza2).  

 

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

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Vă rog să votaţi această suplimentare! 

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva? 

Doamna Liliana Negruţ – Director executiv: 

Unanimitate, 32 de voturi “pentru”.  

 

Propunerea a fost aprobată cu un număr de 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, 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: 

Vă rog să votăm Ordinea de zi în ansamblul său! 

Cine este pentru?  



 
10 

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva? 

Doamna Liliana Negruţ – Director executiv: 

Propunerea a fost votată cu un număr de 32 de voturi “pentru”, devine Hotărârea 121. 

 

Propunerea a fost aprobată cu un număr de 32 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 121/18 iunie 2020 

Propunerea a fost aprobată cu un număr de 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, 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: 

Deci putem începe şedinţa, 32 prezenţi. Prezenţa e făcută, deci mai departe, atenţie colegii 

consilieri judeţeni care aţi putea să fiţi în situaţii de incompatibilitate sau de conflict de interese, să 

nu participaţi la dezbateri şi la vot. 

 

Încep dezbaterile cu privire la ordinea de zi aprobată 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Intrăm în Ordinea de zi  

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

Alba din data de 28 mai 2020, redactat de domnul Vasile Bumbu, Secretarul general al Județului 

Alba. 

 

Se trece la votul asupra Procesului verbal al şedinţei „ordinară” din data de 28 mai 2020 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Doamna Liliana Negruţ – Director executiv: 

Propunerea a fost aprobată cu un număr de 32 de voturi “pentru”, devine Hotărârea 122. 

 

Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 

28 mai 2020 a fost aprobat cu un număr de 32 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 122/18 iunie 2020 

Propunerea a fost aprobată cu un număr de 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, 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 
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Domnul președinte Ion DUMITREL: 

2. Proiect de hotărâre nr. 125/10 iunie 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții ,,Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului 

Orășenesc Ocna Mureș’’, faza Proiect Tehnic, a Devizului general și a  Actului Adițional nr. 2  la 

Acordul de parteneriat nr. 14.364/ 21.09.2017, încheiat între UAT Oraşul Ocna Mureș, Unitatea 

Medico Socială Ocna Mureș, UAT Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în 

vederea implementării proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc 

Ocna Mureș” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea 

tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea 

eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile 

în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – 

Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI. 

 

Nu au participat la dezbateri domnii consilieri județeni Prodan Gheorghe Lucian şi 

Creţu Simion. 

Doamna Liliana Negruţ – Director executiv: 

Vă rog, domnii consilieri județeni Prodan Gheorghe Lucian şi Creţu Simion nu participă la 

dezbateri şi la vot la acest proiect. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Doamna consilier județean Florea Monica: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone Albani Rocchetti: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Stănescu Vasile: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Doamna Liliana Negruţ – Director executiv: 

Propunerea a fost votată cu un număr de 30 de voturi “pentru”, devine Hotărârea 123. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 125/10 iunie 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții ,,Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului 

Orășenesc Ocna Mureș’’, faza Proiect Tehnic, a Devizului general și a  Actului Adițional nr. 2  la 

Acordul de parteneriat nr. 14.364/ 21.09.2017, încheiat între UAT Oraşul Ocna Mureș, Unitatea 

Medico Socială Ocna Mureș, UAT Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în 

vederea implementării proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc 

Ocna Mureș” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea 

tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea 

eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile 

în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – 

Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, a fost aprobat cu un număr de 30 

voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 123/18 iunie 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, COMȘA Cătălin 

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

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

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

3. Proiect de hotărâre nr. 126/11 iunie 2020 privind aprobarea Monografiei economico-

militară a județului Alba. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Doamna consilier județean Florea Monica: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone Albani Rocchetti: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

  

 Domnul consilier județean Simion Marcel: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Fulea Ioan: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Morar Lucian Mihai: 

 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Stănescu Vasile: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

 

Domnul consilier judeţean Chiriac Raul Dumitru se loghează la sedinţă 

 

Doamna Liliana Negruţ – Director executiv: 

Numai puţin, cred că s-a logat şi domnu’ Chiriac, vă rog să răspundeţi “prezent”! 
 

Domnul consilier județean Chiriac Raul Dumitru: 

Prezent. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Doamna Liliana Negruţ – Director executiv: 

Aşa, deci avem unanimitate, 33 de voturi “pentru”, Hotărârea 124. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 126/11 iunie 2020 privind aprobarea Monografiei economico-

militară a județului Alba, a fost aprobat cu un număr de 33 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 124/18 iunie 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. 
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0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

4. Proiect de hotărâre nr. 127/11 iunie 2020 privind aprobarea propunerii schimbării 

destinaţiei unui bun imobil din spaţiu de învăţământ în spaţiu pentru activităţi medicale, pe o 

perioadă nedeterminată, pentru imobilul situat în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, 

judeţul Alba. 

 

Nu au participat la dezbateri domnii consilieri județeni Cherecheș Ioan Dan și Prodan 

Gheorghe Lucian. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Domnii consilieri județeni Cherecheș Ioan Dan și Prodan Gheorghe Lucian nu participă la 

dezbateri şi la vot. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 

Domnul consilier județean Chiriac Raul Dumitru: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone Albani Rocchetti: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Fulea Ioan: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Stănescu Vasile: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Doamna Liliana Negruţ – Director executiv: 

Propunerea a fost votată cu un număr de 31 de voturi “pentru”, devine Hotărârea 125. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 127/11 iunie 2020 privind aprobarea propunerii schimbării 

destinaţiei unui bun imobil din spaţiu de învăţământ în spaţiu pentru activităţi medicale, pe o 

perioadă nedeterminată, pentru imobilul situat în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, 

judeţul Alba, a fost aprobat cu un număr de 31 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 125/18 iunie 2020 

31 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, CHIRIAC Raul Dumitru, CREŢU Simion, 

COMȘA Cătălin Răzvan, 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 

 

Şedinţa continuă cu proiecte de hotărâri înscrise pe ordinea de zi suplimentară 
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Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Trecem la Ordinea de zi suplimentară.  

1. Proiect de hotărâre nr. 129/15 iunie 2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul „Modernizare şi consolidare drum județean DJ 107V: DJ 107 – Alecuş 

– DJ 107D”. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

Domnul consilier județean Chiriac Raul Dumitru: 

 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: 

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Doamna Liliana Negruţ – Director executiv: 

Propunerea a fost votată cu un număr de 33 de voturi “pentru”, devine Hotărârea 126. 

Proiectul de hotărâre nr. 129/15 iunie 2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul „Modernizare şi consolidare drum județean DJ 107V: DJ 107 – Alecuş 

– DJ 107D”, a fost aprobat cu un număr de 33 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 126/18 iunie 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. 130/17 iunie 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. 

 

Doamna Liliana Negruţ – Director executiv: 

Domnii consilieri județeni Prodan Gheorghe Lucian, Radu Călin şi Tătar Virgil nu participă la 

dezbateri şi la vot la acest proiect. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  
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Domnul consilier județean Chiriac Raul Dumitru: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone Albani Rocchetti: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simion Marcel: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Fulea Ioan: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Morar Lucian Mihai: 

 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Stănescu Vasile: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Doamna Liliana Negruţ – Director executiv: 

Propunerea a fost votată cu un număr de 30 de voturi “pentru”, devine Hotărârea 127. 

 

 

Proiectul de hotărâre nr. 130/17 iunie 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. 127/18 iunie 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 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

3. Proiect de hotărâre nr. 131/17 iunie 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 si aprobarea bugetului creditelor 

interne 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. 

 

Doamna Liliana Negruţ – Director executiv: 

Domnii consilieri județeni Creţu Simion, Fulea Ioan, Morar Mihai Lucian, Mureşan Corneliu, 

Prodan Gheorghe Lucian, Radu Călin şi Tătar Virgil nu participă la dezbateri şi la vot la acest 

proiect. 
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Avizele comisiilor de specialitate  

 

Domnul consilier județean Chiriac Raul Dumitru: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone Albani Rocchetti: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simion Marcel: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Fulea Ioan: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Morar Lucian Mihai: 

 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Stănescu Vasile: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Doamna Liliana Negruţ – Director executiv: 

Propunerea a fost votată cu un număr de 26 de voturi “pentru”, devine Hotărârea 128. 

 

 

 

Proiectul de hotărâre nr. 131/17 iunie 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 si aprobarea bugetului creditelor 

interne pe anul 2020, a fost aprobat cu un număr de 26 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 128/18 iunie 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 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

4. Proiect de hotărâre nr. 132/17 iunie 2020 privind aprobarea Studiului de fundamentare a 

deciziei de concesionare a delegării operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale 

realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza1 

+ Faza2). 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

Domnul consilier județean Chiriac Raul Dumitru: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone Albani Rocchetti: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 
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 Domnul consilier județean Morar Lucian Mihai: 

 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

 

 Domnul consilier județean Radu Călin: 

Am o întrebare, domnu’ Preşedinte! 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Da. 

 

 Domnul consilier județean Radu Călin: 

Oare domnul Manager de Proiect al Haldei de gunoi – domnul Administrator public al 

Judeţului, e prezent la şedinţă? 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Vă aude. 

 

 Domnul consilier județean Radu Călin: 

Aude...Oare care ar fi procedurile care ar mai urma după aprobarea acestui Studiu, pentru ca 

să avem şi noi o haldă de gunoi funcţională, mă rog, dată la o firmă care să o gestioneze şi gunoiul 

din judeţ să fie colectat corespunzător? 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Poftiţi domnu’ Popescu! 

Domnul administrator public Dan Mihai Popescu: 

Bună ziua, Dan Popescu. Procedura de atribuire, deschiderea ofertelor, va fi în prima decadă a 

lunii iulie, urmând să se facă evaluarea celor care vor să gestioneze această haldă şi să devină 

operaţional... 

 

 Domnul consilier județean Radu Călin: 

Mai este vreun pas după aprobarea acestui Studiu de fundamentare? 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Depunerea ofertelor, în prima decadă a lunii iulie. 

 

 Domnul consilier județean Radu Călin: 

Avem şanse să ni se conteste ca ultima dată? 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Deocamdată să se depună ofertele, să declarăm câştigătorii, asta este – nu putem să vă 

răspundem, sperăm să nu se întâmple acest lucru. 

 

 Domnul consilier județean Radu Călin: 

În regulă. Mulţumesc. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Mulţumim. 

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  
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 Domnul consilier județean Radu Călin: 

Eu, Radu Călin mă abţin. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Am înţeles. 

 

Doamna Liliana Negruţ – Director executiv: 

Propunerea a fost votată ... 

 

 Domnul consilier județean Arion Cosmin: 

Şi Arion se abţine! 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Şi domnu’ Arion… 

 

 Domnul consilier județean Luca Nicolae: 

Luca, Luca se abţine! 

 

 Domnul consilier județean Sandea Dorin: 

Sandea, abţinere. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Am înţeles. 

 

 Domnul consilier județean Dumitru Bogdan Mihai: 

Dumitru, abţinere. 

 

 Domnul consilier județean Matei Ioan: 

Matei, abţinere. 

 Domnul consilier județean Oţoiu Marcel: 

Şi Oţoiu, abţinere. 

 

Doamna Liliana Negruţ – Director executiv: 

Deci avem 7 abţineri şi 26 de voturi “pentru”, Hotărârea 129 devine acest proiect de 

hotărâre. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 132/17 iunie 2020 privind aprobarea Studiului de fundamentare a 

deciziei de concesionare a delegării operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale 

realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza1 

+ Faza2), a fost aprobat cu un număr de 26 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 129/18 iunie 2020 

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

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

Simone, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA 

Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, FENEŞER Gheorghe, FULEA Ioan, FLOREA Monica, GIURGIU 

Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, MORAR Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, 

NEGRUȚIU Adrian-Emil, PRODAN Gheorghe Lucian, PONORAN Tudor, PUŞCĂ Nicolae, 

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

Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

7 abțineri 
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Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Mulţumim, sănatate şi să ne vedem faţă în faţă cât mai repede! O zi bună! 

 

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

Județean Alba din data de 18 iunie 2020. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,                   p. SECRETAR GENERAL, 

Ion DUMITREL                  Director executiv, 

                                                                                 Liliana NEGRUȚ 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim Protejate  

pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 3 Gârbova”  

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în data de 6 

iulie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim Protejate pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 3 Gârbova”; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea înfiinţării „Locuinței 

Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 3 Gârbova”; 

- raportul de specialitate nr. 15007/3 iulie 2020 al Direcţiei juridică şi administraţie publică 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

  - adresa nr. 16197 din 5 iunie 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 12604/5 iunie 2020;  

  - nota de fundamentare nr. 16200/2018/2020 privind reorganizarea „Locuinței Maxim 

Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 3 Gârbova”; 

  - propunerea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba cu privire la aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte 

cu Dizabilităţi nr. 3 Gârbova”; 

  Luând în considerare: 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90/30 aprilie 2020 privind aprobarea modificării 

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

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

 - Strategia naţională privind Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi 2014 - 2020, 

Politicile sociale - de  la „reabilitarea” individului la reformarea societății; 

- Strategia judeţeană în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului Alba 2014-2020. 

- avizul nr. 1920/3/DDPD/SLA/LH/15 mai 2020 emis de Autoritatea Naţională pentru 

Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, cu privire la înfiinţarea „Locuinței Maxim 

Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 13 Gârbova” (art. 1 al prezentei hotărâri); 

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. d,  art. 173 alin. 1 lit. f și art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 112  alin. 3 lit. m din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 

decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 

2007, cu modificările ulterioare; 

- Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

https://idrept.ro/00136157.htm
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 - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin H.G. nr. 268/2007; 

 - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea 

calităţii în domeniul serviciilor sociale aprobate prin H.G. nr. 118/2014, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare a serviciilor sociale aprobat prin H.G. nr. 867/2015, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - H.G. nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru 

persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea Strategiei 

naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020; 

 - Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean/consiliului local al sectorului 

municipiului Bucureşti aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de 

organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de 

personal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare de 

tip locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi aprobate prin Ordinul ministrului 

muncii şi justiţiei sociale nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea Standardelor specifice 

minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

- art. 24 şi art. 25 din Metodologia de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru 

persoanele adulte cu handicap aprobată prin Decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 

Persoane cu Dizabilităţi nr. 877 din 30 octombrie 2018; 

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

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare adoptă 

următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

  Art. 1. Se aprobă înfiinţarea „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilităţi nr. 3 Gârbova”, în subordinea Consiliului Judeţean Alba, în structura Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, ca urmare a reorganizării „Locuinței Protejate 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 3 Gârbova. 

Art. 2. În urma procesului de reorganizare, profilul serviciului social va fi Locuință Maxim 

Protejată (LMP), cu o capacitate maximă de 10 beneficiari. 

Art. 3. (1) Se aprobă Organigrama „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilităţi nr. 3 Gârbova”, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

   (2) Organigrama „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilităţi nr. 3 Gârbova” constituie parte integrantă a Organigramei Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Art. 4. (1) Se aprobă Statul de funcţii al „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilităţi nr. 3 Gârbova”, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

    (2) Statul de funcţii al „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilităţi nr. 3 Gârbova” constituie parte integrantă a Statului de funcţii al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Art. 5. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al „Locuinței Maxim 

Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 3 Gârbova”, conform anexei nr. 3 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 6. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 1 august 2020. 

Art. 7. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilităţi nr. 3 Gârbova” aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90/30 

https://idrept.ro/00180544.htm
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aprilie 2020 privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii şi a Regulamentului 

de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Art. 8. Președintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul directorului general al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art. 9. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu 

Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, Agenţiei Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba, Președintelui 

Consiliului Județean Alba, Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, 

Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Biroului resurse umane şi 

Compartimentului Unităţi de asistenţă medicală, socială, învăţământ special din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 132 

Alba Iulia, 6 iulie 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 Judeţean Alba nr. 132 din 6 iulie 2020 

 

ORGANIGRAMA 

„LOCUINȚEI MAXIM PROTEJATE 

PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI NR. 3 GÂRBOVA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Subordonare funcţională 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                   Subordonare metodologică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Subordonare administrativă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ 

     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL 

                         Ion DUMITREL                               Vasile BUMBU 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI 

PROTECŢIA COPILULUI ALBA 

 

DIRECTOR GENERAL 

DIRECTOR GENERAL 

ADJUNCT 

Serviciul management de caz pentru 

persoane adulte cu dizabilități și 

monitorizare servicii sociale 

 

„Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilităţi Gârbova” 

 

Şef centru 

Personal de specialitate de 

îngrijire şi asistenţă, 

personal de specialitate şi 

auxiliar 

10 

„Locuința Maxim Protejată pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 3 

Gârbova” 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea  

Consiliului Judeţean Alba nr. 132 din 6 iulie 2020 

 

 

 

STAT DE FUNCŢII AL 

„LOCUINȚEI MAXIM PROTEJATE 

PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI NR. 3 GÂRBOVA” 

 

 

     

Nr.crt Denumirea funcţiei 
Clasa/      

Studii 
Gradul 

Număr de 

posturi 

Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 3 Gârbova 

1 Infirmier G  9 

2 Infirmier debutant G  1 

TOTAL GENERAL 10 

          

 

 

                                  CONTRASEMNEAZĂ 

     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL 

                         Ion DUMITREL                               Vasile BUMBU 
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Anexa nr. 3 la Hotărârea  

Consiliului Judeţean Alba nr. 132 din 6 iulie 2020 

 

 

REGULAMENT  

de organizare şi funcționare a serviciului social cu cazare: 

„LOCUINŢA MAXIM PROTEJATĂ PENTRU PERSOANE ADULTE  

CU DIZABILITĂȚI  NR. 3  GÂRBOVA” 

 

 

 Art. 1. Definiţie 

(1) Regulamentul de organizare şi funcționare este un document propriu al Serviciului Social 

„Locuinţa Maxim Protejată  pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 3 Gârbova”, înființat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 113/2007 și reorganizat în conformitate cu prevederile 

Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap 

aprobată prin Decizia nr. 877/2018 a Preşedintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu 

Dizabilități. 

  (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât 

şi pentru angajații locuinței protejate şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 

reprezentanții legali/convenționali, vizitatori. 

 Art. 2. Identificarea serviciului social 

       Serviciul Social „Locuinţa Maxim Protejată  pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 3 

Gârbova”, cod serviciu social 8790CR-D-VII, maxim protejată, cu sediul în localitatea Gârbova, 

str. Ion Creangă, nr. 511, județul Alba, este înființată şi administrată de furnizorul Direcția Generală 

de Asistență Socială şi Protecția Copilului, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr . 

000020 din 10.04.2014.   

 Art. 3. Scopul serviciului social  
Scopul  Serviciului Social „Locuinţa Maxim Protejată  pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 

nr. 3 Gârbova” este  de a acorda persoanelor adulte cu dizabilități aflate în situații de dificultate 

socială, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, servicii de găzduire,  îngrijire personală, asistență 

pentru sănătate, recuperare reabilitare funcțională, promovarea unui stil de viață independent și activ  

informare, evaluare a nevoilor, integrare/reintegrare socială persoanelor adulte cu dizabilități în 

vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune social, 

promovării incluziunii sociale şi creșterii calității vieții.  

 Art. 4. Cadrul legal de înființare, organizare şi funcționare 

 (1)  Serviciul Social „Locuinţa Maxim Protejată  pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 3 

Gârbova” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a 

serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, cu  modificările şi completările ulterioare,  precum şi a altor acte normative secundare 

aplicabile domeniului. 

(2) Standardul minim de calitate aplicabil este Ordinul ministrului muncii și justiției sociale 

nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate obligatorii 

pentru serviciile sociale destinate persoane adulte cu dizabilități.  

(3)  „Locuinţa Maxim Protejată  pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 3 Gârbova” este 

înființată în baza Hotărârii Consiliului Județean nr. 113/2007 ca serviciu de tip rezidențial organizat  

în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, în regim de 

componentă funcțională a acesteia, fără personalitate juridică,  este subordonată  administrativ 

„Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Gârbova”, metodologic 

fiind coordonată de Serviciul management de caz pentru persoane adulte cu dizabilități și 

monitorizare servicii sociale.  

          (4) „Locuinţa Maxim Protejată  pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 3 Gârbova” are o 

capacitate maximă de 10 beneficiari.   

http://lege5.ro/en/Mobile/Gratuit/gi4diobsha/legea-asistentei-sociale-nr-292-2011?pid=&d=2015-11-10
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 Art. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

 (1) Serviciul social „Locuinţa Maxim Protejată  pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 3 

Gârbova”  se organizează și funcționează cu respectarea : 

 a.) principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială 

 b.) principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația 

specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie 

la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.  

 (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Locuinţei 

Maxim Protejată  pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 3 Gârbova” sunt următoarele: 

  respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

  protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea 

de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și 

întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

  asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare; 

  deschiderea către comunitate; 

  asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor; 

  asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a 

unui personal mixt; 

  ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, 

după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exercițiu; 

  facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după 

caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat 

legături de atașament, atunci când aceștia își manifestă real interesul ; 

  promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

  asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare  și 

intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare în funcție de resursele umane și financiare 

asigurate, în situații de criză și în funcție de particularitățile cazului ; 

  preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după 

caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului şi 

abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent; 

 încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluționarea situațiilor de dificultate; 

  asigurarea confidențialității şi a eticii profesionale; 

  primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacități de integrare socială şi implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se 

pot confrunta la un moment dat; 

  colaborarea centrului direct și prin  intermediul Direcției  Generale de Asistență Socială  și 

Protecția  Copilului Alba  cu serviciul public de asistență socială sau primăriile de domiciliu ale 

beneficiarilor/aparținătorilor. 

 Art. 6. Beneficiarii serviciilor sociale 

     (1)  Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Locuinţa Maxim Protejată  pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități nr. 3 Gârbova” sunt: persoane adulte cu dizabilități încadrate în diferite grade 

de handicap  cu domiciliul pe raza județului Alba care au  Decizie de admitere în „Locuinţa Maxim 

Protejată  pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 3 Gârbova”, act emis de către Comisia de 

Evaluare a  Persoanelor Adulte cu Handicap  Alba. 

(2) „Locuinţa Maxim Protejată  pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 3 Gârbova” 

realizează admiterea beneficiarilor cu respectarea Procedurii de Admitere aprobată de Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba .  

(3) „Locuinţa Maxim Protejată  pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 3 Gârbova” 

întocmește,  pentru fiecare beneficiar,  un dosar de servicii și dosarul personal al beneficiarului care 

conține, cel puțin, următoarele documente:  

 cerere de admitere în centru, completată de beneficiar sau de reprezentantul legal; 

 decizia de admitere, aprobată sau, după caz, avizată de reprezentantul furnizorului, în 

original; 
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 recomandare medicală din care rezulta tipul de instituție indicat; 

 copie după b.i/c.i , certificat de naștere/căsătorie/ deces al  aparținătorului; 

 copie după documentul care atestă încadrarea în grad de  handicap; 

 adeverință de venit de la Administrația financiară; 

 contractul de furnizare servicii, semnat de părți, în original; 

 documente doveditoare a situației locative; 

 ultimul talon de pensie, dacă este cazul; 

 anchetă socială și planul de servicii ; 

 angajament de plată- după caz; 

 investigații paraclinice  cu rezultat favorabil integrării în comunitate. 

(4)  „Locuinţa Maxim Protejată  pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 3 Gârbova” în 

baza Procedurii proprii de încetare/suspendare a serviciilor stabilește şi aduce la cunoștința 

beneficiarilor condițiile de încetare/suspendare a serviciilor pe perioadă determinată. 

(5) Principalele situații în care centrul încetează/sistează acordarea serviciilor către beneficiar 

pe o anumită perioadă de timp sunt următoarele : 

 la cererea beneficiarului/reprezentantului legal; 

 la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ; 

 transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidențial/altă instituție, la cererea 

scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal;  

 la recomandarea centrului rezidențial care nu mai are capacitatea de a acorda toate 

serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului; 

 în cazul închiderii centrului rezidențial; 

 în caz de deces al beneficiarului; 

 când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar/reprezentantul legal al 

acestuia.  

(6) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Locuinţa Maxim Protejată  pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 3 Gârbova”  au următoarele drepturi: 

 a.) să li se respecte drepturile şi libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, 

sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială; 

 b.) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la 

luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică; 

 c.) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate şi primite; 

 d.) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile 

care au generat situația de dificultate; 

 e.) să fie protejați de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu; 

 f.) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieții intime; 

 g.) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

 h.) să li se respecte toate drepturile speciale pentru persoane cu dizabilități. 

(7) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Locuinţa Maxim Protejată  pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 3 Gârbova”  au următoarele obligații: 

 a.) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală 

şi economică; 

 b.) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

 c.) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, 

în funcție de tipul serviciului şi de situația lor materială; 

 d.) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală; 

 e.) să respecte prevederile prezentului regulament precum şi a obligațiilor asumate prin 

contractul de furnizare de servicii. 

 Art. 7. Principalele funcții  ale „Locuinţei Maxim Protejată  pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități nr. 3 Gârbova” sunt următoarele: 

      a.) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarele activități: 
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  1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară; 

  2. găzduire pe perioada nedeterminată; 

  3. îngrijire personală specializată; 

  4. îngrijire permanentă 24 din 24 de ore ; 

  5. consilierea şi informarea beneficiarilor ; 

  6. dezvoltarea abilităților de viață; 

  7. mediere, optimizarea relațiilor sociale ale beneficiarilor în locuință; 

  8. intervenție în caz de urgență. 

      b.) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice şi 

publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități: 

  1. materiale informative; 

  2. elaborarea si respectarea Regulamentului Intern, Manualul de Proceduri, Ghidul 

Beneficiarului; 

  3. elaborarea planului de activitate anual; 

  4. elaborarea de rapoarte de activitate; 

  5. accesul beneficiarului sau potențialilor beneficiari de a vizita „Locuinţa Maxim 

Protejată  pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 3 Gârbova”; 

  6. informarea beneficiarilor asupra activităților locuinței protejate, serviciilor derulate, 

proceduri utilizate. 

      c.) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situațiilor de dificultate 

în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, 

potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități: 

  1. respectarea drepturilor şi a demnității omului; 

  2. prezentarea şi afișarea „Carta drepturilor beneficiarilorˮ; 

  3. îmbunătățirea continuă a calității serviciilor; 

  4. cooperarea şi parteneriatul cu alte instituții. 

      d.) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități: 

  1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a 

serviciilor; 

  2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate. 

      e.) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale locuinței protejate 

prin realizarea următoarelor activități: 

         1. asigurarea calității spațiilor destinate recuperării şi reabilitării beneficiarilor; 

         2. asigurarea calității hranei în raport cu resursele financiare; 

         3. asigurarea logisticii în funcție de nevoile beneficiarilor şi resursele furnizorului; 

         4. formarea şi autoformarea continuă a personalului, disponibilitatea, capacitatea 

empatică şi motivația personalului. 

     Art. 8. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

 (1). 1. „Locuinţa Maxim Protejată  pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 3 Gârbova” 

funcționează cu un număr de 10 posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Alba 

nr. 90/30 aprilie 2020, din care: 

 a.) personal de specialitate de îngrijire şi asistență, personal de specialitate şi auxiliar: 10 

posturi ; 

 b.) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere reparații, deservire: 0 posturi. 

  2. Personalul de specialitate reprezintă 100% din totalul personalului. 

  3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de 10 

posturi, prevăzut în Statul de Funcții aprobat.  

(2) )  Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului şi se 

realizează în funcţie de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de 

calitate, conform H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale precum și 

a regulamentelor- cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și 

completările ulterioare. 
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(3) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activității curente a „Locuinţa Maxim 

Protejată  pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 3 Gârbova”  şi gestionarea bunurilor  aflate în 

patrimoniul acesteia vor fi asigurate de către „Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități Gârbova”, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și se subordoneaza directorului general 

adjunct adjunct care coordonează activitățile în domeniul protecției persoanei adulte; 

(4) Metodologic activitatea „Locuinţei Maxim Protejată  pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități nr. 3 Gârbova” din structura „Centrului de Îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu 

dizabilități Gârbova” este coordonată de către  Serviciul management de caz pentru persoane adulte 

cu dizabilități și monitorizare servicii sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi 

Protecția Copilului Alba. 

 (5) Serviciile de nutriție și dietetică sunt asigurate prin încheierea unui contract de prestări 

servicii de specialitate 

 (6) Serviciile de informare, consiliere, evaluare socială si psihologică sunt asigurate de către 

specialiștii care funcționează în  cadrul serviciului sau în structurile specializate ale Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului  Alba. 

 Art. 9. Personalul de specialitate de îngrijire şi asistență. Personal auxiliar  

 Personalul de specialitate este compus din: 

 a.) infirmier (532103) 

 Atribuţiile principale ale infirmierului 

  supraveghează cu atenție şi în mod permanent asistații, răspunde pentru securitatea vieții 

asistaților şi ia măsuri de prevenire a accidentelor pe timpul cât își desfășoară activitatea;  

 urmărește permanent starea psihică şi fizică a asistaților şi sesizează conducerea unității 

sau, după caz, asistentul medical, medicul, psihologul privind orice modificare a stării de sănătate a 

asistaților în cel mai scurt timp; 

 are obligația să cunoască măsurile de acordare a primului ajutor şi să le aplice în caz de 

nevoie; 

 asigură pregătirea şi servirea mesei; 

 acordă sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat, încălţat/descălţat, alegerea hainelor adecvate; 

pentru asigurarea igienei zilnice (spălat şi şters, îngrijirea propriului corp şi a părţilor acestuia, igiena 

eliminărilor etc.); 

 acordă sprijin pentru administrarea medicamentaţiei, în limita competenţei, pe baza 

recomandărilor medicului de familie/specialist; pentru probleme specifice de tip cataterizare, tratarea 

escarelor şi altele;  

 acordă sprijin pentru transfer şi mobilizare, pentru deplasarea în interior/exterior, inclusiv 

efectuarea de cumpărături; 

 acordă sprijin pentru comunicare, altele. 

 Art. 10. Finanţarea serviciului social „Locuinţa Maxim Protejată  pentru Persoane Adulte 

cu Dizabilități nr. 3 Gârbova” 

  (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor 

necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 

 (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se realizează prin bugetul Direcției Generale de 

Asistenta Sociala si Protecția Copilului Alba.  

 Art. 11. (1) Prezentul regulament constituie anexă a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi se completează 

de drept cu prevederile legale în vigoare sau ulterioare. 

(2)  Modificarea/completarea prezentului regulament se face prin hotărâre a Consiliului 

Judeţean Alba.  

Art. 12. La data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 132/6 iulie 

2020 privind aprobarea înfiinţării „Locuinţei Maxim Protejată  pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 

nr. 3 Gârbova”își încetează aplicabilitatea anexa nr. 35 a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, aprobat prin 
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Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90 din 30 aprilie 2020, precum şi alte dispoziţii contrare 

prezentei hotărâri. 

 

  

 

                                             CONTRASEMNEAZĂ 

     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL 

                         Ion DUMITREL                               Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim Protejate  

pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 18 Sâncrai”  

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în data de 6 

iulie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim Protejate pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 18 Sâncrai”; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea înfiinţării „Locuinței 

Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 18 Sâncrai”; 

- raportul de specialitate nr. 15008/3 iulie 2020 al Direcţiei juridică şi administraţie publică 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

  - adresa nr. 16197 din 5 iunie 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 12604/5 iunie 2020;  

  - nota de fundamentare nr. 16210/2018/2020 privind reorganizarea „Locuinței Maxim 

Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 18 Sâncrai”; 

  - propunerea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba cu privire la aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte 

cu Dizabilităţi nr. 18 Sâncrai”; 

  Luând în considerare: 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90/30 aprilie 2020 privind aprobarea modificării 

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

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

 - Strategia naţională privind Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi 2014 - 2020, 

Politicile sociale - de  la „reabilitarea” individului la reformarea societății; 

- Strategia judeţeană în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului Alba 2014-2020. 

  - avizul nr. 1920/2/DDPD/SLA/LH/15 mai 2020 emis de Autoritatea Naţională pentru 

Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, cu privire la înfiinţarea „Locuinței Maxim 

Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 18 Sâncrai” (art. 1 al prezentei hotărâri); 

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. d,  art. 173 alin. 1 lit. f și art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 112  alin. 3 lit. m din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 

decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 

2007, cu modificările ulterioare; 

- Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

https://idrept.ro/00136157.htm
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- O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

 - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin H.G. nr. 268/2007; 

 - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea 

calităţii în domeniul serviciilor sociale aprobate prin H.G. nr. 118/2014, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare a serviciilor sociale aprobat prin H.G. nr. 867/2015, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - H.G. nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru 

persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea Strategiei 

naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020; 

 - Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean/consiliului local al sectorului 

municipiului Bucureşti aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de 

organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de 

personal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare de 

tip locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi Standardelor specifice minime de 

calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare de tip locuinţă protejată pentru persoane adulte 

cu dizabilităţi aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82 din 16 ianuarie 

2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile 

sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

- art. 24 şi art. 25 din Metodologia de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru 

persoanele adulte cu handicap aprobată prin Decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 

Persoane cu Dizabilităţi nr. 877 din 30 octombrie 2018; 

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

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare adoptă 

următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

  Art. 1. Se aprobă înfiinţarea „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilităţi nr. 18 Sâncrai”, în subordinea Consiliului Judeţean Alba, în structura Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, ca urmare a reorganizării „Locuinței Protejate 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 18 Sâncrai”. 

Art. 2. În urma procesului de reorganizare, profilul serviciului social va fi Locuință Maxim 

Protejată (LMP), cu o capacitate maximă de 8 beneficiari. 

Art. 3. (1) Se aprobă Organigrama „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilităţi nr. 18 Sâncrai”, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

   (2) Organigrama „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilităţi nr. 18 Sâncrai” constituie parte integrantă a Organigramei Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Art. 4. (1) Se aprobă Statul de funcţii al „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilităţi nr. 18 Sâncrai”, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

   (2) Statul de funcţii al „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilităţi nr. 18 Sâncrai” constituie parte integrantă a Statului de funcţii al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Art. 5. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al „Locuinței Maxim 

Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 18 Sâncrai”, conform anexei nr. 3 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 6. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 1 august 2020. 

https://idrept.ro/00180544.htm
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Art. 7. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilităţi nr. 18 Sâncrai” aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90/30 

aprilie 2020 privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii şi a Regulamentului 

de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Art. 8. Președintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul directorului general al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

  Art. 9. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu 

Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, Agenţiei Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba, Președintelui 

Consiliului Județean Alba, Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, 

Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Biroului resurse umane şi 

Compartimentului Unităţi de asistenţă medicală, socială, învăţământ special din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 133 

Alba Iulia, 6 iulie 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 Judeţean Alba nr. 133 din 6 iulie 2020 

 
ORGANIGRAMA 

„LOCUINȚEI MAXIM PROTEJATE 

PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI NR. 18 SÂNCRAI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Subordonare funcţională 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                   Subordonare metodologică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Subordonare administrativă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ 

     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL 

                         Ion DUMITREL                               Vasile BUMBU 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI 

PROTECŢIA COPILULUI ALBA 
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Serviciul management de caz pentru 

persoane adulte cu dizabilități și 

monitorizare servicii sociale 

 

„Șeful centrului care coordonează 

serviciile sociale cu cazare din zona Aiud” 

 

Personal de specialitate de 
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gospodărire, întreţinere-

reparaţii, deservire 
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Sâncrai” 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea  

Consiliului Judeţean Alba nr. 133 din 6 iulie 2020 

 

 

 

STAT DE FUNCŢII AL 

„LOCUINȚEI MAXIM PROTEJATE 

PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI NR. 18 SÂNCRAI” 

 

 

     

Nr.crt Denumirea funcţiei 
Clasa/      

Studii 
Gradul 

Număr de 

posturi 

Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 18 Sâncrai 

1 asistent medical principal PL   1 

2 infirmier G   6 

3 muncitor calificat I (întreţinere) M;G   1 

TOTAL GENERAL 8 

          

 

 

                                   CONTRASEMNEAZĂ 

     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL 

                         Ion DUMITREL                               Vasile BUMBU 
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Anexa nr. 3 la Hotărârea  

Consiliului Judeţean Alba nr. 133 din 6 iulie 2020 

 

 

REGULAMENT  

de organizare şi funcționare a serviciului social cu cazare: 

„LOCUINŢA MAXIM PROTEJATĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI  

NR. 18  SÂNCRAI” 

 

 

Art. 1. Definiţie 

(1) Regulamentul de organizare şi funcționare este un document propriu al Serviciului social 

„Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 18 Sâncrai”, înființat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 297/27 noiembrie 2018 și reorganizat în conformitate cu 

prevederile Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu 

handicap aprobată prin Decizia nr. 877/2018 a Preşedintelui Autorității Naționale pentru 

Persoanele cu Dizabilități. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât 

şi pentru angajații locuinței protejate şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 

reprezentanții legali/convenționali, vizitatori. 

Art. 2. Identificarea serviciului social 

       Serviciul social „Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 18 

Sâncrai”, cod serviciu social 8790CR-D-VII, maxim protejată, cu sediul în municipiul Aiud, 

localitatea aparținătoare Sâncrai, str. Ciocârliei, nr. 25, județul Alba, este administrată de furnizorul 

Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului, acreditat conform Certificatului de 

acreditare seria AF nr . 000020 din 10.04.2014.   

    Art. 3. Scopul serviciului social 

Scopul Serviciului social „Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 

nr. 18 Sâncrai”  este  de a acorda persoanelor adulte cu dizabilități aflate în situații de dificultate 

socială, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, servicii de găzduire,  îngrijire personală, asistență 

pentru sănătate, recuperare reabilitare funcțională, promovarea unui stil de viață independent și activ  

informare, evaluare a nevoilor, integrare/reintegrare socială persoanelor adulte cu dizabilități în 

vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune social, 

promovării incluziunii sociale şi creșterii calității vieții.  

Art. 4. Cadrul legal de înființare, organizare şi funcționare 

 (1)  Serviciul social „Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 18 

Sâncrai” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a 

serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și 

completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap,  cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare 

aplicabile domeniului.  

(2) Standard minim de calitate aplicabil este Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 

82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate obligatorii 

pentru serviciile sociale destinate persoane adulte cu dizabilități. 

  (3)  „Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 18 Sâncrai” este 

înființată în baza Hotărârii Consiliului Județean nr. 297/2018 ca serviciu de tip rezidențial organizat  

în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, în regim de 

componentă funcțională a acesteia, fără personalitate juridică, este subordonată  administrativ șefului 

centrului care coordonează serviciile sociale cu cazare din zona Aiud, metodologic fiind coordonată 

de Serviciul Management de caz pentru persoane adulte cu dizabilități și monitorizare servicii 

sociale. 

http://lege5.ro/en/Mobile/Gratuit/gi4diobsha/legea-asistentei-sociale-nr-292-2011?pid=&d=2015-11-10
http://lege5.ro/en/Mobile/Gratuit/geytinrsgi/legea-nr-448-2006-privind-protectia-si-promovarea-drepturilor-persoanelor-cu-handicap?pid=&d=2015-11-10
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          (4) „Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 18 Sâncrai” are o 

capacitate maximă de 8 beneficiari. 

Art. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

(1) „Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 18 Sâncrai” se 

organizează și funcționează cu respectarea : 

a.) principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, 

b.) principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația 

specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie 

la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.  

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul ”Locuința 

Maxim Protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 18 Sâncrai” sunt următoarele: 

 respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

 protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea 

de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și 

întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

 asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare; 

 deschiderea către comunitate; 

 asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor; 

 asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a 

unui personal mixt; 

 ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, 

după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exercițiu; 

 facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după 

caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat 

legături de atașament, atunci când aceștia își manifestă real interesul;  

 promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

 asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare  și 

intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare în funcție de resursele umane și financiare 

asigurate, în situații de criză și în funcție de particularitățile cazului;  

 preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după 

caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului şi 

abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent; 

 încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluționarea situațiilor de dificultate; 

 asigurarea confidențialității şi a eticii profesionale; 

 primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacități de integrare socială şi implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se 

pot confrunta la un moment dat; 

 colaborarea centrului direct și prin  intermediul Direcției  Generale de Asistență Socială  și 

Protecția  Copilului Alba  cu serviciul public de asistență socială sau primăriile de domiciliu ale 

beneficiarilor/aparținătorilor. 

Art. 6. Beneficiarii serviciilor sociale 

     Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte 

cu Dizabilități nr. 18 Sâncrai” sunt: persoane adulte cu dizabilități încadrate în diferite grade de 

handicap  cu domiciliul/reședința pe raza județului Alba care au Decizie de admitere în „Locuința 

Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 18 Sâncrai”, act emis de către Comisia de 

Evaluare a  Persoanelor Adulte cu Handicap  Alba. 

Art. 7. Condiții de acordare a serviciilor sociale 
(1) „Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 18 Sâncrai” 

realizează admiterea beneficiarilor cu respectarea Procedurii de Admitere aprobată de Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba .  

(2) „Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 18 Sâncrai” 

întocmește, pentru fiecare beneficiar, dosarul personal al beneficiarului care conține, cel puțin, 

următoarele documente:  
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 cerere de admitere în centru, completată de beneficiar sau de reprezentantul legal; 

 decizia de admitere, aprobată de către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 

Handicap Alba; 

 recomandare medicală din care rezulta nevoia de instituționalizare; 

 copie acte de identitate, certificat de naștere/căsătorie al beneficiarului; 

 copie după b.i/c.i , certificat de naștere/căsătorie/ deces al  aparținătorului; 

 copie după documentul care atestă încadrarea în grad de  handicap; 

 adeverință de venit de la Administrația financiară; 

 contractul de furnizare servicii, semnat de părți, în original; 

ultimul talon de pensie, dacă este cazul; 

 anchetă socială și planul de servicii; 

 angajament de plată - după caz; 

 investigații paraclinice  cu rezultat favorabil integrării in comunitate. 

Art. 8. Condiții de încetare a serviciilor sociale 
 „Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 18 Sâncrai” în baza 

Procedurii proprii de încetare/suspendare a serviciilor aprobată de Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Alba, stabilește şi aduce la cunoștința beneficiarilor condițiile de 

încetare/suspendare a serviciilor. 

Art. 9. Drepturile și obligațiile beneficiarilor serviciilor sociale 
 (1) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Locuința Maxim Protejată pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 18 Sâncrai” au următoarele drepturi: 

a.) să fie tratați fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă 

circumstanţă personală ori socială, în conformitate cu drepturile şi libertăţile fundamentale; 

b.) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la 

luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică; 

c.) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate şi primite; 

d.) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile 

care au generat situația de dificultate; 

e.) să fie protejați de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu; 

f.) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieții intime; 

g.) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

h.) să li se respecte toate drepturile speciale pentru persoane cu dizabilități. 

(2) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Locuința Maxim Protejată pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 18 Sâncrai” au următoarele obligații: 

a.) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală 

şi economică; 

b.) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

c.) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, 

în funcție de tipul serviciului şi de situația lor materială; 

d.) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală; 

e.) să respecte prevederile prezentului regulament precum şi a obligațiilor asumate prin 

contractul de furnizare de servicii. 

Art. 10. Principalele funcții  ale „Locuinței Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități nr. 18 Sâncrai” sunt următoarele: 

a.) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarele activități: 
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară; 

2. găzduire pe perioada nedeterminată; 

3. îngrijire personală specializată 

4. îngrijire permanentă 24 din 24 de ore ; 

5. consilierea şi informarea beneficiarilor ; 

6. dezvoltarea abilităților de viață; 
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7. mediere, optimizarea relațiilor sociale ale beneficiarilor în locuință; 

8. intervenție în caz de urgență ; 

b.) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice şi 

publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități: 

1. materiale informative; 

2. elaborarea si respectarea Regulamentului Intern, Manualul de Proceduri, Ghidul 

Beneficiarului; 

3. elaborarea planului de activitate anual; 

4. elaborarea de rapoarte de activitate; 

5. accesul beneficiarului sau potențialilor beneficiari de a vizita locuința protejată; 

6. informarea beneficiarilor asupra activităților locuinței protejate, serviciilor derulate, 

proceduri utilizate; 

c.) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situațiilor de dificultate 

în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, 

potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități: 

1. respectarea drepturilor şi a demnității omului; 

2. prezentarea şi afișarea „Carta drepturilor beneficiarilor”; 

3. îmbunătățirea continuă a calității serviciilor; 

4. cooperarea şi parteneriatul cu alte instituții ; 

d.) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități: 

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a 

serviciilor; 

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

e.) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale locuinței protejate 

prin realizarea următoarelor activități: 
         1. asigurarea calității spațiilor destinate recuperării şi reabilitării beneficiarilor; 

         2. asigurarea calității hranei în raport cu resursele financiare; 

         3. asigurarea logisticii în funcție de nevoile beneficiarilor şi resursele furnizorului; 

         4. formarea şi autoformarea continuă a personalului, disponibilitatea, capacitatea 

empatică şi motivația personalului; 

  Art. 11. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

 (1) 1. „Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 18 Sâncrai” 

funcționează cu un număr de 8 posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Alba 

nr. 90/30 aprilie 2020, din care: 

a.) personal de specialitate de îngrijire şi asistență, personal de specialitate şi auxiliar aprobat: 

7 posturi ; 

b.) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere reparații, deservire aprobat: 1 

post. 

2. Personalul de specialitate reprezintă 87,50% din totalul personalului. 

3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de 8 posturi, 

prevăzut în Statul de Funcții aprobat.  

(2) Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului şi se realizează 

în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate, 

conform H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale precum și a 

regulamentelor - cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 (3) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activității curente a „Locuinței Maxim 

Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 18 Sâncrai” şi gestionarea bunurilor  aflate în 

patrimoniul acesteia vor fi asigurate de către șeful centrului care coordonează serviciile sociale cu 

cazare din zona Aiud care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Alba; 

(4) Metodologic activitatea „Locuinței Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități nr. 18 Sâncrai” este coordonată de către directorul general adjunct care coordonează 
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activitățile în domeniul protecției persoanei adulte și Serviciul management de caz pentru persoane 

adulte cu dizabilități și monitorizare servicii sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență 

Socială şi Protecția Copilului Alba. 

 (5) Serviciile de nutriție sunt asigurate prin încheierea unui contract de prestări servicii de 

specialitate. 

 (6) Serviciile de informare, consiliere, evaluare sociala si psihologica sunt asigurate de către 

specialiștii care funcționează în cadrul serviciului sau în structurile specializate ale Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului  Alba. 

Art. 12. Personalul de specialitate de îngrijire şi asistență. Personal de specialitate şi 

auxiliar 

Personalul de specialitate este compus din: 

a.) asistent medical (325901) 

Atribuții principale ale asistentului medical: 

   administrează medicația, efectuează sau urmărește, după caz, aplicarea tratamentelor 

medicale și regimurilor dietetice recomandate la externarea din unitățile sanitare cu paturi cuprinse în 

bilete de externare, scrisori medicale, planuri de recuperare, planuri de îngrijire și tratament și altele 

asemenea;  

 gestionează tratamentul bolilor minore (răceli, dureri de cap, etc.) și aplicarea medicației 

prescrise de către medic beneficiarilor; 

  acordă primul ajutor şi cheamă medicul în situaţii de urgenţă;  

 supraveghează continuu starea de sănătate a asistaţilor, şi semnalează medicului aspecte 

deosebite cu privire la evoluţia şi îngrijirea bolnavilor; 

 participă la examinarea de către medici a beneficiarilor, informându-i asupra stării şi 

evoluţiei acestora, şi execută indicaţiile medicilor cu privire la efectuarea tratamentului şi a analizelor 

medicale, la regimul alimentar şi la igiena persoanelor respective; 

 semnalează medicului cazurile de îmbolnăviri intercurente, asigurând după caz, izolarea 

asistaţilor bolnavi; 

 respectă dreptul pacientului la tratament și dacă un beneficiar refuză medicația 

recomandată, va consemna refuzul acestui de a lua tratamentul în Fișa de monitorizare a stării de 

sănătate; 

 asigură primirea asistaţilor precum şi informarea acestora asupra prevederilor 

regulamentului de ordine interioară a serviciului social, referitor la drepturile şi îndatoririle 

bolnavilor internaţi; 

 participă la derularea activităţilor de supraveghere şi menţinere a sănătăţii prevăzute în 

Planul Individualizat de Servicii. 

b.) infirmier  (532103) 

Atribuțiile principale ale infirmierului: 

  supraveghează cu atenție şi în mod permanent asistații, răspunde pentru securitatea vieții 

asistaților şi ia măsuri de prevenire a accidentelor pe timpul cât își desfășoară activitatea;  

 urmărește permanent starea psihică şi fizică a asistaților şi sesizează conducerea unității 

sau, după caz, asistentul medical, medicul, psihologul privind orice modificare a stării de sănătate a 

asistaților în cel mai scurt timp; 

 are obligația să cunoască măsurile de acordare a primului ajutor şi să le aplice în caz de 

nevoie; 

 asigură pregătirea şi servirea mesei; 

 acordă sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat, încălţat/descălţat, alegerea hainelor adecvate; 

pentru asigurarea igienei zilnice (spălat şi şters, îngrijirea propriului corp şi a părţilor acestuia, igiena 

eliminărilor etc.); 

 acordă sprijin pentru administrarea medicamentaţiei, în limita competenţei, pe baza 

recomandărilor medicului de familie/specialist; pentru probleme specifice de tip cataterizare, tratarea 

escarelor şi altele;  

 acordă sprijin pentru transfer şi mobilizare, pentru deplasarea în interior/exterior, inclusiv 

efectuarea de cumpărături; 

 acordă sprijin pentru comunicare, altele. 
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Personalul administrativ  

Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, 

mentenanţă, achiziţii. 

a.) Muncitor calificat( întreținere) - (752201); 

Atribuțiile principale ale muncitorului calificat întreținere: 

 efectuează verificarea tuturor instalațiilor, utilajelor aflate în funcțiune pentru a identifica 

eventualele defecțiuni, pe care le face cunoscute șefului de centru în vederea luării măsurilor de 

remediere; 

  întocmește necesarul de materiale pentru reparații şi îl înaintează șefului de centru; 

 răspunde de aparatele, mijloacele fixe sau obiectele de inventar cu care își desfășoară 

activitatea; 

 efectuează activitatea de reparații în timp util în așa fel încât să nu prejudicieze unitatea şi 

răspunde de activitatea prestată; 

 execută lucrări de zugrăvit/vopsit/reparat la solicitarea șefului de centru. 

 

 

 

 Art. 13. Finanţarea serviciului social „Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte 

cu Dizabilități nr. 18 Sâncrai” 

 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, „Locuința Maxim Protejată pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 18 Sâncrai” are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării 

serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 

(2) Finanțarea cheltuielilor centrului se realizează prin bugetul Direcției Generale de 

Asistenta Sociala si Protecția Copilului Alba.  

Art. 14. (1) Prezentul regulament constituie anexă a Regulamentului de organizare și 

funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și se completează 

de drept cu prevederile legale în vigoare sau ulterioare 

  (2) Modificarea/completarea prezentului regulament se face prin hotărâre a 

Consiliului Județean Alba. 

Art. 14. La data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 133/6 iulie 

2020 privind aprobarea înfiinţării „Locuinţei Maxim Protejată  pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 

nr. 18 Sâncrai” își încetează aplicabilitatea anexa nr. 24 a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90 din 30 aprilie 2020, precum şi alte dispoziţii contrare 

prezentei hotărâri. 

 

                                  CONTRASEMNEAZĂ 

     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL 

                         Ion DUMITREL                               Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim Protejate  

pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 19 Abrud”  

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în data de 6 

iulie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim Protejate pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 19 Abrud”; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea înfiinţării „Locuinței 

Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 19 Abrud”; 

- raportul de specialitate nr. 15009/3 iulie 2020 al Direcţiei juridică şi administraţie publică 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

  - adresa nr. 16197 din 5 iunie 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 12604/5 iunie 2020;  

  - nota de fundamentare nr. 16211/2018/2020 privind reorganizarea „Locuinței Maxim 

Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 19 Abrud”; 

  - propunerea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba cu privire la aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte 

cu Dizabilităţi nr. 19 Abrud”; 

  Luând în considerare: 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90/30 aprilie 2020 privind aprobarea modificării 

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

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

 - Strategia naţională privind Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi 2014 - 2020, 

Politicile sociale - de  la „reabilitarea” individului la reformarea societății; 

- Strategia judeţeană în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului Alba 2014-2020. 

  - avizul nr. 1920/1/DDPD/SLA/LH/15 mai 2020 emis de Autoritatea Naţională pentru 

Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, cu privire la înfiinţarea „Locuinței Maxim 

Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 19 Abrud” (art. 1 al prezentei hotărâri); 

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. d,  art. 173 alin. 1 lit. f și art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 112  alin. 3 lit. m din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 

decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 

2007, cu modificările ulterioare; 

- Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

https://idrept.ro/00136157.htm
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- O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

 - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin H.G. nr. 268/2007; 

 - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea 

calităţii în domeniul serviciilor sociale aprobate prin H.G. nr. 118/2014, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare a serviciilor sociale aprobat prin H.G. nr. 867/2015, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - H.G. nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru 

persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea Strategiei 

naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020; 

 - Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean/consiliului local al sectorului 

municipiului Bucureşti aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de 

organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de 

personal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare de 

tip locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi aprobate prin Ordinul ministrului 

muncii şi justiţiei sociale nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea Standardelor specifice 

minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

- art. 24 şi art. 25 din Metodologia de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru 

persoanele adulte cu handicap aprobată prin Decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 

Persoane cu Dizabilităţi nr. 877 din 30 octombrie 2018; 

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

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare adoptă 

următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

  Art. 1. Se aprobă înfiinţarea „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilităţi nr. 19 Abrud”, în subordinea Consiliului Judeţean Alba, în structura Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, ca urmare a reorganizării „Locuinței Protejate 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 19 Abrud. 

Art. 2. În urma procesului de reorganizare, profilul serviciului social va fi Locuință Maxim 

Protejată (LMP), cu o capacitate maximă de 10 beneficiari. 

Art. 3. (1) Se aprobă Organigrama „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilităţi nr. 19 Abrud”, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

   (2) Organigrama „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilităţi nr. 19 Abrud” constituie parte integrantă a Organigramei Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Art. 4. (1) Se aprobă Statul de funcţii al „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilităţi nr. 19 Abrud”, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

    (2) Statul de funcţii al „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilităţi nr. 19 Abrud” constituie parte integrantă a Statului de funcţii al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Art. 5. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al „Locuinței Maxim 

Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 19 Abrud”, conform anexei nr. 3 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 6. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 1 august 2020. 

Art. 7. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane 

https://idrept.ro/00180544.htm
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Adulte cu Dizabilităţi nr. 19 Abrud” aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90/30 

aprilie 2020 privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii şi a Regulamentului 

de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Art. 8. Președintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul directorului general al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

  Art. 9. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu 

Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, Agenţiei Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba, Președintelui 

Consiliului Județean Alba, Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, 

Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Biroului resurse umane şi 

Compartimentului Unităţi de asistenţă medicală, socială, învăţământ special din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 134 

Alba Iulia, 6 iulie 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 Judeţean Alba nr. 134 din 6 iulie 2020 

 

ORGANIGRAMA 

„LOCUINȚEI MAXIM PROTEJATE 

PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI NR. 19 ABRUD” 
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                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ 

     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL 

                         Ion DUMITREL                               Vasile BUMBU 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI 

PROTECŢIA COPILULUI ALBA 

 

DIRECTOR GENERAL 

DIRECTOR GENERAL 

ADJUNCT 

Serviciul management de caz pentru 

persoane adulte cu dizabilități și 

monitorizare servicii sociale 

 

„Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud” 

 

Şef centru 

Personal de specialitate de 

îngrijire şi asistenţă, 

personal de specialitate şi 

auxiliar 

Personal cu funcţii 

administrative, 

gospodărire, întreţinere-

reparaţii, deservire 
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„Locuința Maxim Protejată pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 19 

Abrud” 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea  

Consiliului Judeţean Alba nr. 134 din 6 iulie 2020 

 

 

 

STAT DE FUNCŢII AL 

„LOCUINȚEI MAXIM PROTEJATE 

PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI NR. 19 ABRUD” 

 

 

     

Nr.crt Denumirea funcţiei 
Clasa/      

Studii 
Gradul 

Număr de 

posturi 

Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 19 Abrud 

1 asistent social principal S   1 

2 maseur M   1 

3 infirmier G   5 

4 muncitor calificat I (dulgher) M;G   1 

5 îngrijitor G   1 

6 șofer I M;G   1 

TOTAL GENERAL 10 

          

 

 

                                  CONTRASEMNEAZĂ 

     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL 

                         Ion DUMITREL                               Vasile BUMBU 
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Anexa nr. 3 la Hotărârea  

Consiliului Judeţean Alba nr. 134 din 6 iulie 2020 

 

 

REGULAMENT  

de organizare şi funcționare a serviciului social cu cazare: 

„LOCUINŢA MAXIM PROTEJATĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI  

NR. 19  ABRUD” 

 

 

Art. 1. Definiţie 

(1) Regulamentul de organizare şi funcționare este un document propriu al Serviciului social 

„Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 19 Abrud”, înființat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 297/27 noiembrie 2018 și reorganizat în conformitate cu 

prevederile Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu 

handicap aprobată prin Decizia nr. 877/2018 a Preşedintelui Autorității Naționale pentru 

Persoanele cu Dizabilități. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât 

şi pentru angajații locuinței protejate şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 

reprezentanții legali/convenționali, vizitatori. 

Art. 2. Identificarea serviciului social 

       Serviciul social „Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 

19 Abrud”, cod serviciu social 8790CR-D-VII, maxim protejată, cu sediul în orașul Abrud, str. 

Cetății, nr. 1, județul Alba,  este înființată şi administrată de furnizorul Direcția Generală de 

Asistență Socială şi Protecția Copilului, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 

000020 din 10.04.2014.   

 Art. 3. Scopul serviciului social 

Scopul  Serviciului social „Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 

nr. 19 Abrud” - maxim protejată este  de a acorda persoanelor adulte cu dizabilități aflate în situații 

de dificultate socială, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, servicii de găzduire,  îngrijire 

personală, asistență pentru sănătate, recuperare reabilitare funcțională, promovarea unui stil de viață 

independent și activ  informare, evaluare a nevoilor, integrare/reintegrare socială persoanelor adulte 

cu dizabilități în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de 

excluziune social, promovării incluziunii sociale şi creșterii calității vieții.  

Art. 4. Cadrul legal de înființare, organizare şi funcționare 

 (1)  Serviciul Social „Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 19 

Abrud” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a 

serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și 

completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap,  cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare 

aplicabile domeniului.  

 (2) Standard minim de calitate aplicabil este Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 

82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate obligatorii 

pentru serviciile sociale destinate persoane adulte cu dizabilități.  

(3)  „Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 19 Abrud” este 

înființată în baza Hotărârii Consiliului Județean nr. 297/27 noiembrie 2018 ca serviciu de tip 

rezidențial organizat  în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, 

în regim de componentă funcțională a acesteia, fără personalitate juridică,  este subordonată  

administrativ Centrului de Îngrijire și Asistență pentru persoane Adulte cu Dizabilități Abrud, 

metodologic fiind coordonată de Serviciul Management de caz pentru persoane adulte cu dizabilități 

și monitorizare servicii sociale. 

          (4) „Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 19 Abrud” are o 

capacitate maximă de 10 beneficiari. 

http://lege5.ro/en/Mobile/Gratuit/gi4diobsha/legea-asistentei-sociale-nr-292-2011?pid=&d=2015-11-10
http://lege5.ro/en/Mobile/Gratuit/geytinrsgi/legea-nr-448-2006-privind-protectia-si-promovarea-drepturilor-persoanelor-cu-handicap?pid=&d=2015-11-10
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Art. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

(1) „Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 19 Abrud” se 

organizează și funcționează cu respectarea : 

a.) principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială,  

b.) principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația 

specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie 

la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.  

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Locuinței 

Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 19 Abrud” sunt următoarele: 

 respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

 protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea 

de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

 asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

 deschiderea către comunitate; 

 asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 

 asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a 

unui personal mixt; 

             ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, 

după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu; 

             facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după 

caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat 

legături de ataşament, atunci când aceştia îşi manifestă real interesul;  

             promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

             asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare  şi 

intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare în funcţie de resursele umane şi financiare 

asigurate, în situaţii de criză şi în funcţie de particularităţile cazului; 

            preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după 

caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

            încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

           asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

           primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se 

pot confrunta la un moment dat; 

          colaborarea centrului direct şi prin  intermediul Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială  şi 

Protecţia  Copilului Alba  cu serviciul public de asistenţă socială sau primăriile de domiciliu ale 

beneficiarilor/aparţinătorilor. 

Art. 6. Beneficiarii serviciilor sociale 

     (1)  Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Locuința Maxim Protejată pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități nr. 19 Abrud” sunt: persoane adulte cu dizabilități încadrate în diferite grade de 

handicap  cu domiciliul/reședința pe raza județului Alba care au  Decizie de admitere în „Locuința 

Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 19 Abrud”, act emis de către Comisia de 

Evaluare a  Persoanelor Adulte cu Handicap  Alba. 

(2) „Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 19 Abrud” 

realizează admiterea beneficiarilor cu respectarea Procedurii de Admitere aprobată de Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba .  

(3) „Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 19 Abrud” 

întocmește,  pentru fiecare beneficiar, dosarul personal al beneficiarului care conține, cel puțin, 

următoarele documente:  

 cerere de admitere în centru, completată de beneficiar sau de reprezentantul legal; 

  decizia de admitere, aprobată sau, după caz, avizată de reprezentantul furnizorului, în 

original; 
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  recomandare medicală din care rezulta tipul de instituţie indicat; 

  copie după B.I/C.I, certificat de naştere/căsătorie/deces al  aparţinătorului; 

  copie după documentul care atestă încadrarea în grad de  handicap; 

  adeverinţă de venit de la Administraţia financiară; 

  contractul de furnizare servicii, semnat de părţi, în original; 

  documente doveditoare a situaţiei locative; 

  ultimul talon de pensie, dacă este cazul; 

  anchetă socială şi planul de servicii; 

  angajament de plată - după caz; 

  investigaţii paraclinice cu rezultat favorabil integrării in comunitate. 

 (4)  „Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 19 Abrud” în baza 

Procedurii proprii de încetare/suspendare a serviciilor aprobată de Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Alba, stabilește şi aduce la cunoștința beneficiarilor condițiile de 

încetare/suspendare a serviciilor. 

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Locuința Maxim Protejată pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 19 Abrud” au următoarele drepturi: 

a.) să fie tratați fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă 

circumstanţă personală ori socială, în conformittae cu drepturile şi libertăţile fundamentale; 

b.) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la 

luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică; 

c.) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate şi primite; 

d.) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile 

care au generat situația de dificultate; 

e.) să fie protejați de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu; 

f.) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieții intime; 

g.) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

h.) să li se respecte toate drepturile speciale pentru persoane cu dizabilități. 

(6) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Locuința Maxim Protejată pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 19 Abrud” au următoarele obligații: 

a.) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală 

şi economică; 

b.) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

c.) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, 

în funcție de tipul serviciului şi de situația lor materială; 

d.) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală; 

e.) să respecte prevederile prezentului regulament precum şi a obligațiilor asumate prin 

contractul de furnizare de servicii. 

Art. 7. Principalele funcții  ale „Locuinței Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități nr. 19 Abrud” sunt următoarele: 

a.) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarele activităţi: 
  1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară; 

  2. găzduire pe perioada nedeterminată; 

  3. îngrijire personală specializată 

  4. îngrijire permanentă 24 din 24 de ore ; 

  5. consilierea şi informarea beneficiarilor ; 

  6. dezvoltarea abilităţilor de viaţă; 

  7. mediere, optimizarea relaţiilor sociale ale beneficiarilor în locuinţă; 

  8. intervenţie în caz de urgență; 

      b.) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi 

publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

  1. materiale informative; 
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  2. elaborarea si respectarea Regulamentului Intern, Manualul de Proceduri, Ghidul 

Beneficiarului; 

  3. elaborarea planului de activitate anual; 

  4. elaborarea de rapoarte de activitate; 

  5. accesul beneficiarului sau potenţialilor beneficiari de a vizita locuinţa protejată; 

  6. informarea beneficiarilor asupra activităţilor locuinţei protejate, serviciilor derulate, 

proceduri utilizate; 

      c.) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate 

în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, 

potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

  1. respectarea drepturilor şi a demnităţii omului; 

  2. prezentarea şi afişarea „Carta drepturilor beneficiarilor “ 

  3. îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor; 

  4. cooperarea şi parteneriatul cu alte instituţii ; 

      d.) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

  1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a 

serviciilor; 

  2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

 e.) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin 

realizarea următoarelor activităţi: 

       1. asigurarea calităţii hranei în raport cu resursele financiare; 

       2. asigurarea logisticii în funcţie de nevoile beneficiarilor şi resursele furnizorului; 

       3. formarea şi autoformarea continuă a personalului, disponibilitatea, capacitatea 

empatică şi motivaţia personalului. 

 Art. 8. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

 (1)  1. „Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 19 

Abrud”funcționează cu un număr de 10 posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului 

Județean Alba nr. 90/30 aprilie 2020, din care: 

a.) personal de specialitate de îngrijire şi asistență, personal de specialitate şi auxiliar aprobat: 7 

posturi ; 

b.) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere reparații, deservire aprobat: 3  

2. Personalul de specialitate reprezintă 70% din totalul personalului. 

3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de 10 

posturi, prevăzut în Statul de Funcții aprobat.  

(2) Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului şi se realizează 

în funcţie de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate, 

conform H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale precum și a 

regulamentelor- cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 (3) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activității curente a „Locuinței Maxim 

Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 19 Abrud” şi gestionarea bunurilor  aflate în 

patrimoniul acesteia vor fi asigurate de către Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte 

cu Dizabilități Abrud, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și se subordonează directorului general adjunct care 

coordonează activitățile în domeniul protecției persoanei adulte. 

(4) Metodologic activitatea „Locuinței Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități nr. 19 Abrud” din structura Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Abrud este coordonată de către Serviciul management de caz pentru persoane adulte cu 

dizabilități și monitorizare servicii sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi 

Protecția Copilului Alba. 

 (5) Serviciile de nutriție și dietetică sunt asigurate prin încheierea, de către Direcția Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, a unui contract de prestări servicii de specialitate 
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 (6) Serviciile de informare, consiliere, evaluare sociala și psihologică sunt asigurate de către 

specialiștii care funcționează in  cadrul serviciului sau în structurile specializate ale Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului  Alba. 

Art. 9. Personalul de specialitate de îngrijire şi asistență. Personal de specialitate şi auxiliar 

(1) Personalul de specialitate este compus din: 

a.)  asistent social (263501) 

Atribuțiile principale ale asistentului social: 

 depistează şi rezolvă problemele de integrarea a asistaților în colectivitate; 

 ajută şi consiliază asistații în rezolvarea problemelor personale; 

 ține evidenta, urmărește şi completează la zi dosarele asistaților cu actele necesare; 

 aduce zilnic la cunoștința conducerii serviciului situațiile deosebite apărute privind relațiile 

dintre asistați şi dintre asistați şi personal; 

 consiliază  asistații şi îi îndrumă în vederea obținerii de informații utile privind drepturile 

personale; 

 organizează programe recreative şi de dezvoltare personală pentru persoanele asistate din 

centrul de recuperare; 

 organizează şi mediază întâlniri între asistați şi aparținători; 

 păstrează şi gestionează bunurile de valoare ale asistaților lipsiți de discernământ pe care le 

utilizează numai în folosul acestora. 

b.) infirmier (532103) 

Atribuțiile principale ale infirmierului: 

 supraveghează cu atenție şi în mod permanent asistații, răspunde pentru securitatea vieții 

asistaților şi ia măsuri de prevenire a accidentelor pe timpul cât își desfășoară activitatea;  

 urmărește permanent starea psihică şi fizică a asistaților şi sesizează conducerea unității 

sau, după caz, asistentul medical, medicul, psihologul privind orice modificare a stării de sănătate a 

asistaților în cel mai scurt timp; 

 consemnează zilnic sau, după caz, săptămânal, medicaţia acordată şi date despre starea 

generală în Fişa de monitorizare a stării de sănătate; 

 are obligația să cunoască măsurile de acordare a primului ajutor şi să le aplice în caz de 

nevoie; 

 asigură pregătirea şi servirea mesei; 

 acordă sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat, încălţat/descălţat, alegerea hainelor adecvate; 

pentru asigurarea igienei zilnice (spălat şi şters, îngrijirea propriului corp şi a părţilor acestuia, igiena 

eliminărilor etc.); 

 acordă sprijin pentru administrarea medicamentaţiei, în limita competenţei, pe baza 

recomandărilor medicului de familie/specialist; pentru probleme specifice de tip cataterizare, tratarea 

escarelor şi altele;  

 acordă sprijin pentru transfer şi mobilizare, pentru deplasarea în interior/exterior, inclusiv 

efectuarea de cumpărături; 

 acordă sprijin pentru comunicare, altele. 

c.) maseur  (325501) 

Atribuțiile principale ale maseurului: 

 supraveghează în mod continuu starea de sănătate a asistaților pe perioada aplicării 

procedurilor de masaj şi semnalează medicului aspecte deosebite cu privire la evoluţia şi modificările 

intervenite în îngrijirea bolnavilor; 

 asigură sub directa coordonare a medicului urmărirea stării de sănătate şi profilaxia 

îmbolnăvirilor, educația pentru sănătate, redarea autonomiei asistaților, efectuarea tehnicilor şi 

procedurilor de masaj recomandate de medic; 

 execută pe baza prescripțiilor medicale şi a unei planificări, tratamentele, procedurile 

medicale şi măsurile de recuperare prin masaj, în vederea recuperării medicale a asistaților; 

 informează medicul, la cererea acestuia, despre evoluţia stării de sănătate şi gradul de 

recuperare a asistaților şi consemnează procedurile efectuate; 

 acordă primul ajutor în caz de urgenta şi cheamă imediat medicul; 

 manifestă permanent o atitudine plină de solicitudine fată de asistat; 
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 ține evidenta tratamentelor şi procedurilor efectuate; 

 se preocupa de aprovizionarea, utilizarea şi justificarea materialelor necesare în efectuarea 

activității; 

 utilizează şi păstrează în bune condiții aparatura din dotare; 

 pregăteşte şi verifică funcționarea aparaturii din dotare, semnalând defecțiunile 

Art. 10. Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: 

aprovizionare, mentenanţă, achiziţii, reparații și este format din: 
a.) şofer  (832201) 

 Atribuțiile principale ale șoferului: 

 cunoaşte şi aplică normele Codului rutier în vigoare; 

 întreține și utilizează autovehiculul în condiții optime de funcționare; 

 cunoaşte autovehiculul din punct de vedere tehnic şi își îmbogățește cunoștințele de 

mecanică auto; 

 efectuează cursele numai în baza foilor de parcurs eliberate de conducerea unității; 

 răspunde la cererea conducerii unității, ori de câte ori este solicitat, pentru a transporta 

beneficiarii atât în situații de urgență cât și în vederea efectuării unor activități organizate de 

conducerea centrului; 

 prezintă autovehiculul în bune condiții în vedere efectuării inspecției tehnice periodice. 

b.) muncitor calificat I (752201) 

Atribuțiile principale ale muncitorului calificat:  

 efectuează verificarea tuturor instalațiilor, utilajelor aflate în funcțiune pentru a identifica 

eventualele defecțiuni, pe care le face cunoscute șefului de centru în vederea luării măsurilor de 

remediere; 

 întocmește necesarul de materiale pentru reparații şi îl înaintează șefului de centru; 

 răspunde de aparatele, mijloacele fixe sau obiectele de inventar cu care își desfășoară 

activitatea; 

 efectuează activitatea de reparații în timp util în așa fel încât să nu prejudicieze unitatea şi 

răspunde de activitatea prestată; 

 execută lucrări de zugrăvit/vopsit/reparat la solicitarea șefului de centru. 

c.) îngrijitor (532104) 

Atribuții principale ale îngrijitorului:  

  răspunde de curățenia tuturor spațiilor, a mobilierului din incinta locuinței protejate, cât și 

de exteriorul aferent acestuia; 

  asigură tratarea cu dezinfectanți a tuturor spațiilor din incinta centrului; 

  execută o curățenie generală a tuturor spațiilor ori de câte ori este nevoie; 

  asigură aerisirea și încălzirea dormitoarelor(unde este cazul); 

  execută spălarea, uscarea și călcarea lenjeriei asistaților ori de către ori este nevoie; 

  răspunde de starea igienico-sanitară a locului de muncă și a utilajelor pe care le folosește, 

precum și de buna funcționare a acestora. 

 Art. 11. Finanţarea serviciului social „Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte 

cu Dizabilități nr. 19 Abrud” 

  (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor 

necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 

 (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se realizează prin bugetul Direcției Generale de 

Asistenta Sociala si Protecția Copilului Alba.  

Art. 12. (1) Prezentul regulament constituie anexă a Regulamentului de organizare și 

funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și se completează 

de drept cu prevederile legale în vigoare sau ulterioare. 

     (2) Modificarea/completarea prezentului regulament se face prin hotărâre a 

Consiliului Județean Alba. 

Art. 13. La data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 134/6 iulie 

2020 privind aprobarea înfiinţării „Locuinţei Maxim Protejată  pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 

nr. 19 Abrud” își încetează aplicabilitatea anexa nr. 36 a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, aprobat prin 
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Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90 din 30 aprilie 2020, precum şi alte dispoziţii contrare 

prezentei hotărâri. 

 

                                  CONTRASEMNEAZĂ 

     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL 

                         Ion DUMITREL                               Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea, completarea și actualizarea 

Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba 

 

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

de 6 iulie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind modificarea, completarea și actualizarea Inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba; 

  - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind modificarea, completarea și 

actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 14828/1 iulie 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

- raportul nr. 14655 din 30 iunie 2020 al Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Județului Alba;  

Ținând cont de prevederile: 

 - Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 170/2011 privind  aprobarea  trecerii  din  

domeniul  public  în  domeniul  privat  al  judeţului  Alba,  a  imobilului  situat  în  municipiul  Alba  

Iulia,  str. Mihai Viteazu, nr. 2; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 184/2011 privind  aprobarea  constituirii  unei  

garanţii imobiliare asupra imobilului situat în Alba Iulia, str. Mihai  Viteazu, nr. 2, judeţul Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 112/2013 privind reglementarea situaţiei juridice 

asupra unor terenuri aferente „Staţiei de tratare a apei Săsciori-Sebeşel Q=1000 l/s”, situate în 

extravilanul comunei Săsciori, Judeţul Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 148/2013 privind includerea unui bun imobil în 

Inventarul proprietăţii publice a judeţului Alba şi aprobarea constituirii dreptului de administrare al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, asupra acestuia; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 188/2013 privind aprobarea încadrării din 

categoria funcțională de drumuri comunale și străzi, în categoria funcțională de drumuri județene, a 

unor drumuri din Județul Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 35/2014 privind aprobarea încadrării din 

categoria funcţională de drum comunal şi stradă, în categoria funcţională de drum judeţean, a unor 

drumuri de interes local din jJudeţul Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 57/2014 privind aprobarea transmiterii imobilului 

situat  în Municipiul Alba Iulia, str. Bucureşti, nr. 16, din domeniul public al Judeţului Alba şi din 

administrarea Consiliului Judeţean Alba în domeniul public al statului şi în administrarea 

Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu destinaţia de sediu 

al  Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Alba Iulia; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 60/2014 privind completarea Inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 109/2014 privind modificarea sau abrogarea unor 

Hotărâri ale Consiliului Judeţean Alba referitoare la unele bunuri cuprinse în Inventarul bunurilor 

care aparţin domeniului public al Judeţului Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 133/2014 privind aprobarea trecerii din domeniul 

public în domeniul privat al Judeţului Alba, scoaterii din funcţiune şi demolării unei construcţii 

aparţinând imobilului situat în municipiul Alba Iulia, Calea Moţilor nr. 83, în care îşi are sediul 

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba; 
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- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 141/2014 privind includerea unui bun imobil în 

Inventarul proprietăţii publice a Judeţului Alba şi aprobarea constituirii dreptului de administrare 

al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, asupra acestuia; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 168/2014 privind însuşirea documentaţiilor 

tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică a Judeţului Alba, asupra a 

două parcele din terenul aferent Staţiei de pompare apă brută Petreşti, situată în extravilanul 

comunei Săsciori - judeţul Alba, precum şi asupra construcţiilor edificate pe acestea; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 59/2015 privind cuprinderea unui imobil în 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba şi aprobarea concesionării 

acestuia către S.C. APA–CTTA  S.A.; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 79/2015 privind cuprinderea unui imobil în 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 89/2015 pentru aprobarea documentaţiei 

cadastrale de dezmembrare a imobilului situat administrativ în Satul Sâncrai, aparţinător 

municipiului Aiud, Str. Andrei Mureşanu, nr. 100, proprietate publică a Judeţului Alba, în care a 

funcţionat Şcoala Specială Sâncrai; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 106/2015 privind includerea unui bun imobil în 

Inventarul proprietăţii publice a Judeţului Alba şi aprobarea constituirii dreptului de administrare 

al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, asupra acestuia; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 133/2015 privind declararea apartenenței 

spațiilor aferente etajului I al Clădirii situate în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A, la 

domeniul public al Județului Alba și constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului 

Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea amenajării unui centru multifuncțional de sănătate; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 115/2015 privind aprobarea mutării și constituirii 

dreptului de administrare al Centrului Militar Județean Alba asupra imobilului situat administrativ 

în Municipiul Alba Iulia, str. Regina Maria, nr. 6, proprietate publică a județului Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 147/2015 privind aprobarea retragerii dreptului 

de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba asupra 

bunului imobil în care funcționează Centrul de tip familial Teiuș, situat administrativ în orașul 

Teiuș, str. Clujului, nr. 141, proprietate publică a Județului Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 47/2016 privind aprobarea documentaţiei 

cadastrale de comasare a imobilului proprietate publică a Judeţului Alba situat administrativ în 

satul Sâncrai, aparţinător municipiului Aiud, str. Andrei Mureşanu, nr. 100; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 56/2016 privind însuşirea  documentaţiilor  

tehnice  cadastrale  pentru înscrierea dreptului de proprietate publică a Judeţului Alba, asupra 

imobilului „Construcţii şi teren aferent staţiei de pompare Gura Roşiei”, situat administrativ în 

comuna Roşia Montană; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 105/2016 privind aprobarea  trecerii unor  bunuri 

din  domeniul public în domeniul privat al Județului Alba, scoaterii din funcțiune și valorificării prin 

casare a clădirii stației de pompare Gura Roșiei și a conductei de aducțiune între Stația de pompare 

Gura Roșiei și rezervoarele de înmagazinare apă potabilă Câmpeni și Abrud, bunuri proprietate 

publică a Județului Alba, concesionate operatorului regional S.C. APA-CTTA S.A. Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 124/2016 privind aprobarea documentaţiei 

cadastrale de dezmembrarea imobilului proprietate publică a Judeţului Alba, situat administrativ în 

satul Sâncrai, str. Andrei Mureşanu, nr. 100, sat aparţinător municipiului Aiud; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 191/2016 privind trecerea unui bun din domeniul 

public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul public al orașului 

Abrud și administrarea Consiliului local al orașului Abrud; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 42/2017 cu privire la  încetarea dreptului de 

administrare instituit în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Alba, asupra unor imobile situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2 - 

proprietate privată a Județului Alba și aprobarea constituirii dreptului de administrare asupra 

acestor imobile în favoarea Centrului de Cultură „Augustin Bena”Alba, cu destinaţia de sediu; 
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- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 46/2017 privind aprobarea preluării cotei de  1/2 

părți asupra unui bun imobil - teren situat administrativ în orașul Ocna Mureș, din domeniul public 

al Orașului Ocna Mureș și din administrarea Consiliului Local Ocna Mureș, în domeniul public al 

Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 134/2017 cu  privire  la aprobarea constituirii  

dreptului  de  administrare  în favoarea  Serviciului  Public  Județean  Salvamont - Salvaspeo  Alba  

asupra  imobilului  situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. N. Titulescu, nr. 9, județul Alba 

- proprietate publică a Județului Alba, cu destinația de sediu; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 154/2017 cu privire la aprobarea trecerii unui 

bun imobil - teren situat administrativ în localitatea Lupșa, din Inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului privat al Județului Alba în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 

Județului Alba și concesionarea acestuia către Societatea APA-CTTA S.A. Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 158/2017 cu privire la aprobarea  modificării 

traseului și lungimii drumului județean DJ 704: DN 7 (Şibot) -  Vinerea - Cugir - Şureanu - 

Prigoana - Valea Mare - DN 67 C; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 159/2017 cu privire la aprobarea radierii din 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ 

705G: limită Judeţul Hunedoara - Cugir (DJ 704); 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 160/2017 cu privire la aprobarea radierii din 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al județului Alba a drumului județean DJ 705F: 

limită Judeţul Hunedoara - Cabana Prislop - Cugir (DJ 704); 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 229/2017 cu privire la aprobarea radierii din 

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ 762A: 

DJ 762 - Vidrișoara - Muntele Găina - limită Județul Arad; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 230/2017 cu privire la aprobarea încadrării din 

categoria funcţională de drumuri comunale, în categoria funcţională de drumuri judeţene, a unui 

tronson din drumul comunal DC 91: DJ 762 - Avram Iancu - Târsa; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 256/2017 privind aprobarea preluării și 

cuprinderii unui bun imobil situat administrativ în Orașul Ocna Mureș în domeniul public al 

Județului Alba precum și constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, în vederea funcționării Centrului de îngrijire și 

asistență pentru persoane cu handicap psihic și mental Ocna Mureș; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 293/2017 cu privire la aprobarea radierii din 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ 709K: 

limită Judeţul Hunedoara - Cabana Şureanu - DJ 704; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 295/2017 cu privire la aprobarea radierii din 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ 

106H: Ighiu (DJ 107 H) - Ighiel - Necrilești - Întregalde (DJ 107 K); 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 346/2017 cu privire la aprobarea declasării și 

radierii din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba a drumului 

județean DJ 705C: DJ 107A (Pârâu lui Mihai) - Stăuini - Inuri - Releu de televiziune; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 1/2018 cu privire la aprobarea declasării și 

radierii din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba a drumului 

județean  DJ 105 M: DN1 - Oiejdea - Ighiu; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 8/2018 privind aprobarea documentației 

cadastrale de dezmembrare a imobilului incintă Stație de tratare a apei Săsciori – proprietate 

publică a Județului Alba, situată  administrativ în comuna Săsciori, satul Sebeșel; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 43/2018 privind actualizarea datelor de 

identificare ale bunului imobil „Teren aferent Stației de pompare Gura Roșiei” - proprietate publică 

a Judeţului Alba, concesionat către Societatea APA - CTTA S.A. Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 45/2018 privind preluarea cotei de  1/2  părți 

asupra unui bun imobil situat administrativ în municipiul Blaj, din domeniul public al Municipiului 

Blaj și din administrarea Consiliului local al municipiului Blaj, în domeniul public al Județului Alba 

și în administrarea Consiliului Județean Alba; 
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- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 53/2018 cu privire la modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 8/2018 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a 

imobilului incintă Staţie de tratare a apei Săsciori - proprietate publică a Judeţului Alba, situată 

administrativ în comuna Săsciori, satul Sebeşel; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 80/2018 cu privire la aprobarea modificării  

traseului și lungimii drumului județean DJ 107 U: DJ 107 A - Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa 

- Cucuta - Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc (DC 60); 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 135/2018 privind încetarea dreptului de 

administrare instituit în favoarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

asupra bunului imobil situat administrativ în Oraşul Abrud, str. Cuza Vodă, nr. 9, judeţul Alba şi 

trecerea bunului imobil din domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean 

Alba în domeniul public al Orașului Abrud și administrarea Consiliului local al Orașului Abrud; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 157/2018 privind aprobarea trecerii unui bun 

imobil situat administrativ  în municipiul Aiud din domeniul public al Județului Alba și din 

administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul public al municipiului Aiud și în administrarea 

Consiliului Local al Municipiului Aiud; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 191/2018 privind modificarea Inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba,  prin renumerotarea unor poziţii care au 

completat acest inventar; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 234/2018 privind aprobarea încetării concesiunii 

asupra bunului imobil „Spaţii de cazare”, înscris în CF 74397 Săsciori, aparţinând Staţiei de 

tratare a apei Săsciori - Sebeşel, bun imobil concesionat către Societatea APA - CTTA SA Alba şi 

transmiterea acestuia din domeniul public al Judeţului Alba şi din administrarea Consiliului 

Judeţean Alba în domeniul public al Municipiului Sebeş şi în administrarea Consiliului local al 

municipiului Sebeş; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 322/2018 cu privire la aprobarea modificării  

traseului și lungimii drumului județean DJ 705 E: DN 7 - Tărtăria - Săliştea - Săliştea Deal; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 323/2018 cu privire la aprobarea schimbării 

încadrării categoriei de folosință și radierii din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 

al Județului Alba a drumului județean DJ 107 P:  Hopârta (DJ107E) - Turdaş (DC 6) - DJ 107D 

(Vama Seacă); 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 111/2019 privind modificarea anexei Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 178/6 iunie 2017 cu privire la cuprinderea spaţiilor aferente etajului I 

al clădirii  situate în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A, județul Alba, în Inventarul 

domeniului public al Județului Alba, în vederea amenajării unui centru multifuncțional de sănătate şi 

anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 191/28 iunie 2018 privind modificarea Inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba,  prin renumerotarea unor poziţii care au 

completat acest inventar; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 177/2019 privind aprobarea declasării și radierii 

din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ 

107R: Stremț (DJ 750C) - Cetea - Benic (DJ 107K); 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 210/2019 privind aprobarea completării  

Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 239/2019 privind acceptarea donației bunului 

imobil înscris în CF nr. 72174 Blaj   și declararea acestuia ca bun imobil aparținând domeniul 

public al Județului Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 244/2019 privind  atestarea  completării 

Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 260/2019 privind preluarea cotei de  1/2 părți 

asupra unui bun imobil - teren situat administrativ în municipiul Aiud, din domeniul public al 

Municipiului Aiud și din administrarea Consiliului local al municipiului Aiud, în domeniul public al 

Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba; 
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- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 271/2019 privind aprobarea modificării și 

completării  poziției nr. crt. 114 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului 

Alba. 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 103/2020 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; 

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. c,  art. 289  coroborat cu pct. 2 din anexa nr. 3  din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 858 şi urm. din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - 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; 

- H.G. nr. 426/2011 pentru completarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 974/2002 privind atestarea 

domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul 

Alba; 

- H.G. nr. 831/2014 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 974/2002 

privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 

comunelor din judeţul Alba; 

- H.G. nr. 390/2018 pentru modificarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 974/2002  privind atestarea 

domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul 

Alba; 

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. I. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba atestat prin 

H.G. nr. 974/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică, se completează și se 

actualizează după cum urmează: 

1.)  a) Se aprobă trecerea bunului imobil – construcții și teren aferent în suprafață de 777 

mp înscris în C.F. nr. 85703 Alba Iulia și construcții și teren aferent în suprafață de 591 mp, înscris 

C.F. nr. 72572 Alba Iulia, situat în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 2, județul Alba din 

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Județului Alba în Inventarul bunurilor 

care aparțin domeniului public al Județului Alba.  
    b) Poziţia cu nr. crt. 18 din  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 

Județului Alba se completează în mod corespunzător. 

 2.) Se abrogă poziţiile nr. 38, 41, 70, 73, 74, 75, 86, 88, 121, 130, 131, 137, 145, 183, 184, 

191, 192; 

 3.) Se modifică și se completează următoarele poziţii, având elementele de identificare 

cuprinse în anexă - parte integrantă a prezentei hotărâri: 

  3.1.) poziţia nr. 4, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Imobil în care îşi are 

sediul Centrul Militar Județean Alba  şi terenul aferent”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

„1.270.418,99 ; 593.132,04 total 1.863.551,69”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: 

„Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.2.) poziţia nr. 6, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Imobil în care îşi are 

sediul Consiliul Județean Alba  şi terenul aferent”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 
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„8.324.003,51; 1.035.717,02 total 9.359.720,53”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: 

„Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.3.) poziţia nr. 7, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.831.446,65; 658.958,13 

total 4.490.404,78”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba 

potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.4.) poziţia nr. 8, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.482.158,98; 737.153,85 

total 2.219.312,83”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba 

potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.5.) poziţia nr. 12, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „393.075,63; 647.285,52  

total 1.040.361,14”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba 

potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.6.) poziţia nr. 13, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins „829.018,68”, iar coloana 

nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.7.) poziţia nr. 14, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „190.562,68”, iar coloana 

nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.8.) poziţia nr. 15, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „11.009,47; 38.091,41 

total 49.100,88”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba 

potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.9.) poziţia nr. 16, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.135.043,11; 

222.635,73 total 1.357.678,84”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.10.) poziţia nr. 17, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „245.079,81; 

131.835,42  total 376.915,23”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.11.) poziţia nr. 18, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Imobil în care își au 

sediul 1. Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo, 2. Centrul de Cultură „Augustin Bena” 

Alba, 3. Centrul de Servicii Comunitare „Arnsberg” Alba Iulia”, coloana nr. 3 va avea următorul 

cuprins: „1. Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba Imobil situat administrativ în 

municipiul Alba Iulia, str. N. Titulescu, nr. 9, județul Alba identificat  astfel: -„Clădire sediu” , 

înscris în C.F. nr. 104319 Alba Iulia, nr. cadastral 104319-C3, compusă din 3 încăperi, construită din 

cărămidă cu planşeu de beton, în suprafaţă construită de 101 mp, 2. Centrul de Cultură „Augustin 

Bena” Alba, situat în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2, - „Clădire sediu” - construcții 

și teren aferent în suprafață de 777 mp, înscris în C.F. nr. 85703 Alba Iulia, cu nr. cadastral 85703 și 

nr. top. 2008/2, 2009, 1892/2/2  situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 

2, județul Alba. - „Gheretă portar” – construcții și teren aferent în suprafață de 591 mp, înscris în 

C.F. nr. 72572 Alba Iulia, cu nr. cadastral 72572 și top. 2006/2, 2007/2, 2008/1/2 și 1892/2/1/2 și - 

Împrejmuire din cărămidă, construită din beton şi cărămidă în suprafaţă de 160 ml; -Teren aferent în 

suprafaţă de 136  mp. - Clădire birouri, compusă din 4 încăperi, construită din cărămidă cu şarpantă 

din lemn şi învelitoare din ţiglă, în suprafaţă construită de 76 mp; 3. Centrul de Servicii Comunitare 

„Arnsberg” Alba Iulia, situat în str. Nicolae Titulescu nr. 9, înscris în C.F. nr. 33598 Alba Iulia, cu  

nr. top. 2010/3, 2012/3, 2010/2/1 şi 2012/2/1 şi în C.F. nr. 24970 Alba Iulia, cu nr. top. 2010/1/2, 

2012/1/2, 2010/2/2 şi 2012/2/2, format din:  - Clădire nouă, edificată în regim de înălţime S+P+M, 

construită din: fundaţie de beton, pereţi din cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având 

suprafaţa construită de 771 mp; - Amenajare exterioară, cuprinzând alei pavate cu dale de beton şi 

zone verzi; - Teren aferent în suprafaţă de 2.668 mp. - Teren aferent în suprafaţă totală de 2.804 mp. 
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Vecinătăţi: Est – Proprietate privată şi str. Nicolae Titulescu Sud - Str. Mihai Viteazul Vest - 

Societatea de Servicii Informatice C.T.C.E. Alba Iulia Nord  - Clădire sediul PNL şi S.C. Pomponio 

S.R.L”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „total general 7.878.206,56, 120,55, 88.632,64, 

3.717.302,64, 4.072.150,73 total 2.366.099,27, 300.241,42, 1.405.810,04”, iar coloana nr. 6 va avea 

următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și 

completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.12.) poziţia nr. 19, coloana  2 va avea următorul conținut „Construcţii administrative 

şi social-culturale în care a funcţionat Centrul de Plasament Sâncrai - Aiud şi terenul aferent”, 

coloana 3 va avea cuprins „Imobil situat administrativ în satul Sîncrai, str. Andrei Mureşanu, nr. 100, 

municipiul Aiud, cuprinzând: - Sediu administrativ Castel, înscris în C.F. nr. 71061 Aiud, cu nr. cad. 

71061 şi 71061-C1, compus din: clădire Castel, edificată în regim de înălţime S+P, cu fundaţie de 

piatră şi cărămidă, zidărie cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare ţiglă, având 34 încăperi şi suprafaţa 

construită de 771 mp. Teren aferent în suprafaţă de 17.850 mp; - Gospodărie anexă, înscrisă în C.F. 

nr. 70750 Aiud, cu nr. cad. 70750 şi 70750-C5, compusă din: clădire edificată în regim de înălţime P, 

fundaţie din beton, zidărie cărămidă, învelitoare plăci azbociment, având 2 încăperi + 7 boxe şi 

suprafaţa construită de 145 mp. Teren aferent în suprafaţă de 22.584 mp; - Centrul de plasament, 

înscris în C.F. nr. 91575 Aiud, cu nr. cad. 91575-C2, 91575-C3, 91575-C4, 91575-C6, 91575-C7, 

91575-C8, 91575-C9  compus din: - Clădire Internat, edificată în regim de înălţime P+2, cu 

suprafaţa construită de 587 mp, având 72 încăperi (dormitoare, cabinete medicale, croitorie, grupuri 

sanitare), construită din: fundaţie de beton, zidărie de cărămidă şi învelitoare tip terasă; - Clădire 

Centrala termică, edificată în regim de înălţime P,  cu suprafaţa construită de 218 mp, construită din: 

fundaţie de beton, zidărie de cărămidă şi învelitoare tip terasă; - Clădire Cantină, edificată în regim 

de înălţime P, cu suprafaţa construită de 350 mp, având 11 încăperi, construită din: fundaţie de beton, 

zidărie de cărămidă, şarpantă din lemn şi învelitoare cu plăci de azbociment. - Teren aferent în 

suprafaţă de 3.328 mp. - Teren aferent în suprafaţă totală de 43.762 mp. Vecinătăţi: Est – Str. Andrei 

Mureşanu Sud – Proprietăţi particulare Vest – Râul Mureş Nord  – Imobil în care a funcţionat Şcoala 

Specială Sâncrai”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.636.063,74 clădire 628.428,79 teren 

210.765,18; 175.012,91; 3.229.466,14; 2.359,35; 321.578,56; 117.165,48”, iar coloana nr. 6 va avea 

următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și 

completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.13.) poziţia nr. 20, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „clădiri 10.218.923,03, 

teren 400.746,23  total 10.619.669,26”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul 

public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”;  

  3.14.) poziţia nr. 21, coloana  2 va avea următorul conținut „Imobil în care a 

funcţionat Şcoala Specială cu Grădiniţă  Sâncrai - Aiud şi terenul  aferent”, coloana 3 va avea cuprins 

„Imobil situat administrativ în satul Sâncrai, str. Andrei Mureşanu, nr. 100, municipiul Aiud, 

cuprinzând: - Şcoala Specială, înscrisă în C.F. nr. 91619 Aiud, cu nr. cad. 91619 -C6, 91619 -C7, 

91619 -C8, 91619 -C9  compusă din: - Clădire Şcoala Specială, edificată în regim de înălţime 

S+P+1, cu suprafaţa construită de 962 mp, având 40 de încăperi cu suprafaţa utilă de 2000 mp (săli 

clasă, cabinete, ateliere, grupuri sociale), construită din: fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, 

planşeuri de beton, şarpantă de lemn, învelitoare din ţiglă; - Clădire Grădiniţă Nouă, edificată în 

regim de înălţime P+1, cu suprafaţa construită de 127 mp, având 9 încăperi (săli clasă, grupuri 

sociale, bucătărie), construită din: fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, planşeu din beton, şarpantă 

de lemn, învelitoare din ţiglă; - Clădire Grădiniţa veche, edificată în regim de înălţime P, cu suprafaţa 

construită de 353 mp, având 18 încăperi (săli clasă, cabinete, ateliere, grupuri sociale), construită din: 

fundaţie de beton, zidărie  de cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de lemn, învelitoare din ţiglă; - 

Clădire Centrala termică, edificată în regim de înălţime P, cu suprafaţa construită de 177 mp, având 2 

încăperi, construită din:   fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă din ferme metalice, 

învelitoare din plăci de azbociment; - Teren aferent în suprafaţă de 11.884 mp. - Teren înscris în CF 

nr. 91620 Aiud, cu nr. cad. 91620  în suprafaţă de 555 mp. - Total Teren aferent în suprafaţă totală de 

12.384 mp. Vecinătăţi: Est – Str. Andrei Mureşanu Sud – Imobil în care a funcţionat Centrul de 

Plasament Sâncrai Vest – Râul Mureş Nord  – Proprietăţi particulare”, coloana nr. 5 va avea 

următorul cuprins: „3.247.478,84; 275.078,72; 937.741,53; 418.388,23; 17.602,95”, iar coloana nr. 6 
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va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.15.) poziţia nr. 23, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.341.108,41; 

1.283.298,43 total 5.624.406,84”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.16.) poziţia nr. 25, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Imobil în care îşi are 

sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi terenul aferent”, coloana nr. 3 va avea următorul 

cuprins: „Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Bulevardul Revoluţiei 1989, nr. 23,  

județul Alba, înscris în C.F. nr. 106270 Alba Iulia, cu nr. cad. 106270, având construcțiile C1, C2, 

C3, C4, C5, C6, C7,C8,  compus din: 1) Clădire Spital şi Policlinică 106270 -C5, cu suprafaţa totală 

construită la sol de 3.510 mp, cuprinzând: a) Clădire Corp spitalizare cu 700 de paturi, având un 

regim de înălţime S+P+5E, fundaţii de beton, zidărie din cărămidă şi plăci prefabricate, planşeu de 

beton şi acoperiş tip terasă; b) Clădire Casa scării, având un regim de înălţime P+5E, fundaţii de 

beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă; c) Clădire Bloc operator şi 

Policlinică, având un regim de înălţime P+2E, fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de 

beton şi acoperiş tip terasă; 2) Clădire Oncologie 106270 - C6, cu suprafaţa construită la sol de 627 

mp, având un regim de înălţime D+P+E, fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi 

acoperiş tip terasă; 3) Clădire Post trafo şi Grup electrogen 106270 - C7, cu suprafaţa construită la 

sol de 146 mp, edificată în regim P; 4) Clădire Laborator Medicină Legală şi Morga 106270 -C8, cu 

suprafaţa construită la sol de  209 mp, având un regim de înălţime P+2E, fundaţii de beton, zidărie 

din cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă; 5) Clădire Staţie de oxigen 

106270 - C1, cu suprafaţa construită la sol de 199 mp, edificată în regim P; 6) Bazin de apă 106270 -

C2, cu suprafaţa construită la sol de 10 mp, având capacitatea de 300 mc; 7) Clădire Centrala 

termică, Atelier mecanic, Staţie hidrofoare, Staţie compresoare şi Crematoriu 106270 -C3, cu 

suprafaţa totală construită la sol de 521 mp, regim P; 8) Clădire Bloc alimentar şi Spălătorie 106270 - 

C4, cu suprafaţa construită la sol de 664 mp, având un regim de înălţime S+P, fundaţii de beton, 

zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă; 9) Amenajări exterioare: drumuri, 

trotuare, alei pavate cu dale de beton şi zone verzi, garduri şi împrejmuiri. Teren intravilan aferent, în 

suprafaţă totală de 26.561 mp, din care: a) Teren curţi construcţii în suprafaţă de 3.313 mp, înscris în 

CF 106269, cu nr. cad. 106269;  b) Teren curţi construcţii în suprafaţă de 20.884 mp, înscris în CF 

106270 pe care sunt edificate construcţiile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 şi C8; c) Teren curţi 

construcţii în suprafaţă de 375 mp, înscris în CF 86550, cu nr. cad. 86550 și nr. topo. 2985/1/2; d) 

Teren alee de acces în suprafaţă de 300 mp, înscris în CF 86873 Alba Iulia, cu nr. cad. 6156/3 și nr. 

topo 2985/3; e) Teren curţi construcţii în suprafaţă de 111 mp, înscris în CF 86876 cu nr. cad. 

6156/4/C12 și nr. topo 2985/4, pe care este edificată clădirea Punct control poartă; f) Teren 

construibil în suprafaţă de 1.578 mp. înscris în CF 86131 Alba Iulia, cu nr. cad. 6156/5, nr. top 

2985/5 Vecinătăţi: Est–Bulevardul Revoluţiei 1989; Sud–Bulevardul Transilvaniei; Vest–Strada 

Fântânelelor; Nord–Liceul Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.”, coloana nr. 5 va avea următorul 

cuprins: „51.331.932,38 din care clădiri 38.169.894,38 teren 13.162.038,00”, iar coloana nr. 6 va 

avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.17.) poziţia nr. 27, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Imobil în care îşi are 

sediul Secţia de Boli Infecţioase aparţinătoare Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi terenul 

aferent”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Imobil situat administrativ în municipiul Alba 

Iulia, str. Decebal, nr. 20, înscris în C.F. nr. 3083 Alba Iulia, cu nr. top 1908/15/5 şi 1895/1, compus 

din: Clădire Spital Contagioase, având un regim de înălţime P+2E, cu suprafaţa construită de 571,88 

mp, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi 

învelitoare din ţiglă; Clădiri anexe, în suprafaţă totală construită de 220 mp; Garduri şi împrejmuiri. 

Teren aferent în suprafaţă totală de 1.503 mp. Vecinătăţi: Est – Str. Decebal Sud – Imobil proprietate 

privată Vest – Şanţurile Cetăţii Alba Iulia Nord – Imobil proprietate privată”, coloana nr. 4 va avea 

următorul cuprins: „2007”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.791.464,00 + 757.151,00 

total  4.548.615,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba 
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potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.18.) poziţia nr. 29, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Imobil în care îşi are 

sediul Policlinica Judeţeană aparţinătoare Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi terenul 

aferent”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Imobil situat administrativ în municipiul Alba 

Iulia, str. Al. Vaida Voievod, nr. 2, înscris în C.F. nr. 78129 Alba Iulia, nr. top. 3665/2/1, 3665/1/2, 

3665/4/2, 3666/1/2, 3666/2/1/1 şi 3665/3/2/1, format din clădire, având un regim de înălţime P+4E, 

cu suprafaţa construită de 758 mp, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de 

beton, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă şi teren aferent în suprafaţă totală de 2.124 mp. Sediul 

Policlinicii cuprinde suprafeţele utile, corespunzătoare parterului şi etajelor I şi II, în cotă de 3/5 părţi 

din întreaga clădire, după cum urmează: Parterul, cu suprafaţa utilă totală de 25,85 mp, respectiv 

cabinetele nr. 12, cu suprafaţa utilă de 19,54 mp şi nr. 22, cu suprafaţa utilă de 6,31 mp; Etajul I+II, 

cu suprafaţa utilă totală de 1.103,06 mp. Teren aferent în suprafaţă totală de 1.138,60 mp. Vecinătăţi: 

Est – Str. Al. Vaida Voievod, Sud – Imobil proprietate privată, Vest – Imobil proprietate privată, 

Nord – Str. 1 Decembrie”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2002”, coloana nr. 5 va avea 

următorul cuprins: „3.317.241,78 + 688.136,00 total 4.065.377,78”, iar coloana nr. 6 va avea 

următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și 

completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.19.) poziţia nr. 31, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Imobil în care a 

funcţionat Colegiul Medicilor Alba Iulia şi terenul aferent”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: 

„Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Lucian Blaga, nr. 8, înscris în C.F. nr. 

78134 Alba Iulia, cu nr. top 2014/7/1/a, 2014/7/1/b şi 2014/7/2 format din: Clădire, având un regim 

de înălţime S+P+1E, cu suprafaţa construită de 159 mp şi suprafaţa utilă totală de 214,18 mp, 

realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi 

învelitoare din ţiglă. Teren aferent în suprafaţă totală de 1.428 mp. Vecinătăţi: Est – Str. Lucian 

Blaga, Sud – Imobil proprietate privată, Vest – Imobil proprietate privată, Nord – Imobil proprietate 

privată”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „609.568,34, 713.737,67 total 1.323.306,01”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.20.) poziţia nr. 32, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Imobil în care îşi are 

sediul Dispensarul TBC aparţinător Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi terenul aferent”, 

coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Crişanei, nr. 1, înscris în C.F. nr. 32924 Alba Iulia nr. top 1655/2/1/1/2, 1656/2/1/1/2, 1655/2/1/1/3 , 

1656/2/1/1/3, 1655/2/1/1/1/b, 1656/2/1/1/1/b, 1655/2/1/1/2/1 şi 1656/1/1/1/2/1, format din: Clădire 

dispensar, având un regim de înălţime P+1E, cu suprafaţa construită de 407 mp, realizată din: 

fundaţii de beton, zidărie din plăci prefabricate din beton şi acoperiş tip terasă. Suprafaţa utilă totală 

este de 314,53 mp, din care: 94,77 mp – la parter şi 219,76 mp – la etaj. Teren aferent în suprafaţă 

totală de 1.169 mp. Vecinătăţi: Est – proprietar particular, Sud – Str. Crişanei, Vest – drum, Nord – 

proprietar particular ”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „939.729,00, 554.374,87 total 

1.494.103,87”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba 

potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.21.) poziţia nr. 34, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Imobil în care a 

funcţionat Secţia de Neurologie şi Psihiatrie aparţinătoare Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

şi terenul aferent”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Imobil situat administrativ în 

municipiul Alba Iulia, str. Unirii, nr. 1-3, înscris în C.F. nr. 84194 Alba Iulia, cu nr. cad. 84194, 

84194-C1, 84194-C2, 84194-C3, 84194-C4, 84194-C6, 84194-C7, compus din: Clădire Birou 

Internări, având un regim de înălţime P, cu suprafaţa construită de 552 mp, cuprinzând 4 încăperi, 

realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi 

învelitoare din ţiglă; Clădire Secţie Neurologie, având un regim de înălţime P+1E, cu suprafaţa 

construită de 1.544 mp, cuprinzând 36 încăperi, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, 

planşeu de beton, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă; Clădire Secţie Psihiatrie, având un regim 

de înălţime S+P+1E, cu suprafaţa construită de 99 mp, cuprinzând 35 încăperi, realizată din: fundaţii 
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de beton, zidărie din cărămidă şi BCA, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă; 

Morga, având un regim de înălţime P, cu suprafaţa construită de 68 mp, 1 încăpere, realizată din: 

fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă; 

Clădire Sediul Administrativ, având un regim de înălţime P+1E, cu suprafaţa construită de 258 mp, 

cuprinzând 13 încăperi, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă şi BCA, planşeu de 

beton, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă; Clădire Club, având un regim de înălţime P+1E, cu 

suprafaţa construită de 169 mp, cuprinzând 7 încăperi, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din 

cărămidă şi BCA, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă; Clădire Centrala 

termică, cu suprafaţa construită de 8 mp –regim P; Împrejmuiri - din zidărie în lungime de 143,50 ml. 

Teren aferent în suprafaţă totală de 17.870 mp compus din curte şi grădină. Vecinătăţi: Est – Imobile 

proprietate privată şi fostul Centru de Primire a Copilului Alba Iulia, Sud – Str. Unirii, Vest – Şanţ 

Cetate Alba Iulia, Nord – Teren proprietatea Episcopiei Romano - Catolice Alba Iulia”, coloana nr. 4 

va avea, în ordinea alineatelor, următorul cuprins: „1989; 1860; 1732; 1986; 1860; 1986; 1985”, 

coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.311.636,35, 7.528.570,00 total 11.840.206,35”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.22.) poziţia nr. 35, coloana  2 va avea următorul conținut „Imobil în care îşi are 

sediul Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alba”, coloana 3 va avea cuprins „- Imobil situat 

administrativ în municipiul Alba Iulia, Calea Moţilor nr. 83, înscris în C.F. nr. 31339 Alba Iulia, sub 

nr. ord. A+1,4, cu nr. top. 2900/2, 2904/2, 2905/2/2 şi 2906/2, compus din: - Clădire Sediu 

Ambulanţă, având un regim de înălţime P, cu suprafaţa construită de 251,82 mp, cuprinzând 12 

încăperi, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă; 

- Clădire Birouri Contabilitate, având un regim de înălţime P, cu suprafaţa construită de 63,95 mp, 

cuprinzând 4 încăperi, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi 

acoperiş tip terasă; - Clădire Garaje+Atelier mecanic, având un regim de înălţime P, cu suprafaţa 

construită de 630,17 mp, cuprinzând 4 încăperi, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, 

planşeu de beton şi acoperiş tip terasă; - Clădire Garaje, având un regim de înălţime P, cu suprafaţa 

construită de 390 mp, cuprinzând 11 încăperi, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, 

planşeu de beton, şarpantă de lemn şi acoperiş din tablă; - Clădire Centrală  termică, având un regim 

de înălţime P, cu suprafaţa construită de 50 mp, cuprinzând 2 încăperi, realizată din: fundaţii de 

beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă; - Rampă de 7 tone,  realizată din 

metal, în suprafaţă construită 28 mp; - Teren aferent în suprafaţă totală de 4.349 mp. Vecinătăţi: Est – 

Str. Mesteacănului Sud – Str. Luceafărului Vest – Ansamblu locuinţe Nord  – Calea Moţilor”, 

coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „677.797,71; 172.132,60; 1.193.993,12; 677.363,11; 

98.789,04; 2,10; 823.941,26 total 3.644.018,93”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: 

„Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.23.) poziţia nr. 37, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „DJ 103 G: Inoc (DN1) 

- Ciugudu de Jos - Ciugudu de Sus - limită Judeţul Cluj”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “- 

poziția km: 0+000 - 13+200- lungimea: 13,200 km”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: 

„1974”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.603.995,78, iar coloana nr. 6 va avea următorul 

cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și 

completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.24.) poziţia nr. 39, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.182.822,07”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.25.) poziţia nr. 40, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.664.561,65”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.26.) poziţia nr. 42, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.591.987,29”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
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974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.27.) poziţia nr. 43, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „9.004.046,10”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.28.) poziţia nr. 44, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „18.159.813,71”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.29.) poziţia nr. 45, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „67.263.090,46”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.30.) poziţia nr. 46, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „7.275.021,28”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.31.) poziţia nr. 47, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „6.722.848,18”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.32.) poziţia nr. 48, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „20.046.669,50”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.33.) poziţia nr. 49, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „9.380.283,37”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.34.) poziţia nr. 50, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „6.167.502,12”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.35.) poziţia nr. 51, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „6.221.943,46”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.36.) poziţia nr. 52, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.970.185,42”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.37.) poziţia nr. 53, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „11.703.285,45”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.38.) poziţia nr. 54, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „14.507.154,29”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.39.) poziţia nr. 55, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „24.927.713,63”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 
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  3.40.) poziţia nr. 56, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „30.219.283,98”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.41.) poziţia nr. 57, coloana 2 va avea următorul cuprins „DJ 107 U: Băcăinţi (DJ 

107A) - Ceru Băcăinţi(DC 61)”, coloana 3 va avea următorul cuprins „- poziția km: 0+000 - 7+000 - 

lungimea: 7,000 km”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „931.295,21”, iar coloana nr. 6 va 

avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.42.) poziţia nr. 58, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.466.834,74”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.43.) poziţia nr. 60, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.027.824,70”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.44.) poziţia nr. 61, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.816.594,47”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și 

completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.45.) poziţia nr. 62, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.250.457,86”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.46.) poziţia nr. 63, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.522.760,94”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.47.) poziţia nr. 64, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „6.616.265,20”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.48.) poziţia nr. 65, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.128.114,33”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.49.) poziţia nr. 66, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins „ DJ 704: DN 7 (Şibot) - 

Vinerea - Cugir”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins „- poziția km: 0+000 – 11+750 - lungimea: 

11,750  km”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.162.578,15”, iar coloana nr. 6 va avea 

următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și 

completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.50.) poziţia nr. 67, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „8.833.033,35”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.51.) poziţia nr. 68, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „9.923.946,12”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.52.) poziţia nr. 69, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.356.819,77”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
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974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.53.) poziţia nr. 71, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.742.138,83”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.54.) poziţia nr. 72, coloana cu nr. 2 va avea următorul cuprins „DJ 705 E: DN 7 - 

Tărtăria - Săliştea”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins „- poziția km: 0+000 – 4+800 - 

lungimea: 4+800  km”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.287.961,58”, iar coloana nr. 6 va 

avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.55.) poziţia nr. 76, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.875.567,52”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.56.) poziţia nr. 77, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „275.633,17”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.57.) poziţia nr. 78, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.386.631,71”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.58.) poziţia nr. 79, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.069.462,62”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și 

completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.59.) poziţia nr. 80, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „18.167.810,04”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.60.) poziţia nr. 82, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „10.930,79”, iar coloana 

nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.61.) poziţia nr. 83, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „679.707,91”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.62.) poziţia nr. 84, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.959.370,88”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.63.) poziţia nr. 85, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.976.311,79”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.64.) poziţia nr. 90, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.870,98”, iar coloana 

nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.65.) poziţia nr. 91, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.292,35”, iar coloana 

nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
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  3.66.) poziţia nr. 92, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.126.796,22”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.67.) poziţia nr. 93, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „436.882,76; 98.120,87 

total 535.003,63”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba 

potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.68.) poziţia nr. 94, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „637.468,84”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.69.) poziţia nr. 95, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „8.146.415,66; 

399.786,06; total 8.546.201,72”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.70.) poziţia nr. 96, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.374.220,29”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.71.) poziţia nr. 97, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.819.261,00”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.72.) poziţia nr. 98, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „417.417,04”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.73.) poziţia nr. 99, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.918.097,41”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.74.) poziţia nr. 100, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „7.138,95; 14.569,16; 

total 21.708,11”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba 

potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.75.) poziţia nr. 101, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „828.805,11”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.76.) poziţia nr. 102, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5,325,481.65”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.77.) poziţia nr. 103, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4,334,042.36”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.78.) poziţia nr. 104, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „168.512,13”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.79.) poziţia nr. 105, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „73.294,67”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
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974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.80.) poziţia nr. 106, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „31,495.19”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.81.) poziţia nr. 108, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „837.239,50”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.82.) poziţia nr. 109, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „720.388,86”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.83.) poziţia nr. 110, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.490.201,49”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.84.) poziţia nr. 111, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.213.890,65”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.85.) poziţia nr. 112, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.890,79”, iar coloana 

nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.86.) poziţia nr. 114, coloana 2 va avea următorul cuprins „Teren construibil zona 

turistică “Poarta Raiului”, coloana 3 va avea următorul cuprins „Situat administrativ în intravilanul 

satului Tău-Bistra, Comuna Şugag, zona turistică „Poarta Raiului”, Judeţul Alba. Înscris în C.F. nr. 

70504 Şugag, cu nr. cadastral 70504 şi nr. top. 1011/25/2, 1012/25/2, 1005/25/2, 996/1/25/2 şi 

1006/1/25/2. Suprafaţa totală: 26.697 mp. Vecinătăţi:La Nord - teren proprietate privată a comunei 

Săsciori La Sud – Pădure Romsilva La Vest – Pârâul Canciu La Est - Pădure Romsilva, coloana nr. 5 

va avea următorul cuprins: „967.663,04”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul 

public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.87.) poziţia nr. 115, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.526.046,87”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.88.) poziţia nr. 116, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.990.586,10; 

25.906,11 clădire”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba 

potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.89.) poziţia nr. 117, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „9.108.830,57”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.90.) poziţia nr. 118, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.781,00”, iar coloana 

nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.91.) poziţia nr. 119, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „556.020,43 + 

19.456,24 teren”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba 

potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
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  3.92.) poziţia nr. 120, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins „Teren aferent Staţiei 

de pompare Gura Roşiei”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins „Teren situat în extravilanul 

localităţii Gura Roşiei, judeţul Alba, identificat prin CF nr. 71243 Roșia Montană şi CF nr. 71244 

Roşia Montană. Suprafaţă totală de 849 mp.”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.530,53”, 

iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.93.) poziţia nr. 122, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „13,59 clădire 

25.247,09 teren”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba 

potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.94.) poziţia nr. 123, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.050,70”, iar coloana 

nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.95.) poziţia nr. 124, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „517.358,92 stație + 

1.511,35 clădire 18.166,58 teren”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.96.) poziţia nr. 125, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „370.144,25”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.97.) poziţia nr. 126, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „45.499,19 rezervor + 

7.392,77 teren + 71,73 clădire”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.98.) poziţia nr. 127, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.668,77 teren + 

52.892,41 rezervor”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba 

potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.99.) poziţia nr. 128, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „594.299,29”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.100.) poziţia nr. 129, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „Total 7.415.926,00 

din care clădiri 4.447.526,00,  teren 2.968.400,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: 

„Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.101.) poziţia nr. 132, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „273.083,12”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.102.) poziţia nr. 133, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „55.982,88; 

39.748,94; clădirea; 16.233,94 teren”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public 

al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.103.) poziţia nr. 134, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „108.136,60”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.104.) poziţia nr. 135, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „201.653,68; 

71.344,01 clădiri + teren 130.309,66”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public 

al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
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  3.105.) poziţia nr. 136, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „87.011,58”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.106.) poziţia nr. 138, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „282.625,43”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.107.) poziţia nr. 139, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „261.980,47”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.108.) poziţia nr. 140, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „188.509,74”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.109.) poziţia nr. 141, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „evidență 

1.630.113,43 clădirea 4.672,32 teren +282.226,40 + 550.161,03 total 2.433.173,18”, iar coloana nr. 6 

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.110.) poziţia nr. 142, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins „Construcţii şi teren 

aferent Staţiei de tratare a apei Săsciori-Sebeşel Q= 1000 l/s”, coloana nr. 3 va avea următorul 

cuprins „Imobil situat în extravilanul comunei Săsciori, Judeţul Alba, în localitatea Sebeşel, compus 

din: staţie de filtre cu instalaţiile şi utilajele aferente, pavilion de exploatare, trei decantoare radiale, 

staţie de reactivi şi clorinare, bazine de stocare şi dizolvare, atelier şi magazie. Debit Q = 1000 l/s. 

Terenul aferent, în suprafaţă totală de 32673mp, se compune din: - incinta staţiei, în suprafaţă de 

23.260mp, înscris în C.F. nr. 74396 Săsciori cu nr. cadastral 74396, pe care sunt edificate 11clădiri 

având suprafaţa totală construită de 5067mp, nr. cadastral 74396 - C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, 

C9, C10, C11; - teren împrejmuit în suprafaţă de 280 mp, înscris în CF 74398 Săsciori - drum de 

acces, în suprafaţă de 5802 mp, înscris în C.F. nr. 70488 Săsciori cu nr. cadastral 70488; - teren 

pentru tratarea nămolurilor, în suprafaţă de 3331 mp, înscris în C.F. nr. 70487 Săsciori cu nr. 

cadastral 70487.”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „clădire 1.034.067,25 stație 

12.643.679,52 teren 761.026,54 total 14.438.773,31”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: 

„Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.111.) poziţia nr. 143, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.904.423,92”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.112.) poziţia nr. 144, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „13.972.827,76”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.113.) poziţia nr. 146, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „clădiri 1.679.831,59; 

teren 5.252,25 total 1.685.083,84”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.114.) poziţia nr. 147, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „clădiri 193.112,56; 

teren 8.055,59 total 201.168,16”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.115.) poziţia nr. 148, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „clădiri 731.347,05; 

teren 52.740,94 total 784.087,99”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 
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Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.116.) poziţia nr. 149, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „58.007,45”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.117.) poziţia nr. 150, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „66.232,86”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.118.) poziţia nr. 151, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „72.405,46”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.119.) poziţia nr. 152, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „60.451,09”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.120.) poziţia nr. 153, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „68.289,72”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.121.) poziţia nr. 154, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „92.861,12”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.122.) poziţia nr. 155, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „70.276,00”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.123.) poziţia nr. 156, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „477.271,90”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.124.) poziţia nr. 157, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „829.018,68”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.125.) poziţia nr. 158, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „clădiri 140.025,19; 

teren 121.868,54 total 261.893,73”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.126.) poziţia nr. 159, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „6.134.129,39; 

5.538.892,75 clădiri 595.236”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.127.) poziţia nr. 160, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.272.007,43”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.128.) poziţia nr. 161, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 
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  3.129.) poziţia nr. 162, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „27.641,12”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.130.) poziţia nr. 163, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „30.525,50”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.131.) poziţia nr. 164, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.115,30”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.132.) poziţia nr. 165, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „65.205,77”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.133.) poziţia nr. 166, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „17,779,043.88 

clădire muzeu, 1,602,312.55 teren muzeu, 6.074.515,74 clădire Museikon, 274.994,97 teren 

Museikon, 686.574,02 teren Museikon  Consiliul Județean Alba”, iar coloana nr. 6 va avea următorul 

cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și 

completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.134.) poziţia nr. 167, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „clădire 

5.348.769,09;  teren 669.857,97,  total 6.018.627,06”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: 

„Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.135.) poziţia nr. 168, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1075777.85; 

114113.42 total 1.189.891,27”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.136.) poziţia nr. 169, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „534.236,94; 

43.737,52 total 577.974,47”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.137.) poziţia nr. 170, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „441.294,49; 

49.138,40 Total 490.432,89”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.138.) poziţia nr. 171, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „685.007,50”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.139.) poziţia nr. 172, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „516.790,09”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.140.) poziţia nr. 173, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „406.492,59”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.141.) poziţia nr. 174, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „528.653,98”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 
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  3.142.) poziţia nr. 175, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „416.242,34”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.143.) poziţia nr. 176, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „431.120,38”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.144.) poziţia nr. 177, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „524.792,21”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.145.) poziţia nr. 178, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „425.897,34”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.146.) poziţia nr. 179, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „505.373,83”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.147.) poziţia nr. 180, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „446.133,49”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.148.) poziţia nr. 181, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.209.179,99”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.149.) poziţia nr. 182, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „855.338,53”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.150.) poziţia nr. 185, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „27759.91”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.151.) poziţia nr. 186, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „421757.06”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.152.) poziţia nr. 187, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.519.912,14; 

69.843,04 Total 1.589.755,18”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.153.) poziţia nr. 188, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „455.001,63”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.154.) poziţia nr. 189, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „455.001,63”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.155.) poziţia nr. 190, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.063.833,17”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 
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974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu modificările și 

completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.156.) poziţia nr. 193, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „23806.34”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.157.) poziţia nr. 194, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „869.935,24”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.158.) poziţia nr. 195, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins „Imobil în care îşi are 

sediul Direcţia Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi terenul aferent”, coloana 

nr. 5 va avea următorul cuprins: „4,106,682.81; 1.196.544,53 Total 5.303.227,34”, iar coloana nr. 6 

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.159.) poziţia nr. 196, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2579150.15 teren 

13737.69”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020”; 

  3.160.) poziţia nr. 197, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „202.743,79”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.161.) poziţia nr. 198, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „473.959,08”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.162.) poziţia nr. 199, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.009.723,68”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.163.) poziţia nr. 200, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „72.407,50”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

135/2020”; 

  3.164.) poziţia nr. 201, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.847.096,60”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 244/2019 şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020”; 

  3.165.) poziţia nr. 202, coloana 2 va avea următorul cuprins „DJ 103E: DN1 - 

Gârbova de Jos - Gârboviţa - Gârbova de Sus”, coloana 3 va avea următorul cuprins „Poz. Km 0+000 

– 7+540 sectorul de drum comunal DC 79: Gârbova de Jos - Gârboviţa - Gârbova de Sus,  aflat în 

domeniul public al municipiului Aiud; Poz. Km 7+540 – 9 + 390 strada Ghe. Bariţiu,  aflat în 

domeniul public al municipiului Aiud.”, coloana 4 va avea următorul cuprins „ 2013”, coloana 5 va 

avea următorul cuprins „1.904.975,77” și coloana 6 va avea următorul cuprins „Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 188/2013,  nr. 109/2014 și nr. 

135/2020”; 

  3.166.) poziţia nr. 203, coloana 2 va avea următorul cuprins „DJ142P: Crăciunelu de 

Jos(DN14B) - Bucerdea Grânoasă”, coloana 3 va avea următorul cuprins „Poz. Km 0+000 – 1+102 

sectorul de drum comunal aflat în domeniul public al comunei Crăciunelu de Jos (provine din DC 20) 

– Lungime: 1,102 km; Poz. Km 1+102 – 3 + 800 sectorul de drum comunal aflat în domeniul public 

al comunei Bucerdea Grânoasă (provine din DC 20 şi strada Ioan Maiorescu) – Lungime: 2,698  km; 

Lungimea totală: 3,800 km”, coloana 4 va avea următorul cuprins „ 2014”, coloana 5 va avea 
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următorul cuprins „0” și coloana 6 va avea următorul cuprins „Domeniul public al Judeţului Alba 

potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 35/2014, nr. 109/2014 și nr. 135/2020”; 

  3.167.) poziţia nr. 204, coloana 2 va avea următorul cuprins „Colecţie de icoane pe 

lemn”, coloana 3 va avea următorul cuprins „Colecţie de bunuri culturale, existente la Muzeul 

Naţional al Unirii Alba Iulia. Cuprinde un număr de 128 icoane pe lemn, din care clasate pe fond 10 

icoane şi au fost realizate în perioada sec. XVII-XX în ateliere diverse sau neidentificate sau de către  

pictori academici.”, coloana 4 va avea următorul cuprins „ 2014”, coloana 5 va avea următorul 

cuprins „17.605,50” și coloana 6 va avea următorul cuprins „Domeniul public al Judeţului Alba 

potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 60/2014, nr. 109/2014 și nr. 135/2020”; 

  3.168.) poziţia nr. 205, coloana 2 va avea următorul cuprins „Colecţie de icoane pe 

lemn”, coloana 3 va avea următorul cuprins „Colecţie de bunuri culturale, existente la Muzeul 

Naţional al Unirii Alba Iulia. Cuprinde un număr de 680 icoane pe sticlă, din care clasate pe fond 14 

şi pe tezaur 7 icoane şi au fost realizate în perioada sec. XVIII-XX în ateliere diverse sau 

neidentificate sau de către  pictori academici.”, coloana 4 va avea următorul cuprins „ 2014”, coloana 

5 va avea următorul cuprins „41.691,31” și coloana 6 va avea următorul cuprins „Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 60/2014, nr. 109/2014 și nr. 

135/2020”; 

  3.169.) poziţia nr. 206, coloana 2 va avea următorul cuprins „Colecţie de icoane pe 

hârtie”, coloana 3 va avea următorul cuprins „Colecţie de bunuri culturale, existente la Muzeul 

Naţional al Unirii Alba Iulia. Cuprinde un număr de 6 icoane realizate pe carton sau litografii, 

neclasate şi au fost realizate în perioada sec. XVIII-XX în ateliere diverse sau neidentificate.”, 

coloana 4 va avea următorul cuprins „ 2014”, coloana 5 va avea următorul cuprins „2.000,07” și 

coloana 6 va avea următorul cuprins „Domeniul public al Judeţului Alba potrivit Hotărârilor 

Consiliului Judeţean Alba nr. 60/2014, nr. 109/2014 și nr. 135/2020”; 

  3.170.) poziţia nr. 207, coloana 2 va avea următorul cuprins „Colecţie de icoane pe 

pânză şi veşminte preoţeşti”, coloana 3 va avea următorul cuprins „Colecţie de bunuri culturale, 

existente la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia. Cuprinde un număr de 22 icoane pe pânză şi 11 

veşminte preoţeşti, neclasate şi au fost realizate în perioada sec. XIX-XX în ateliere diverse sau 

neidentificate sau de către  pictori academici.”, coloana 4 va avea următorul cuprins „ 2014”, coloana 

5 va avea următorul cuprins „3.270,06” și coloana 6 va avea următorul cuprins „Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 60/2014, nr. 109/2014 și nr. 

135/2020”; 

  3.171.) poziţia nr. 208, coloana 2 va avea următorul cuprins „Colecţie de cruci”, 

coloana 3 va avea următorul cuprins „Colecţie de bunuri culturale, existente la Muzeul Naţional al 

Unirii Alba Iulia. Cuprinde un număr de 130 de cruci, din care 102 diverse tipuri de cruci de uz 

liturgic, din metal sau lemn pictat, 3 cruci de mormânt din lemn cioplit şi 25 stâlpi funerari din lemn 

cioplit. Piesele au fost realizate în perioada sec. XVIII-XX în ateliere diverse sau neidentificate sau 

de către  meşteri academici.”, coloana 4 va avea următorul cuprins „ 2014”, coloana 5 va avea 

următorul cuprins „279,09” și coloana 6 va avea următorul cuprins „Domeniul public al Judeţului 

Alba potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 60/2014, nr. 109/2014 și nr. 135/2020”; 

  3.172.) poziţia nr. 209, coloana 2 va avea următorul cuprins „Colecţie de diverse piese 

de cult”, coloana 3 va avea următorul cuprins „Colecţie de bunuri culturale, existente la Muzeul 

Naţional al Unirii Alba Iulia. Cuprinde un număr de 5 piese, respectiv o candelă, un candelabru, două 

preistorice şi un sfeşnic, realizate în perioada  sec. XVIII-XX.”, coloana 4 va avea următorul cuprins 

„ 2014”, coloana 5 va avea următorul cuprins „0,05” și coloana 6 va avea următorul cuprins 

„Domeniul public al Judeţului Alba potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 60/2014, nr. 

109/2014 și nr. 135/2020”; 

  3.173.) poziţia nr. 210, coloana 2 va avea următorul cuprins „Colecţie de fotografii 

documentare”, coloana 3 va avea următorul cuprins „Colecţie de bunuri culturale, existente la 

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia. Cuprinde un număr de 4 fotografii documentare, reprezentând 

picturi parietale din biserica de lemn Ocoliş, Judeţul Alba.”, coloana 4 va avea următorul cuprins „ 

2014”, coloana 5 va avea următorul cuprins „0,04” și coloana 6 va avea următorul cuprins 

„Domeniul public al Judeţului Alba potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 60/2014, nr. 

109/2014 și nr. 135/2020”; 
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  3.174.) poziţia nr. 211, coloana 2 va avea următorul cuprins „Colecţie de carte veche 

românească şi străină”, coloana 3 va avea următorul cuprins „Colecţie de carte veche, existentă la 

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia. Cuprinde un număr de 714 volume de carte veche româneasca, 

din care clasate pe fond 25, în curs de reclasare în tezaur 5 şi 7 în curs de clasare. Colecţia mai 

cuprinde un număr de 372 volume de carte veche străină, din care 4 clasate pe fond. Volumele, cu 

conţinut majoritar religios, au fost realizate în perioada sec. XVI-XX în ţară sau în străinătate, ca 

manuscrise în ediţii consacrate sau ediţii neidentificate.”, coloana 4 va avea următorul cuprins „ 

2014”, coloana 5 va avea următorul cuprins „193.264,00” și coloana 6 va avea următorul cuprins 

„Domeniul public al Judeţului Alba potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 60/2014, nr. 

109/2014 și nr. 135/2020”; 

  3.175.) poziţia nr. 212, coloana 2 va avea următorul cuprins „Imobil în care 

funcţionează Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş”, coloana 3 va avea următorul cuprins 

„Imobil situat administrativ în oraşul Baia de Arieş, str. Brazilor f.n. judeţul Alba, compus din : 

Clădire, edificată în regim D+P+E, având suprafaţa construită de 590,44 mp şi suprafaţa utilă totală 

de 1277,45 mp, fundaţii izolate din beton, zidărie din cărămidă, planşee din beton, şarpantă din lemn 

şi învelitoare din tablă tip ţiglă; Împrejmuiri şi amenajări exterioare, constând din alei auto şi 

pietonale, o parcare pentru patru autoturisme, zone verzi spaţii pentru plimbare şi recreere a celor 

asistaţi, precum şi un zid de sprijin din beton armat în lungime de 54 m, realizat datorită pantei mari 

a terenului în zona de nord şi nord-est a imobilului. Accesul la clădire se face pe un drum care face 

legătura cu str. Brazilor. Terenul aferent în suprafaţă de 2.568 mp, înscris în C.F. nr. 70017 Baia de 

Arieş, cu nr. cadastral 64, este proprietate publică a Oraşului Baia de Arieş, pentru care s-a constituit 

drept de administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba pe o 

perioadă de 49 de ani potrivit Hotărârii Consiliului local Baia de Arieş nr. 120/2011. Vecinătăţi: 

Nord – drum de exploatare Sud – dig de protecţie Valea Ciorii Est – drum de exploatare Vest – 

Ateliere Şcoală şi platformă betonată”, coloana 4 va avea următorul cuprins „ 2014”, coloana 5 va 

avea următorul cuprins „3652067.93” și coloana 6 va avea următorul cuprins „Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 141/2014 și nr. 135/2020”; 

  3.176.) poziţia nr. 213, coloana 2 va avea următorul cuprins „Sistem microregional de 

alimentare cu apă potabilă a comunelor Daia Română, Cut, Câlnic, Şpring şi Doştat”, coloana 3 va 

avea următorul cuprins „Sistem de alimentare cu apă potabilă a comunelor Daia Română, Cut, 

Câlnic, Şpring şi Doştat, cuprinzând: Aducţiuni, în lungime totală de 62.356 ml, după cum urmează:  

Punct racord – GA1 (Staţia de pompare Daia Română):PEHD, De 400, Pn 10, L=9.556 ml; GA1– 

GA2 (Staţie de pompare/Rezervoare Daia Română): PEHD, De 180-200, Pn 10-16, L=7.483 ml; 

GA2 – GA3 (Rezervoare Vingard): PEHD, De 160-180, Pn 6-25,       L=5.483 ml; GA1 – Nod E 

(Cut): PEHD, De 225-280, Pn 10-16, L=9.084 ml; Nod E - GA6 (Rezervoare Cut): PEHD, De 90, Pn 

6-10, L=1.466 ml; Nod E – Nod F (Cunţa/Draşov): PEHD, De 225, Pn 10-16, L=3.540 ml; Nod F - 

Nod G (Cunţa/Draşov): PEHD, De 180, Pn 10, L=2.875 ml; Nod G – GA8 (Rezervoare 

Cunţa/Draşov): PEHD, De 90, Pn 6-10, L=629 ml; Nod G – Nod H (Cunţa/Draşov): PEHD, De 180, 

Pn 10, L=645 ml; Nod H – GA4 (Staţia de pompare/Rezervoare Boz):PEHD, De 90-110, Pn 6-10, 

L= 5.297 ml; GA4 – GA5 (Rezervoare Doştat): PEHD, De 110, Pn 6-10, L= 4.943 ml; Nod H – GA9 

(Staţia de pompare/Rezervoare Şpring):PEHD, De 90, Pn 6-10, L= 5.321 ml; Nod F – GA7 (Staţia de 

pompare/Rezervoare Câlnic):PEHD, De 125, Pn 6-16, L= 6.034 ml. 5 Staţii de pompare cu 

construcţiile, utilajele, instalaţiile şi dotările aferente: GA1 şi GA2 Daia Română; GA4 Boz; GA7 

Câlnic; GA9 Şpring. 8 Staţii de clorinare cu construcţiile, utilajele, instalaţiile şi dotările aferente: 

GA2 Daia Română; GA3 Vingard; GA4 Boz; GA5 Doştat; GA6 Cut; GA7 Câlnic; GA8 

Cunţa/Draşov; GA9 Șpring. 8 Rezervoare metalice de înmagazinare a apei, cu capacităţi diferite: 600 

mc – Daia Româna; 300 mc – Cut, Câlnic şi Cunţa/Draşov; 200 mc – Vingard, Boz, Doştat şi Şpring. 

83 Cămine (de branşament.)”, coloana 4 va avea următorul cuprins „ 2015”, coloana 5 va avea 

următorul cuprins „13700214.62” și coloana 6 va avea următorul cuprins „Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2015 și nr. 135/2020”; 

  3.177.) poziţia nr. 214, coloana 2 va avea următorul cuprins „Bază de agrement Blaj – 

parţial”, coloana 3 va avea următorul cuprins „Imobil situat administrativ în Parcul Avram Iancu din 

Municipiul Blaj, str. Republicii f.n., Judeţul Alba, compus din: - Bazin de înot (C1), din beton, cu 

adâncimea de 2,5 m şi suprafaţa de 1601 mp; - Anexă (C2), edificată în regim P, construită din 
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cărămidă, fundaţie beton, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având suprafaţa construită de 19 

mp. Teren aferent în suprafaţă de 10.476 mp, înscris în C.F. nr. 72553 cu nr. cadastral 72553, 72553-

C1 şi 72553-C2. Cota actuală de proprietate este de ½ în devălmăşie în favoarea judeţului Alba şi ½ 

în devălmăşie în favoarea municipiului Blaj. Vecinătăţi: Nord – Baza sportivă – Complex sportiv 

şcolar şi Parcul Avram Iancu Sud – Str. Iuliu Maniu Est – Baza sportivă – Complex sportiv şcolar şi 

Parcul Avram Iancu Vest – Proprietăţi private”, coloana 4 va avea următorul cuprins „ 2015”, 

coloana 5 va avea următorul cuprins „2628951.44” și coloana 6 va avea următorul cuprins 

„Domeniul public al Judeţului Alba potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 79/2015 și nr. 

135/2020”; 

  3.178.) poziţia nr. 215, coloana 2 va avea următorul cuprins „Imobil în care 

funcţionează  Secţia de Recuperare Medicină Fizică și Balneologie”, coloana 3 va avea următorul 

cuprins „Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, judeţul Alba, 

compus din : - Clădire, edificată în regim P+1E, având suprafaţa totală construită de 430 mp, fundaţii 

izolate din beton, zidărie din cărămidă, planşee din beton, şarpantă din lemn şi învelitoare din ţiglă; - 

Teren aferent, împrejmuit - în suprafaţa totală măsurată de 1.503 mp. Înscris în C.F. nr. 30413 Alba 

Iulia, cu nr. top. 390/1/1/1/2/2 şi 391/2/1/1/2/2 şi în C.F. nr. 5226 Alba Iulia, cu nr. top. 385, 386/2 şi 

387/2. Vecinătăţi: Nord – S.C. Xerom SRL Sud – str. Petru Dobra Est – drum de acces Vest – 

proprietate privată”, coloana 4 va avea următorul cuprins „ 2015”, coloana 5 va avea următorul 

cuprins „912.004; 680.139,72 Total 1.592.143,72” și coloana 6 va avea următorul cuprins „Domeniul 

public al Judeţului Alba potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 106/2015 și nr. 

135/2020”; 

  3.179.) poziţia nr. 216, coloana 2 va avea următorul cuprins „Teren neîmprejmuit”, 

coloana 3 va avea următorul cuprins „Imobil situat administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Fabricii, 

f.n. județul Alba compus din: - Lot. I teren cu categoria de folosință curți, construcții - înscris în CF 

79103 Ocna Mureș, cu nr. cadastral 79103, în suprafață de 5328 mp  - Lotul II teren cu categoria de 

folosință curți, construcții - înscris în CF 79104 Ocna Mureș, cu nr. cadastral 79104, în suprafață de 

5328 mp. Cota actuală de proprietate este de ½ în devălmășie în favoarea Județului Alba și ½ în 

devălmășie în favoarea Orașului Ocna Mureș”, coloana 4 va avea următorul cuprins „ 2017”, coloana 

5 va avea următorul cuprins „0,55” și coloana 6 va avea următorul cuprins „Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2017 și nr. 135/2020”; 

  3.180.) poziţia nr. 217, coloana 2 va avea următorul cuprins „Teren neîmprejmuit”, 

coloana 3 va avea următorul cuprins „Imobil situat administrativ în comuna Lupșa, localitatea  

Lupșa, nr. f.n. județul Alba compus din: - teren cu categoria de folosință fâneață, intravilan - înscris 

în CF 71443 Lupșa, cu nr. cadastral 71443, în suprafață de 1.448 mp. - teren cu categoria de folosință 

fâneață, extravilan - înscris în CF 71443 Lupșa, cu nr. cadastral 71443, în suprafață de 462 mp”, 

coloana 4 va avea următorul cuprins „ 2016”, coloana 5 va avea următorul cuprins „38561.29” și 

coloana 6 va avea următorul cuprins „Domeniul public al Judeţului Alba, potrivit Hotărârilor 

Consiliului Judeţean Alba  nr. 154/2017, 191/2018 și nr. 135/2020”; 

  3.181.) poziţia nr. 218, coloana 2 va avea următorul cuprins „DJ 762B: DJ 762 – 

Avram Iancu”, coloana 3 va avea următorul cuprins „- poz. km 0+000 – 1+917- lungime 1,917 km”, 

coloana 4 va avea următorul cuprins „ 2017”, coloana 5 va avea următorul cuprins „922518.77” și 

coloana 6 va avea următorul cuprins „Domeniul public al Judeţului Alba, potrivit Hotărârilor 

Consiliului Judeţean Alba  nr. 230/2017, 191/2018 și nr. 135/2020”; 

  3.182.) poziţia nr. 219, coloana 2 va avea următorul cuprins „Centrul de recuperare și 

reabilitare pentru persoane cu handicap psihic  Ocna Mureș”, coloana 3 va avea următorul cuprins 

„Imobil situat administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Mihai Viteazul, nr. 55, județul Alba înscris în 

CF 71699  Ocna Mureș compus din: - teren în suprafaţă de 5850 mp din acte (5610 mp măsuraţi) - 

clădire în suprafaţă construită de 1151 mp. Construcție parter din cărămidă, cu fundații din beton, 

învelitoare din țiglă, având 29 de încăperi. Cota actuală de proprietate este de 1/1  în  favoarea 

Județului Alba. Vecinătăți: Sud: proprietate particulară Nord: str. Mihai Viteazu Est: str. 

Memorandumului Vest: canal pluvial”, coloana 4 va avea următorul cuprins „ 2017”, coloana 5 va 

avea următorul cuprins „1.519.985,6” și coloana 6 va avea următorul cuprins „Domeniul public al 

Judeţului Alba, potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba  nr. 256/2017, 191/2018 și nr. 

135/2020”; 
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  3.183.) poziţia nr. 220, coloana 2 va avea următorul cuprins „Teren cu destinaţie Sală  

de sport polivalentă a Județului Alba.”, coloana 3 va avea următorul cuprins „Imobil situat 

administrativ în municipiul Blaj, loc. Veza, f.n., județul Alba înscris în CF 77.257 Blaj compus din: - 

teren în suprafaţă de 17.118 mp înscris în CF 77085 Blaj Cota actuală de proprietate este de 1/2  în  

favoarea Județului Alba. Vecinătăți: Sud: proprietate particulară Nord: str. Mihai Viteazu Est: str. 

Memorandumului Vest: canal pluvial”, coloana 4 va avea următorul cuprins „ 2018”, coloana 5 va 

avea următorul cuprins „1456160.7” și coloana 6 va avea următorul cuprins „Domeniul public al 

Judeţului Alba, potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba  nr. 45/2018, 191/2018 și nr. 

135/2020”; 

  3.184.) poziţia nr. 221, coloana 2 va avea următorul cuprins „Centru de Management 

Integrat  al Deșeurilor în Județul Alba”, coloana 3 va avea următorul cuprins „Imobil – construcții -  

situat administrativ în UAT Galda de Jos, nr.58, județul Alba, înscris în CF nr. 70275 Galda de Jos, 

cu  nr. cadastral 70275-C1, 70275-C2, 70275-C3, 70275-C4, 70275-C5, 70275-C6, 70275-C7, 

70275-C8, 70275-C9, 70275-C10, 70275-C11, 70275-C12, 70275-C13, 70275-C14, 70275-C15, 

70275-C16, 70275-C17, 70275-C18, 70275-C19, 70275-C20,  70275-C21,  70275-C22  și 70275-

C23,  compus din: - C1 -  Biocelule - 1676 mp; - C2 -  Biocelule - 1340 mp; - C3 - Şopron pentru 

rafinare şi maturare - 4735 mp; - C4 - Bazin recirculare - 221 mp; - C5 - Biofiltru - 204 mp; - C6 - 

Hală pentru tratare mecanică TMB - 1255 mp; - C7 - Şopron primire - TMB - 1425 mp; - C8 - 

Şopron - depozitare - sortare - 1101 mp; -  C9 - Hală pentru sortare - 5194 mp; - C10 - Post Trafo - 

15 mp; - C11 - Tablou electric general – 10mp; - C12 - Facla/arzător – stație de colectare și ardere - 

16 mp; - C13 - Staţie de epurare - 60 mp; - C14 - Bazin levigat - 296 mp; - C15 -  Bazin permeat - 

122 mp; - C16 - Clădire administrativă - 199 mp; - C17 - Clădire întreţinere - 304 mp; -  C18 - 

Rezervor intervenţii - 50 mp; - C19 - Casă pompe - 42 mp; - C20 - Spălător cauciucuri - 42 mp; - 

 C21 - Cântar auto - 90 mp; - C22 - Cabină portar - 29 mp; - C23 - Depozit ecologic - 

Celula 1 - 51613 mp. - Totalul suprafeţei construită la sol este de 70039 mp. Cota actuală de 

proprietate asupra imobilului – construcții - compus din  împrejmuire din plasă de sârmă și fundație 

de beton, drumuri și platforme interne, rigole, spații verzi, porți de acces, stație de carburant mobilă, 

puțuri monitorizare pânză freatică și rețea distribuție energie electrică, suprafaţa construită la sol de 

70039 mp este de 1/1  în  favoarea Județului Alba. Vecinătăți: Nord: UAT Galda de Jos Sud: IE 

70274 Est: UAT Galda de Jos Vest: IE 70274”, coloana 4 va avea următorul cuprins „ 2016”, 

coloana 5 va avea următorul cuprins „105.158.638,54” și coloana 6 va avea următorul cuprins 

„Domeniul public al Judeţului Alba, potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 210/2019 și 

nr. 135/2020”; 

  3.185.) poziţia nr. 222, coloana 2 va avea următorul cuprins „Staţie de transfer 

Deşeuri Blaj și Depozit de deșeuri neconform închis Blaj”, coloana 3 va avea următorul cuprins 

„Imobil –construcții -  situat administrativ în UAT Sâncel, județul Alba, înscris în CF nr. 70573 

Sâncel, cu  nr. cadastral 70573 -C1, 70573 -C2, 70573 -C3, 70573 -C4, 70573 -C5, 70573 -C6 și 

70573 –C7 compus din: C1 - Cântar auto - 95 mp; C2 - Container administrativ - 15 mp; C3 - 

Container sanitar - 15 mp; C4 - Staţie de pompare - 15 mp; C5 - Pâlnie de alimentare prescontainer - 

17 mp;  C6 - Pâlnie de alimentare prescontainer - 17 mp; C7 – Depozit neconform închis lot 4 Blaj – 

7765 mp. Totalul suprafeţei construită la sol este de 7.939  mp. Cota actuală de proprietate asupra 

imobilului – construcții - compus din  împrejmuire din plasă de sârmă, drumuri perimetral de 

inspecție, rigole perimetrale ape pluviale, poartă de acces, puțuri monitorizare ape subterane și 

instalație gestionare levigat, suprafaţa construită la sol de 7.939  mp este de 1/1  în  favoarea 

Județului Alba. Cota actuală de proprietate asupra terenului, în suprafață de 23.591 mp, este de 1/1  

în  favoarea UAT Municipiul Blaj Vecinătăți:  Nord: IE 70294 Sud: A 1033 Vest: Drum Est: Vn 

1122, A 1033”, coloana 4 va avea următorul cuprins „ 2016”, coloana 5 va avea următorul cuprins 

„7.363.151.52; 3.329.624,33” și coloana 6 va avea următorul cuprins „Domeniul public al Judeţului 

Alba, potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 210/2019 și nr. 135/2020”; 

  3.186.) poziţia nr. 223, coloana 2 va avea următorul cuprins „Stație de transfer 

Deșeuri sat Tărtăria, comuna Săliștea”, coloana 3 va avea următorul cuprins „Imobil –construcții -  

situat administrativ în UAT Săliștea, sat Tărtăria, județul Alba, înscris în CF nr. 70176 Săliștea, cu  

nr. cadastral 70176 -C1, 70176 -C2, 70176 -C3, 70176 -C4 și 70176 -C5 compus din: C1 - Pâlnie de 

alimentare prescontainer - 17 mp; C2 - Pâlnie de alimentare prescontainer - 17 mp; C3 - Staţie de 
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pompare - 15 mp; C4 - Container administrativ şi container sanitar - 30 mp; C5 Cântar auto - 94 mp; 

Totalul suprafeţei construită la sol este de 173 mp. Cota actuală de proprietate asupra imobilului – 

construcții - compus din  împrejmuire din plasă de sârmă, drumuri de inspecție, rigole perimetrale 

ape pluviale, poartă de acces, puțuri monitorizare ape subterane și instalație gestionare levigat, 

suprafaţa construită la sol de 173  mp este de 1/1  în  favoarea Județului Alba. Cota actuală de 

proprietate asupra terenului, în suprafață de 13.000 mp, este de 1/1  în  favoarea UAT Săliștea. 

Vecinătăți: Nord: canal Sud: comuna Săliștea Vest: De 22 Est:  

 

 

comuna Săliștea”, coloana 4 va avea următorul cuprins „ 2016”, coloana 5 va avea următorul cuprins 

„8.545.886,67” și coloana 6 va avea următorul cuprins „Domeniul public al Judeţului Alba, potrivit 

Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 210/2019 și nr. 135/2020”; 

  3.187.) poziţia nr. 224, coloana 2 va avea următorul cuprins „Depozit de deșeuri 

neconform închis Abrud”, coloana 3 va avea următorul cuprins „Imobil –construcție -  situat 

administrativ în oraș Abrud, județul Alba, înscris în CF nr. 72080 Abrud, cu  nr. cadastral 72080 -C1 

compus din: C1 - depozit de deşeuri neconform închis Abrud  - 5.576 mp; Cota actuală de proprietate 

asupra imobilului – construcții - compus din  împrejmuire din plasa de sârmă şi poartă de acces, 

depozit neconform închis, puţuri de monitorizare ape subterane, instalaţie gestionare levigat, rigolă 

perimetrală ape pluviale, drum perimetral de inspecţie, suprafaţa construită la sol de 5.576  mp este 

de 1/1  în  favoarea Județului Alba. Cota actuală de proprietate asupra terenului, în suprafață de 7.450 

mp, este de 1/1  în  favoarea Orașul Abrud Vecinătăți: Nord: drum Sud: IE 72079 Vest: drum Est: 

Pârâu”, coloana 4 va avea următorul cuprins „ 2015”, coloana 5 va avea următorul cuprins 

„1.203.710,67” și coloana 6 va avea următorul cuprins „Domeniul public al Judeţului Alba, potrivit 

Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 210/2019 și nr. 135/2020”; 

  3.188.) poziţia nr. 225, coloana 2 va avea următorul cuprins „Depozit de deșeuri 

neconform închis Aiud”, coloana 3 va avea următorul cuprins „Imobil –construcții -  situat 

administrativ în oraș Aiud, județul Alba, înscris în CF nr. 86890 Aiud, cu  nr. cadastral 86890 -C1 și 

86890 –C2 compus din: C1 - depozit de deşeuri neconform închis Aiud  - 20.976 mp construit la sol 

– suprafața desfășurată 21.855 mp; C2 – unitate de incinerare a gazelor – 12 mp. Cota actuală de 

proprietate asupra imobilului – construcții - compus din  împrejmuire din plasa de sârmă şi poartă de 

acces, depozit neconform închis, puţuri de monitorizare ape subterane, unitate de incinerare a 

gazelor, instalaţie gestionare levigat, rigolă perimetrală ape pluviale, drum perimetral de inspecţie, 

suprafaţa construită la sol de 20.976 mp – suprafața desfășurată 21.855 mp este de 1/1  în  favoarea 

Județului Alba. Cota actuală de proprietate asupra terenului, în suprafață de 27.865 mp, este de 1/1  

în  favoarea Municipiul Aiud Vecinătăți: Nord: IE 91242 Sud: drum Vest: A 1700/3, drum, A 1703 

Est: A 1700/1”, coloana 4 va avea următorul cuprins „ 2015”, coloana 5 va avea următorul cuprins 

„3.816.813,55” și coloana 6 va avea următorul cuprins „Domeniul public al Judeţului Alba, potrivit 

Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 210/2019 și nr. 135/2020”; 

  3.189.) poziţia nr. 226, coloana 2 va avea următorul cuprins „Depozit de deșeuri 

neconform închis Câmpeni”, coloana 3 va avea următorul cuprins „Imobil –construcție -  situat 

administrativ în oraș Câmpeni, județul Alba, înscris în CF nr. 70869  Câmpeni, cu  nr. cadastral 

70869 -C1 compus din: C1 - depozit de deşeuri neconform închis Câmpeni  - 4.162 mp; Cota actuală 

de proprietate asupra imobilului – construcții - compus din  împrejmuire din plasa de sârmă şi poartă 

de acces, depozit neconform închis, puţuri de monitorizare ape subterane, instalaţie gestionare 

levigat, rigolă perimetrală ape pluviale, drum perimetral de inspecţie, suprafaţa construită la sol de 

4.162 mp este de 1/1  în  favoarea Județului Alba. Cota actuală de proprietate asupra terenului, în 

suprafață de 5.452 mp, este de 1/1  în  favoarea Orașului Cîmpeni Vecinătăți: Nord: pârâu Sud: drum 

Vest: pădure Est: drum”, coloana 4 va avea următorul cuprins „ 2015”, coloana 5 va avea următorul 

cuprins „881.712,71” și coloana 6 va avea următorul cuprins „Domeniul public al Judeţului Alba, 

potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 210/2019 și nr. 135/2020”; 

  3.190.) poziţia nr. 227, coloana 2 va avea următorul cuprins „Depozit de deșeuri 

neconform închis Cugir”, coloana 3 va avea următorul cuprins „Imobil –construcție -  situat 

administrativ în oraș Cugir localitate componentă Vinerea, județul Alba, înscris în CF nr. 73725  

Cugir, cu  nr. cadastral 73725  - C1 compus din: C1 - depozit de deşeuri neconform închis Cugir  - 
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12.762 mp; Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcție - compus din  împrejmuire din 

plasa de sârmă şi poartă de acces, depozit neconform închis, puţuri de monitorizare ape subterane, 

instalaţie gestionare levigat, rigolă perimetrală ape pluviale, drum perimetral de inspecţie, suprafaţa 

construită la sol de 12.762 mp este de 1/1  în  favoarea Județului Alba. Cota actuală de proprietate 

asupra terenului, în suprafață de 17.222 mp, este de 1/1  în  favoarea Orașului Cugir Vecinătăți: 

Nord: drum Sud: Pdt 671 Vest: P 688 Est: IE 73145,  

 

P 701”, coloana 4 va avea următorul cuprins „ 2016”, coloana 5 va avea următorul cuprins 

„2.274.979,99” și coloana 6 va avea următorul cuprins „Domeniul public al Judeţului Alba, potrivit 

Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 210/2019 și nr. 135/2020”; 

  3.191.) poziţia nr. 228, coloana 2 va avea următorul cuprins „Depozit de deșeuri 

neconform închis Ocna Mureș”, coloana 3 va avea următorul cuprins „Imobil –construcții -  situat 

administrativ în oraș Ocna Mureș, județul Alba, înscris în CF nr. 70890  Ocna Mureș, cu  nr. 

cadastral 70890  - C1, 70890  - C2, 70890  - C3 și 70890  - C4 compus din: C1 - depozit de deşeuri 

neconform închis Ocna Mureș  - 26.859 mp; C2 – unitate de incinerare a gazelor de depozit – 20 mp 

C3 – unitate de incinerare a gazelor de depozit – 20 mp C4 – unitate de incinerare a gazelor de 

depozit – 12 mp. Totalul suprafeţei construită la sol este de 26.909  mp. Cota actuală de proprietate 

asupra imobilului – construcții - compus din  împrejmuire din plasa de sârmă şi poartă de acces, 

depozit neconform închis, puţuri de monitorizare ape subterane, unitate de incinerare a gazelor de 

depozit, instalaţie gestionare levigat, rigolă perimetrală ape pluviale, drum perimetral de inspecţie, 

suprafaţa construită la sol de 26.909 mp este de 1/1  în  favoarea Județului Alba. Cota actuală de 

proprietate asupra terenului, în suprafață de 51.100 mp, este de 1/1  în  favoarea Orașului Ocna 

Mureș. Vecinătăți: Nord: drum Sud: A1251 Vest: A1251 Est: drum”, coloana 4 va avea următorul 

cuprins „ 2015”, coloana 5 va avea următorul cuprins „7.522.659,50” și coloana 6 va avea următorul 

cuprins „Domeniul public al Judeţului Alba, potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 

210/2019 și nr. 135/2020”; 

 3.192.) poziţia nr. 229, coloana 2 va avea următorul cuprins „Teren neîmprejmuit”, 

coloana 3 va avea următorul cuprins „Imobil situat administrativ în municipiul Aiud, str. Iuliu 

Maniu, nr. 7,  județul Alba înscris în CF nr. 92.561 Aiud compus din: - teren în suprafaţă de 2.335 

mp înscris în CF 92.561 Aiud. Cota actuală de proprietate este de 1/2  în  favoarea Județului Alba. 

Vecinătăți: Sud: Nord: Est: Vest:”, coloana 4 va avea următorul cuprins „ 2019”, coloana 5 va avea 

următorul cuprins „201.095,80” și coloana 6 va avea următorul cuprins „Domeniul public al 

Judeţului Alba, potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 260/2019 și nr. 135/2020”; 

 3.193.) poziţia nr. 230, coloana 2 va avea următorul cuprins „Casă de tip familial”, 

coloana 3 va avea următorul cuprins „Imobil – teren și construcții - situat administrativ în 

intravilanul loc. Blaj, str. Costache Negri, nr. 108, Judeţul Alba compus din: 1. teren -   înscris în 

C.F. nr. 72174 Blaj, în suprafață de 1000 mp: 2. construcție  Casă de tip familial înscrisă în CF 72174 

– C1  suprafața construită la sol 249 mp compus din 4 dormitoare, 1 living, 1 sufragerie, 1 bucătărie, 

2 băi, 1 baie de serviciu, 1 hol, 1 cămară și 1 verandă. Vecinătăţi: La Nord - teren proprietate privată 

a comunei Săsciori La Sud – Pădure Romsilva La Vest – Pârâul Canciu La Est - Pădure Romsilva”, 

coloana 4 va avea următorul cuprins „ 2019”, coloana 5 va avea următorul cuprins „39.841,00; 

482.056,00” și coloana 6 va avea următorul cuprins „Domeniul public al judeţului Alba, potrivit 

Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 239/2019 și nr. 135/2020”; 

 

 

Art. II. 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. III. Prin intermediul secretarului general al judeţului Alba, prezenta hotărâre se publică 

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

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

administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului şi 
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urbanism şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba.                                               

 

 

 

 

 

                            CONTRASEMNEAZĂ 

    PREŞEDINTE,                                       SECRETAR GENERAL, 

           Ion  DUMITREL                         Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 135 

Alba Iulia, 6 iulie 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 30 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 Judeţean Alba nr. 135 din 6 iulie 2020  

 

 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba 

 

Secţiunea  I 

Bunuri imobile 

Nr. 

Crt. 

Codul de 

Clasificare 

Denumirea 

Bunului 

Elementele de identificare Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz, al dării 

în folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

-lei - 

Situaţia juridică actuală 

0 1 2 3 4 5 6 

1.       

2.       

3.       

4. 1.6.4. Imobil în care îşi are sediul 

Centrul Militar Județean 

Alba  şi terenul aferent 

- Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Regina Maria, nr. 6, 

înscris în C.F. nr. 82322 Alba Iulia, cu nr. cad. 82322, 82322-C1, 82322-C2 şi 

82322-C3, compus din 3 corpuri de clădire construite în regim P, cu fundaţie 

din beton, zidărie de cărămidă, acoperită cu şarpantă din lemn şi învelitoare 

din ţiglă; 

- Teren aferent în suprafaţă totală de 1.152 mp din care total teren construit 

725 mp, după cum urmează: Corpul C1 = 329 mp, Corpul C2 = 257 mp şi 

Corpul C3 = 139 mp. 

Vecinătăţi: 

Est - Imobil proprietate privată 

Nord - Str. Regina Maria (Mitropolit Simion Ştefan) 

Vest - Imobil proprietate privată 

Sud - Imobil proprietate privată 

1951 1.270.418,99 

 

 

 

 

593.132,04 

 

total 

1.863.551,69 

Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

5.       

6. 1.6.4. Imobil în care îşi are sediul 

Consiliul Județean Alba  şi 

terenul aferent 

- Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 

11, înscris în C.F. nr. 81143 Alba Iulia, cu nr. cadastral  81143 şi 81143-C1, 

compus din construcţie edificată în regim P+1, cu fundaţie din beton, zidărie 

de cărămidă, acoperită cu şarpantă din lemn şi învelitoare din ţiglă.  

- Teren aferent în suprafaţă totală de 1.976 mp, din care teren construit de 

1.320 mp şi teren curte de 656 mp.  

Vecinătăţi: 

Est - Poarta a III-a a Cetăţii 

1919 8.324.003,51 

 

 

 

1.035.717,02 

 

total 

9.359.720,53 

Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 
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Secţiunea  I 

Bunuri imobile 

Nr. 

Crt. 

Codul de 

Clasificare 

Denumirea 

Bunului 

Elementele de identificare Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz, al dării 

în folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

-lei - 

Situaţia juridică actuală 

0 1 2 3 4 5 6 

Nord - Str. Mihai Viteazu 

Vest - Str. Militarilor 

Sud - U.M. 01653 - Alba Iulia 

 

7. 1.6.2. Imobil în care îşi are sediul  

Teatrul de Păpuşi 

“Prichindel” Alba Iulia şi 

terenul aferent 

- Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Andrei Mureşanu, 

nr. 3, înscris în C.F. nr. 39797 Alba Iulia, cu nr. cadastral 9720 şi nr. top. 

978/2/2/2/2/2 , compus din: 

     - Clădire, edificată în regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, 

planşee din beton armat, şarpantă din lemn şi învelitoare din ţiglă, având 

suprafaţa totală construită de  647,51 mp, cuprinzând:  

     - Construcţia veche, în suprafaţă de 369,40 mp; 

     - Extindere, în suprafaţă de 278,11 mp. 

- Teren aferent în suprafaţă totală de 834 mp. 

Vecinătăţi: 

Est – S.C. Parc S.A. 

Nord – S.C. Romtelecom  S.A. 

Vest – S.C. Romtelecom  S.A. 

Sud - Inspectoratul Judeţean de Poliţie Alba 

 

 

 

1949  

 

 

3.831.446,65 

 

 

 

 

658.958,13 

 

 

total 

4.490.404,78 

 

 

 

Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2. Imobil în care îşi are sediul 

Biblioteca Judeţeană 

„Lucian Blaga” Alba şi 

terenul aferent 

- Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Trandafirilor, nr. 22, 

înscris în C.F. nr. 81058 Alba Iulia, cu nr. cadastral 81058 şi 81058-C1, 

construcţie cuprinzând 17 camere şi pivniţă, edificată în regim S+P+1, cu 

fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din 

ţiglă; 

- Teren aferent în suprafaţă totală de 1.399 mp, din care teren construit de 712 

mp şi teren curte de 687 mp. 

Vecinătăţi: 

Est - Imobil proprietate privată 

Nord - SC Hermes  SRL 

Vest - Strada Trandafirilor 

1943 

 

1.482.158,98 

 

 

 

 

737.153,85 

 

 

total  

2.219.312,83 

 

Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 
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Secţiunea  I 

Bunuri imobile 

Nr. 

Crt. 

Codul de 

Clasificare 

Denumirea 

Bunului 

Elementele de identificare Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz, al dării 

în folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

-lei - 

Situaţia juridică actuală 

0 1 2 3 4 5 6 

Sud - Imobil proprietate privată 

 

 

 

9.       

10.       

11.       

12. 1.6.2. Imobil în care îşi are sediul 

Centrul de Plasament Blaj şi 

terenul aferent 

- Imobil situat administrativ în municipiul Blaj, str. Ioan Vancea, nr. 1, înscris 

în C.F. 272 Blaj, sub nr. de ord. A+2, cu nr. top 155/1; 155/2 şi 155/3. 

Suprafaţă totală construită de 1131 mp şi teren aferent curte de 6539 mp. Pe 

teren, respectiv pe corpurile A+B - proprietar tabular este Seminarul pentru 

tineret Greco-Catolic din Blaj în cotă de 1/1 părţi (conform încheierii  nr.  

2385/1902). 

- Imobilul cuprinde: 

     - Corpul A: compus din trei nivele, (demisol, parter şi etaj); construit din 

cărămidă, cu şarpantă din lemn şi învelitoare din ţiglă în suprafaţă construită 

de 1141,98 mp; 

      - Corpul B: compus din parter şi etaj; construit din cărămidă, cu şarpantă 

din lemn şi învelitoare din ţiglă în suprafaţă de 674  mp; 

     - Corpul C: compus din parter şi etaj; construit din cărămidă, cu şarpantă 

din lemn şi învelitoare din ţiglă în suprafaţă de 558,4 mp - investiţie din 

fondurile statului; 

     - Construcţii anexe: construite din cărămidă, cu şarpantă din lemn şi 

învelitoare din ţiglă în suprafaţă de 697  mp - investiţie din fondurile statului; 

     - Împrejmuire: construită din prefabricate din beton - investiţie din 

fondurile statului. 

- Teren aferent în suprafaţă totală de 7.670 mp.  

Vecinătăţi: 

Est – Dacia Service 

Nord – Liceul Agricol  

Vest – Strada Mitropolit Ion Vancea 

Sud – Cimitir  

 

 

 

 

 

 

 

1892 

 

1936 

 

1976 

 

1954 

 

1980 

 

 

 

 

 

 

393.075,63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

647.285,52 

 

total 

1.040.361,14 

 

Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 
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Secţiunea  I 

Bunuri imobile 

Nr. 

Crt. 

Codul de 

Clasificare 

Denumirea 

Bunului 

Elementele de identificare Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz, al dării 

în folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

-lei - 

Situaţia juridică actuală 

0 1 2 3 4 5 6 

13. 1.6.2. Teren construibil cu 

destinaţia edificării Casei 

rurale de copii de tip familial 

-Situat administrativ în municipiul Blaj, satul aparținător Mănărade, str. 

Principală, nr. 76, înscris în C.F. nr. 72481 Blaj, cu nr. cad. 72481, în 

suprafaţă totală de 765 mp, suprafață măsurată 779 mp. Întabulare cu drept de 

folosinţă gratuită pe termen de 25 ani. 

Vecinătăţi: 

Est – Imobil proprietate privată 

Nord – Drumul Mănărade-Blaj  

Vest – Imobil proprietate privată 

Sud – Teren agricol proprietate privată 

 

1997 829.018,68 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

14. 1.6.2. Complex de servicii 

comunitare destinat 

Protecţiei Copilului Cugir 

 

- Imobil situat administrativ în oraşul Cugir, str. Victoriei, nr. 9. 

Compus din construcţie extindere şi două încăperi de la parterul clădirii 

„Sediu P+3” a fostului Centru de Plasament Cugir.   

- Suprafaţă totală construită de 166,85 mp. 

Vecinătăţi: 

Est – Strada Victoriei 

Nord – Clădirea sediu a fostului Centru de Plasament Cugir 

Vest – Cooperativa Şurianu 

Sud – Grupul Şcolar Industrial  

 

1972 190.562,68 

 

Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

15. 1.6.2. Imobil în care îşi are sediul 

Centrul de Plasament Stremţ 

şi terenul aferent 

- Imobil situat administrativ în comuna Stremț, satul Stremţ, str. Principală, nr. 

191, înscris în C.F. nr. 398 Stremţ, sub nr. de ord. A+1, cu nr. top 363 şi în 

C.F. nr. 398 Stremţ, sub nr. de ord. A+2, cu nr. top 380. Compus din clădire 

cuprinzând 18 încăperi, construită din cărămidă, acoperită cu şarpantă din 

lemn şi învelitoare din ţiglă. Suprafaţa construită este de 678,8 mp; 

- Teren aferent în suprafaţă totală de 12.413 mp. 

Vecinătăţi: 

Est – Imobil proprietate privată 

Nord – Secţia sârmă a Cooperativei Tehnometal Teiuş  

Sud  – Teren agricol proprietate privată 

Vest  – Teren agricol proprietatea  privată 

 

1994 11.009,47 

 

 

 

 

38.091,41 

 

 

total 

49.100,88 

Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 
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Secţiunea  I 

Bunuri imobile 

Nr. 

Crt. 

Codul de 

Clasificare 

Denumirea 

Bunului 

Elementele de identificare Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz, al dării 

în folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

-lei - 

Situaţia juridică actuală 

0 1 2 3 4 5 6 

16. 1.6.2. Imobil în care a funcţionat 

Centrul de Primire a 

Copilului Alba Iulia şi 

terenul  aferent 

- Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii, nr. 2, înscris 

în C.F. nr. 81232 Alba Iulia, cu nr. cad. 81232 şi 81232-C1; Compus din 

clădire construită din cărămidă, acoperită cu şarpantă din lemn şi învelitoare 

din ţiglă, cu 13 încăperi. Suprafaţă construită de 247 mp; 

- Teren aferent în suprafaţă totală de 446 mp. 

Vecinătăţi: 

Est – Imobil proprietate privată 

Nord – Fosta Secţie de Neurologie şi Psihiatrie a Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia 

Vest – Fosta Secţie de Neurologie şi Psihiatrie a Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia  

Sud – Strada Unirii  

 

1985 

 

 

1.135.043,11 

 

 

 

222.635,73 

 

 

total 

1.357.678,84 

Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

17. 1.6.2. Imobil în care a funcţionat 

Centrul de Plasament nr. 1 

Abrud  şi terenul  aferent 

- Imobil situat administrativ în oraşul Abrud,  str. Cetăţii, nr. 1,  înscris în C.F. 

nr. 72754  Abrud, cu nr. cad. 72754, 72754-C1 şi 72754-C2, compus din: 

     - Cantină şi magazie: formată din 7 încăperi, construită din cărămidă, 

acoperită cu şarpantă din lemn şi învelitoare din tablă şi plăci de azbociment,  

în suprafaţă construită de  235  mp; 

     - Garaj:  construit din BCA, învelitoare tip terasă-placă de beton, izolat cu 

hârtie bituminată, în suprafaţă construită de 194 mp. 

- Teren aferent în suprafaţă totală de 4.296 mp. 

Vecinătăţi: 

Est – Clădirea dezafectată în care a funcţionat Liceul H.C.C. Abrud  

Sud – Şoseaua de centură Abrud-Câmpeni 

Vest – Imobil proprietate privată 

Nord  – Râul Abrudel 

 

 

 

 

1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

245.079,81 

 

 

 

 

131.835,42 

 

Total 

376.915,23 

 

 

Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

18. 1.6.2. Imobil în care își au sediul: 

1. Serviciul Public Județean 

1. Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba  

Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. N. Titulescu, nr. 9, 

2007 

 

Total general 

7.878.206,56 
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Salvamont-Salvaspeo 

 

 

 

2. Centrul de Cultură 

„Augustin Bena” Alba,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Centrul de Servicii 

Comunitare „Arnsberg” 

Alba Iulia 

județul Alba identificat  astfel:  

-„Clădire sediu” , înscris în C.F. nr. 104319 Alba Iulia, nr. cadastral 104319-

C3, compusă din 3 încăperi, construită din cărămidă cu planşeu de beton, în 

suprafaţă construită de 101 mp  

2. Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, situat în municipiul Alba Iulia, 

str. Mihai Viteazul, nr. 2, 

    - „Clădire sediu” - construcții și teren aferent în suprafață de 777 mp, înscris 

în C.F. nr. 85703 Alba Iulia, cu nr. cadastral 85703 și nr. top. 2008/2, 2009, 

1892/2/2  situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 

2, județul Alba. 

     - „Gheretă portar” – construcții și teren aferent în suprafață de 591 mp, 

înscris în C.F. nr. 72572 Alba Iulia, cu nr. cadastral 72572 și top. 2006/2, 

2007/2, 2008/1/2 și 1892/2/1/2 și 

     - Împrejmuire din cărămidă, construită din beton şi cărămidă în suprafaţă 

de 160 ml; 

- Teren aferent în suprafaţă de 136  mp. 

     - Clădire birouri, compusă din 4 încăperi, construită din cărămidă cu 

şarpantă din lemn şi învelitoare din ţiglă, în suprafată construită de 76 mp; 

 

3. Centrul de Servicii Comunitare „Arnsberg” Alba Iulia, situat în str. Nicolae 

Titulescu, nr. 9, înscris în C.F. nr. 33598 Alba Iulia, cu  nr. top. 2010/3,  

2012/3, 2010/2/1 şi 2012/2/1 şi în C.F. nr. 24970 Alba Iulia, cu nr. top. 

2010/1/2, 2012/1/2, 2010/2/2 şi 2012/2/2, format din:   

     - Clădire nouă, edificată în regim de înălţime S+P+M, construită din: 

fundaţie de beton, pereţi din cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din 

ţiglă, având suprafaţa construită de 771 mp; 

     - Amenajare exterioară, cuprinzând alei pavate cu dale de beton şi zone 

verzi; 

- Teren aferent în suprafaţă de 2.668 mp. 

- Teren aferent în suprafaţă totală de 2.804 mp. 

 

Vecinătăţi: 

 

 

2002 

 

 

 

120,55 

 

 

3.717.302,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.632,64 

 

 

4.072.150,73 

total  

 

 

2.366.099,27 

 

 

300.241,42 

 

 

1.405.810,04 

 

 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 



 

88 

Secţiunea  I 

Bunuri imobile 

Nr. 

Crt. 

Codul de 

Clasificare 

Denumirea 

Bunului 

Elementele de identificare Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz, al dării 

în folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

-lei - 

Situaţia juridică actuală 

0 1 2 3 4 5 6 

Est – Proprietate privată şi str. Nicolae Titulescu 

Sud – Str. Mihai Viteazul 

Vest – Societatea de Servicii Informatice C.T.C.E. Alba Iulia 

Nord  – Clădire sediul PNL Alba şi S.C. Pomponio S.R.L. 
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19. 1.6.2. Construcţii administrative şi 

social-culturale în care a 

funcţionat Centrul de 

Plasament Sâncrai - Aiud şi 

terenul aferent 

- Imobil situat administrativ în municipiul Aiud, localitatea componentă 

Sâncrai, str. Andrei Mureşanu, nr. 100, cuprinzând: 

     - Sediu administrativ Castel, înscris în C.F. nr. 71061 Aiud, cu nr. cad. 

71061 şi 71061-C1, compus din: clădire Castel, edificată în regim de înălţime 

S+P, cu fundaţie de piatră şi cărămidă, zidărie cărămidă, şarpantă lemn, 

învelitoare ţiglă, având 34 încăperi şi suprafaţa construită de 771 mp. Teren 

aferent în suprafaţă de 17.850 mp; 

     - Gospodărie anexă, înscrisă în C.F. nr. 70750 Aiud, cu nr. cad. 70750 şi 

70750-C5, compusă din: clădire edificată în regim de înălţime P, fundaţie din 

beton, zidărie cărămidă, învelitoare plăci azbociment, având 2 încăperi + 7 

boxe şi suprafaţa construită de 145 mp. Teren aferent în suprafaţă de 22.584 

mp; 

     - Centrul de plasament, înscris în C.F. nr. 91575 Aiud, cu nr. cad. 91575-

C2, 91575-C3, 91575-C4, 91575-C6, 91575-C7, 91575-C8, 91575-C9  

compus din: 

     - Clădire Internat, edificată în regim de înălţime P+2, cu suprafaţa 

construită de 587 mp, având 72 încăperi (dormitoare, cabinete medicale, 

croitorie, grupuri sanitare), construită din: fundaţie de beton, zidărie de 

cărămidă şi învelitoare tip terasă; 

     - Clădire Centrala termică, edificată în regim de înălţime P,  cu suprafaţa 

construită de 218 mp, construită din: fundaţie de beton, zidărie de cărămidă şi 

învelitoare tip terasă; 

     - Clădire Cantină, edificată în regim de înălţime P, cu suprafaţa construită 

de 350 mp, având 11 încăperi, construită din: fundaţie de beton, zidărie de 

cărămidă, şarpantă din lemn şi învelitoare cu plăci de azbociment. 

- Teren aferent în suprafaţă de 3.328 mp. 

- Teren aferent în suprafaţă totală de 43.762 mp 

 

Vecinătăţi: 

Est – Str. Andrei Mureşanu 

Sud – Proprietăţi particulare 

Vest – Râul Mureş 

Nord  – Imobil în care a funcţionat Şcoala Specială Sâncrai 

 

 

 

2000  

 

5.636.063,74 

clădire 

628.428,79 

teren 

 

210.765,18 

 

 

175.012,91 

  

 

 

 

3.229.466,14 

 

 

 

2.359,35 

 

 

321.578,56 

 

 

 

117.165,48 
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20. 1.6.2. Imobil în care au funcţionat 

Centrul de Plasament nr. 2 

Abrud 

 şi Centrul Şcolar de 

Recuperare Abrud  şi terenul  

aferent 

- Imobil situat administrativ în oraşul Abrud, str. Republicii nr. 2-4, înscris în C.F. nr. 72694 
Abrud, cu nr. cad. 72694, 72694-C1, 72694-C2, 72694-C3, 72694-C4, 72694-C5, 72694-C6, 

72694-C7, 72694-C8, 72694-C9, 72694-C10 şi nr. top. 6, 7, 8, 9/1, 9/2, 3, 4 şi 5, compus din: 

     - Clădire Sediu administrativ, edificată în regim de înălţime S+P, cu suprafaţa construită de 
236 mp, cuprinzând 16 încăperi, construită din: fundaţie de piatră şi cărămidă, zidărie de 

cărămidă, şarpantă de lemn, învelitoare din ţiglă; 

     - Clădire Cantină, edificată în regim de înălţime P, cu suprafaţa construită de 526 mp, 
cuprinzând  25 încăperi (sală mese, sală bucătărie, cabinet stomatologic si anexe), construită din: 

fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn, învelitoare din plăci de azbociment; 

     - Clădire Club atelier, edificată în regim de înălţime S+P, cu suprafaţa construită de 383 mp, 
construită din: fundaţie de piatră şi cărămidă, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn, învelitoare 

din ţiglă; 

    - Clădire Sala multifuncţională, edificată în regim de înălţime P+1, cu suprafaţa construită de 
199 mp, având 5 încăperi, construită din: fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn, 

învelitoare din ţiglă; 

     - Clădire Spălatorie + Centrala termică, edificată în regim de înălţime P, cu suprafaţa construită 

de 335 mp, având 12 încăperi, construită din: fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de 

lemn, învelitoare din plăci de azbociment; 
     - Clădire Depozit carburant, edificată în regim de înălţime P, cu suprafaţa de 17 mp, 1 

încăpere, construită din: fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, învelitoare tip terasă; 

     - Clădire Cămin şcoală, edificată în regim de înălţime P + 3, compusă la parter din 11 încăperi 
plus hol, etajul I din 14 încăperi plus hol, etajele II şi III din dormitoare; suprafaţă construită de 

618 mp; fundaţie beton, pereţi din cărămidă, şarpantă de lemn, învelitoare din plăci de 

azbociment; 
     - Clădire Garaj + Magazie de combustibili solizi, suprafaţă construită de    46 mp, cu 2 

încăperi, construită din: fundaţie de beton, pereţi de  lemn, şarpantă de lemn, învelitoare din plăci 

de azbociment; 
     - Gospodăria anexă, boxe animale, cu suprafaţa totala construită de            61 mp, având: 

fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn, învelitoare din plăci de azbociment; 

     - Clădire Garaj, Ateliere, Magazii, edificată în regim de înălţime S+P, cu suprafaţa construită 
de 285 mp, având 10 încăperi, construită din: fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de 

lemn, învelitoare din plăci de azbociment; 

Construcţii anexe: fosa septică şi împrejmuiri din fier şi tablă. 
Teren aferent în suprafaţă totală de 10.447 mp 

Vecinătăţi: 

Est – Proprietăţi particulare 
Sud – Râul Abrudel 

Vest – Proprietăţi particulare 

Nord  – Str. Republicii 

2000 clădiri 

10.218.923,03 

Teren  

400.746,23 

 total 

10.619.669,26 
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21. 1.6.2. Imobil în care a funcţionat 

Şcoala Specială cu Grădiniţă  

Sâncrai - Aiud şi terenul  

aferent 

 

 

 

 

- Imobil situat administrativ în municipiul Aiud localitatea componentă 

Sâncrai, str. Andrei Mureşanu, nr. 100, municipiul Aiud, cuprinzând: 

     - Şcoala Specială, înscrisă în C.F. nr. 91619 Aiud, cu nr. cad. 91619 -C6, 

91619 -C7, 91619 -C8, 91619 -C9  compusă din: 

     - Clădire Şcoala Specială, edificată în regim de înălţime S+P+1, cu 

suprafaţa construită de 962 mp, având 40 de încăperi cu suprafaţa utilă de 

2000 mp (săli clasă, cabinete, ateliere, grupuri sociale), construită din: fundaţie 

de beton, zidărie de cărămidă, planşeuri de beton, şarpantă de lemn, 

învelitoare din ţiglă; 

     - Clădire Grădiniţă Nouă, edificată în regim de înălţime P+1, cu suprafaţa 

construită de 127 mp, având 9 încăperi (săli clasă, grupuri sociale, bucătărie), 

construită din: fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, planşeu din beton, 

şarpantă de lemn, învelitoare din ţiglă; 

     - Clădire Grădiniţa veche, edificată în regim de înălţime P, cu suprafaţa 

construită de 353 mp, având 18 încăperi (săli clasă, cabinete, ateliere, grupuri 

sociale), construită din: fundaţie de beton, zidărie  de cărămidă, planşeu de 

beton, şarpantă de lemn, învelitoare din ţiglă; 

     - Clădire Centrala termică, edificată în regim de înălţime P, cu suprafaţa 

construită de 177 mp, având 2 încăperi, construită din:   fundaţie de beton, 

zidărie de cărămidă, şarpantă din ferme metalice, învelitoare din plăci de 

azbociment; 

- Teren aferent în suprafaţă de 11.884 mp. 

- Teren înscris în CF nr. 91620 Aiud, cu nr. cad. 91620  în suprafaţă de 555 

mp. 

- Total Teren aferent în suprafaţă totală de 12.384 mp. 

Vecinătăţi: 

Est – Str. Andrei Mureşanu 

Sud – Imobil în care a funcţionat Centrul de Plasament Sâncrai 

Vest – Râul Mureş 

Nord  – Proprietăţi particulare 

 

 

 

 

2000 

 

 

 

 

 

 

2003 

 

 

 

 

3.247.478,84 

 

 

 

 

275.078,72 

 

 

 

937.741,53 

 

 

 

418.388,23 

 

 

 

 

 

 

17.602,95 
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22.       

23. 1.6.2. Imobil în care îşi are sediul 

Centrul Şcolar pentru 

Educaţie Incluzivă Alba Iulia 

şi terenul aferent 

 

 

- Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, b-dul. Regele Carol I, nr. 

39, înscris în C.F. nr. 72345 Alba Iulia, cu nr. cad. 10211/2 şi nr. top. 2231/2 

şi în C.F. nr. 75754 Alba Iulia, cu nr. cad. 75754, compus din: 

- Clădire Internat cu 216 locuri, având un regim de înălţime S+P+3E, cu 

suprafaţa construită de 642 mp. Cuprinde 45 de încăperi (săli de clasă, 

cabinete, ateliere şcolare şi spaţii anexe). Structura este: fundaţie din beton, 

pereţi din cărămidă, planşee din beton armat, acoperiş tip terasă.  

 - Teren aferent în suprafaţă totală de 1512 mp.  

Vecinătăţi: 

Est – B-dul Regele Carol I 

Sud – Liceul Industrial de Construcţii Montaj Alba Iulia 

Vest – Internat şcolar 

Nord  – str. Târgului 

1998  

 

 

4.341.108,41 

 

 

 

1.283.298,43 

 

 

total 

5.624.406,84 
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24.       

25. 1.6.2. Imobil în care îşi are sediul 

Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia şi terenul aferent 

 

 

 

 

Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Bulevardul Revoluţiei 

1989, nr. 23,  județul Alba, înscris în C.F. nr. 106270 Alba Iulia, cu nr. cad. 

106270, având construcțiile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7,C8,  compus din: 

     1) Clădire Spital şi Policlinică 106270 - C5, cu suprafaţa totală construită la 

sol de 3.510 mp, cuprinzând:  

           a) Clădire Corp spitalizare cu 700 de paturi, având un regim de înălţime 

S+P+5E, fundaţii de beton, zidărie din cărămidă şi plăci prefabricate, planşeu 

de beton şi acoperiş tip terasă;  

            b) Clădire Casa scării, având un regim de înălţime P+5E, fundaţii de 

beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă;  

           c) Clădire Bloc operator şi Policlinică, având un regim de înălţime 

P+2E, fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip 

terasă;  

      2) Clădire Oncologie 106270 - C6, cu suprafaţa construită la sol de 627 

 

 

 

1973 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 

51.331.932,38 

din care 

 

clădiri 

38.169.894,38 

 

teren 

13.162.038,00 
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mp, având un regim de înălţime D+P+E, fundaţii de beton, zidărie din 

cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă;  

      3) Clădire Post trafo şi Grup electrogen 106270 - C7, cu suprafaţa 

construită la sol de 146 mp, edificată în regim P;  

     4) Clădire Laborator Medicină Legală şi Morga 106270 -C8, cu suprafaţa 

construită la sol de 209 mp, având un regim de înălţime P+2E, fundaţii de 

beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi învelitoare 

din ţiglă;  

      5) Clădire Staţie de oxigen 106270 - C1, cu suprafaţa construită la sol de 

199 mp, edificată în regim P;  

     6) Bazin de apă 106270 - C2, cu suprafaţa construită la sol de 10 mp, având 

capacitatea de 300 mc;  

      7) Clădire Centrala termică, Atelier mecanic, Staţie hidrofoare, Staţie 

compresoare şi Crematoriu 106270 - C3, cu suprafaţa totală construită la sol 

de 521 mp, regim P;  

     8) Clădire Bloc alimentar şi Spălătorie 106270 - C4, cu suprafaţa construită 

la sol de 664 mp, având un regim de înălţime S+P, fundaţii de beton, zidărie 

din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă;  

      9) Amenajări exterioare: drumuri, trotuare, alei pavate cu dale de beton şi 

zone verzi, garduri şi împrejmuiri.  

Teren intravilan aferent, în suprafaţă totală de 26.561 mp, din care:  

     a) Teren curţi construcţii în suprafaţă de 3.313 mp, înscris în CF 106269, 

cu nr. cad. 106269;  

     b) Teren curţi construcţii în suprafaţă de 20.884 mp, înscris în CF 106270 

pe care sunt edificate construcţiile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 şi C8;  

   c) Teren curţi construcţii în suprafaţă de 375 mp, înscris în CF 86550, cu nr. 

cad. 86550 și nr. topo. 2985/1/2;  

      d) Teren alee de acces în suprafaţă de 300 mp, înscris în CF 86873 Alba 

Iulia, cu nr. cad. 6156/3 și nr. topo 2985/3;  

     e) Teren curţi construcţii în suprafaţă de 111 mp, înscris în CF 86876 cu nr. 

cad. 6156/4/C12 și nr. topo 2985/4, pe care este edificată clădirea Punct 

control poartă;  

 

 

1973 

 

 

1993 

 

 

1973 

 

1973 

 

1973 

 

 

1973 

 

 

1973 

 

1973 
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      f) Teren construibil în suprafaţă de 1.578 mp. înscris în CF 86131 Alba 

Iulia, cu nr. cad. 6156/5, nr. top 2985/5  

 

Vecinătăţi:  

Est–Bulevardul Revoluţiei 1989;  

Sud–Bulevardul Transilvaniei;  

Vest–Strada Fântânelelor;  

Nord–Liceul Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia. 

 

26.       

27. 1.6.2. Imobil în care îşi are sediul 

Secţia de Boli Infecţioase 

aparţinătoare Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia şi terenul aferent 

 

- Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Decebal, nr. 20, 

înscris în C.F. nr. 3083 Alba Iulia, cu nr. top 1908/15/5 şi 1895/1, compus din: 

- Clădire Spital Contagioase, având un regim de înălţime P+2E, cu suprafaţa 

construită de 571,88 mp, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, 

planşeu de beton, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă; 

- Clădiri anexe, în suprafaţă totală construită de 220 mp; 

- Garduri şi împrejmuiri. 

- Teren aferent în suprafaţă totală de 1.503 mp 

Vecinătăţi: 

Est – Str. Decebal 

Sud – Imobil proprietate privată 

Vest – Şanţurile Cetăţii Alba Iulia 

Nord  – Imobil proprietate privată 

2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.791.464,00 

 

 

 

 

757.151,00 

 

 

total 

4.548.615,00 

 

Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

28.       

29. 1.6.2. Imobil în care îşi are sediul 

Policlinica Judeţeană 

aparţinătoare Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia şi terenul aferent 

 - Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Al. Vaida Voievod, 

nr. 2, înscris în C.F.  nr. 78129 Alba Iulia, nr. top. 3665/2/1, 3665/1/2, 

3665/4/2, 3666/1/2, 3666/2/1/1 şi 3665/3/2/1, format din clădire, având un 

regim de înălţime P+4E, cu suprafaţa construită de 758 mp, realizată din: 

fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi 

2002  

 

 

 

 

Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 



 

95 

Secţiunea  I 

Bunuri imobile 

Nr. 

Crt. 

Codul de 

Clasificare 

Denumirea 

Bunului 

Elementele de identificare Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz, al dării 

în folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

-lei - 

Situaţia juridică actuală 

0 1 2 3 4 5 6 

 învelitoare din ţiglă şi teren aferent în suprafaţă totală de 2.124 mp;  

     - Sediul Policlinicii cuprinde suprafeţele utile, corespunzătoare parterului şi 

etajelor I şi II, în cotă de 3/5 părţi din întreaga clădire, după cum urmează: 

       - Parterul: cu suprafaţa utilă totală de 25,85 mp, respectiv cabinetele nr. 

12, cu suprafaţa utilă de 19,54 mp şi nr. 22,  cu suprafaţa utilă de 6,31 mp; 

         - Etajul I+II, cu suprafaţa utilă totală de 1.103,06 mp. 

- Teren aferent în suprafaţă totală de 1.138,60 mp. 

Vecinătăţi: 

Est – Str. Al. Vaida Voievod 

Sud – Imobil proprietate privată 

Vest – Imobil proprietate privată 

Nord  – Str. 1 Decembrie 

 

 

 

 

3.317.241,78 

 

 

 

 

688.136,00 

 

 

total 

4.065.377,78 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

30.       

31. 1.6.2. Imobil în care a funcţionat 

Colegiul Medicilor Alba 

Iulia şi terenul aferent 

- Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Lucian Blaga, nr. 8, 

înscris în C.F. nr. 78134 Alba Iulia, cu nr. top 2014/7/1/a, 2014/7/1/b şi 

2014/7/2 format din: 

      - Clădire, având un regim de înălţime S+P+1E, cu suprafaţa construită de 

159 mp şi suprafaţa utilă totală de 214,18 mp, realizată din: fundaţii de beton, 

zidărie din cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi învelitoare din 

ţiglă. 

- Teren aferent în suprafaţă totală de 1.428 mp. 

 

Vecinătăţi: 

Est – Str. Lucian Blaga 

Sud – Imobil proprietate privată 

Vest – Imobil proprietate privată 

Nord  – Imobil proprietate privată 

 

 

1978  

 

 

609.568,34 

 

 

 

713.737,67 

 

 

 

total 

1.323.306,01 

Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 
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32. 1.6.2.  Imobil în care îşi are sediul 

Dispensarul TBC aparţinător 

Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia şi terenul 

aferent 

 

 - Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Crişanei, nr. 1, 

înscris în C.F. nr. 32924 Alba Iulia, cu nr. top 1655/2/1/1/2, 1656/2/1/1/2, 

1655/2/1/1/3, 1656/2/1/1/3, 1655/2/1/1/1/b, 1656/2/1/1/1/b, 1655/2/1/1/2/1 şi 

1656/1/1/1/2/1, format din: 

      - Clădire dispensar, având un regim de înălţime P+1E, cu suprafaţa 

construită de 407 mp, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din plăci 

prefabricate din beton şi acoperiş tip terasă. Suprafaţa utilă totală este de 314, 

53 mp, din care: 94,77 mp – la parter şi 219,76 mp – la etaj. 

- Teren aferent în suprafaţă totală de 1.169 mp. 

 

Vecinătăţi: 

Est – proprietar particular 

Sud – Str. Crişanei 

Vest – drum 

Nord  – proprietar particular   

 

 

1967  

 

 

 

939.729,00 

 

 

 

554.374,87 

 

 

total 

1.494.103,87 

 

Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

33.       
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34. 1.6.2. Imobil în care a funcţionat 

Secţia de Neurologie şi 

Psihiatrie aparţinătoare 

Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia şi terenul 

aferent 

- Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii, nr. 1-3, 

înscris în C.F. nr. 84194 Alba Iulia, cu nr. cad. 84194, 84194-C1, 84194-C2, 

84194-C3,  84194-C4,  84194-C6, 84194-C7, compus din : 

     - Clădire Birou Internări, având un regim de înălţime P, cu suprafaţa 

construită de 552 mp, cuprinzând 4 încăperi, realizată din: fundaţii de beton, 

zidărie din cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi învelitoare din 

ţiglă; 

     - Clădire Secţie Neurologie, având un regim de înălţime P+1E, cu suprafaţa 

construită de 1.544 mp, cuprinzând 36 încăperi, realizată din: fundaţii de 

beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi învelitoare 

din ţiglă; 

     - Clădire Secţie Psihiatrie, având un regim de înălţime S+P+1E, cu 

suprafaţa construită de 99 mp, cuprinzând 35 încăperi, realizată din: fundaţii 

de beton, zidărie din cărămidă şi BCA, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi 

învelitoare din ţiglă; 

     - Morga, având un regim de înălţime P, cu suprafaţa construită de 68 mp, 1 

încăpere, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de 

beton, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă; 

     - Clădire Sediul Administrativ, având un regim de înălţime P+1E, cu 

suprafaţa construită de 258 mp, cuprinzând 13 încăperi, realizată din: fundaţii 

de beton, zidărie din cărămidă şi BCA, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi 

învelitoare din ţiglă; 

     - Clădire Club, având un regim de înălţime P+1E, cu suprafaţa construită 

de 169 mp, cuprinzând 7 încăperi, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din 

cărămidă şi BCA, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă; 

      - Clădire Centrala termică, cu suprafaţa construită  de 8 mp –regim P; 

     - Împrejmuiri  - din zidărie în lungime de 143,50 ml. 

- Teren aferent în suprafaţă totală de 17.870 mp compus din curte şi grădină. 

Vecinătăţi: 

Est – Imobile proprietate privată şi fostul Centru de Primire a Copilului Alba 

Iulia 

Sud – Str. Unirii 

 

 

 

1989 

 

 

 

1860 

 

 

 

1732 

 

 

 

1986 

 

 

1860 

 

 

 

1986 

 

 

1985 

4.311.636,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.528.570,00 

 

 

total 

11.840.206,35 

Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 
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Vest – Şanţ Cetate Alba Iulia 

Nord  – Teren proprietatea Episcopiei Romano-Catolice Alba Iulia 
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35. 1.6.2. Imobil în care îşi are sediul 

Serviciul Judeţean de 

Ambulanţă Alba 

- Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Calea Moţilor, nr. 83, 

înscris în C.F. nr. 31339 Alba Iulia, sub nr. ord. A+1,4, cu nr. top. 2900/2, 

2904/2, 2905/2/2 şi 2906/2, compus din 

     - Clădire Sediu Ambulanţă, având un regim de înălţime P, cu suprafaţa 

construită de 251,82 mp, cuprinzând 12 încăperi, realizată din: fundaţii de 

beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă;  

     - Clădire Birouri Contabilitate, având un regim de înălţime P, cu suprafaţa 

construită de 63,95 mp, cuprinzând 4 încăperi, realizată din: fundaţii de beton, 

zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă;  

      - Clădire Garaje+Atelier mecanic, având un regim de înălţime P, cu 

suprafaţa construită de 630,17 mp, cuprinzând 4 încăperi, realizată din: 

fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă;  

      - Clădire Garaje, având un regim de înălţime P, cu suprafaţa construită de 

390 mp, cuprinzând 11 încăperi, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din 

cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi acoperiş din tablă;  

     - Clădire Centrală  termică, având un regim de înălţime P, cu suprafaţa 

construită de 50 mp, cuprinzând 2 încăperi, realizată din: fundaţii de beton, 

zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă;  

     - Rampă de 7 tone,  realizată din metal, în suprafaţă construită 28 mp; 

- Teren aferent în suprafaţă totală de 4.349 mp. 

Vecinătăţi: 

Est – Str. Mesteacănului  

Sud – Str. Luceafărului   

Vest – Ansamblu locuinţe  

Nord  – Calea Moţilor 

 

1974 

 

 

 

 

 

 

677.797,71 

 

 

172.132,60 

 

 

1.193.993,12 

 

 

677.363,11 

 

 

98.789,04 

 

 

2,10 

823.941,26 

 

 

Total 

3.644.018,93 

Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

36.       

37. 1.3.7.2. DJ 103 G:  

Inoc (DN1) - Ciugudu de Jos 

- Ciugudu de Sus – Limită 

Judeţul Cluj 

- poz.km: 0+000 - 13+200 

- lungimea: 13,200 km 

 3.603.995,78 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 
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Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

38.       

39. 1.3.7.2. DJ 106 E:  

Limită Judeţul Sibiu - Dobra 

- Şugag 

- poz.km: 47+865 - 52+165 

- lungimea: 4,300 km 

1968 5.182.822,07 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

40. 1.3.7.2. DJ 106 F:  

DN1 (Camping Cut) - Câlnic 

- Reciu -Gârbova - Limită 

Judeţul Sibiu 

- poz.km: 0+000 - 16+675 

- lungimea: 16,675 km 

 

1968 5.664.561,65 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

41.       

42. 1.3.7.2. DJ 106 I:  

DN1 - Cunţa - Draşov - 

Şpring - Vingard - Ghirbom 

- DJ 107 (Berghin) 

- poz.km: 0+000 – 21+526 

- lungimea: 21,526 km 

 

1968 12.591.987,29 

 

Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

43. 1.3.7.2. DJ 106 K:  

Sebeş (DN1) - Daia Română 

- Ohaba - Secăşel - DJ 107 

- poz.km: 0+000 – 29+929 

- lungimea:29,929 km 

 

1968 9.004.046,10 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 
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44. 1.3.7.2. DJ 106 L:  

Şpring - Ungurei - Roşia de 

Secaş 

- poz.km: 0+000 – 16+300 

- lungimea: 16,300 km 

 

1968 18.159.813,71 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

45. 1.3.7.2. DJ 107:  

Alba Iulia (DN1) - Teleac - 

Hăpria - Straja - Berghin -

Colibi - Secăşel - Cergăul 

Mare - Veza - Blaj - Sâncel - 

Lunca Târnavei - Şona - 

Jidvei - Sântămărie - Cetatea 

de Baltă - Limită Judeţul 

Mureş 

- poz.km: 0+000 - 78+000 

- lungimea: 78,000 km 

 

 

 

1968 67.263.090,46 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

46. 1.3.7.2. DJ 107A:  

Alba Iulia -Pârâu lui Mihai - 

Vurpăr -Câmpu Goblii - 

Dealu Ferului - Mereteu - 

Blandiana - Sărăcşeu – 

Limită Judeţul Hunedoara 

- poz.km: 0+000 – 29+925 

- lungimea: 29,925  km 

 

 

1968 7.275.021,28 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

47. 1.3.7.2. DJ 107B:  

DN1 - Sântimbru - Galtiu - 

Coşlaru - Mihalţ - Colibi -

Roşia de Secaş – Limită 

Judeţul Sibiu 

- poz.km: 0+000 – 22+000 

- lungimea: 22,000  km 

 

 

 

1968 6.722.848,18  Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

48. 1.3.7.2. DJ 107 C:  

DJ107C(Teleac) - Drâmbar - 

- poz.km: 0+000 - 23+593 

- lungimea: 23,593 km 

1968 20.046.669,50 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 
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Şeuşa - Ciugud - Dumbrava - 

Oarda - Vinţu de Jos -  DN 7 

 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

 

49. 1.3.7.2. DJ 107D:  

Unirea II (DN1E) - Ocna 

Mureş - Vama Seacă - Fărău 

- Şilea – Limită Judeţul 

Mureş 

 

- poz.km: 0+000 - 31+320 

- lungimea: 31,320  km 

 

 

 

1968 9.380.283,37 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

50. 1.3.7.2. DJ 107 E:   

Aiud (DN1) -Ciumbrud - 

Băgău - Lopadea Nouă - 

Hopârta - Vama Seacă 

(DJ107D) 

 

- poz.km:0+000 - 22+375 

- lungimea: 22,375  km 

 

1968 6.167.502,12 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

51. 1.3.7.2. DJ 107F:  

Unirea (DJ107D) - 

Războieni Cetate - Lunca 

Mureşului – Limită Judeţul  

Cluj 

 

- poz.km: 0+000 - 9+860 

- lungimea: 9,860  km 

 

 

1968 6.221.943,46 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

52. 1.3.7.2. DJ 107 G: DJ107D (Ocna 

Mureş) -Noşlac – Căptalan –

Copand - Stâna de Mureş - 

Găbud - Limită Judeţul 

Mureş  

poz. km: 0+000-3+909, drumul comunal DC 248 aflat în domeniul public al 

oraşului Ocna Mureş - lungime: 3,909 km; poz. km: 3+909-19+200, drum 

judeţean aflat în domeniul public al Judeţului Alba; 

 lungime totală drum DJ 107 G: 19,200 km 

 

1968 5.970.185,42 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 
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0 1 2 3 4 5 6 

 

 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

53. 1.3.7.2. DJ 107H:  

Coşlariu Nou - Galda de Jos  

- Cricău - Ighiu - Şard - Gara 

Şard Ighiu (DN74) 

 

- poz.km: 0+000 – 18+210 

- lungimea: 18,210  km 

 

 

1968 11.703.285,45 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

54. 1.3.7.2. DJ 107I:  

Aiud (DN1) - Aiudul de Sus 

- Râmeţ -Brădeşti - Geogel - 

Măcăreşti - Bârleşti Cătun - 

Cojocani - Valea Barnii - 

Bârleşti - Mogoş - Valea 

Albă -Ciuciuleşti - Bucium -

Izbita - Coleşeni - Bucium 

Sat - DN 74 (Cerbu)     

- poz.km: 0+000 - 76+540 

- lungimea: 76,540  km 

 

 

 

1968 14.507.154,29 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

55. 1.3.7.2. DJ 107K:  

Galda de Jos (DJ107H) - 

Mesentea - Galda de Sus - 

Măgura - Poiana Galdei - 

Modoleşti -Întregalde - 

Ivăniş - Ghioncani - DJ107I 

(Bârleşti) 

 

- poz.km: 0+000 – 37+500 

- lungimea: 37,500  km 

 

 

1968 24.927.713,63 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

56. 1.3.7.2. DJ 107M:  

Limită Judeţul  Cluj - 

Rimetea - Colţeşti - 

Vălişoara - Poiana Aiudului 

- Aiudul de Sus (DJ107I) 

- poz.km: 42+000 – 67+000 

- lungimea: 25,000  km 

 

 

 

 

1968 30.219.283,98 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 
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0 1 2 3 4 5 6 

nr. 135/2020 

57. 1.3.7.2. 

 

DJ 107 U: Băcăinţi (DJ 107 

A) - Ceru Băcăinţi (DC 61) 

- poz. km: 0+000 - 7+000 

- lungimea: 7,000 km 

 931.295,21 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

58. 1.3.7.2. DJ 107V:  

DJ 107 - Alecuş - DJ 107D 

- poz.km: 0+000 - 15+000 

- lungimea: 15,000 km 

 

 2.466.834,74 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

59.       

60. 1.3.7.2. DJ 141C:  

DN 14B (Lunca) - Cenade - 

Capu Dealului – Limită 

Judeţul  Sibiu 

- poz.km: 0+000 - 13+000 

- lungimea: 13,000 km 

 3.027.824,70 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

61. 1.3.7.2. DJ 141D:  

DJ 106I (Draşov) - Boz - 

Doştat – Limită Judeţul 

Sibiu 

- poz.km: 0+000 - 12+400 

- lungimea: 12,400 km 

 3.816.594,47 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

62. 1.3.7.2. DJ 142B:  

Limită Judeţul Sibiu - 

- poz.km: 11+612 – 14+962 

- lungimea: 3,350  km 

1968 1.250.457,86 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 
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Cetatea de Baltă H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

63. 1.3.7.2. DJ  142K:  

Cetatea de Baltă (DJ 142B) - 

Tătârlaua - Crăciunelu de 

Sus - Făget - Tăuni - Valea 

Lungă (DN 14B) 

- poz.km: 0+000 - 30+750 

- lungimea: 30,750 km 

 5.522.760,94 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

64. 1.3.7.2. DJ 142L: 

Ciumbrud (DJ107E) - 

Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - 

Meşcreac - Peţelca - Căpud - 

Zărieş - Gara Podu Mureş 

(DN14B) 

- poz.km: 0+000 - 21+350 

- lungimea: 21,350 km 

 6.616.265,20 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

65. 1.3.7.2. DJ 670 C:  

Săsciori (DN 67C) - 

Dumbrava - Câlnic  

- poz.km: 0+000 - 6+700 

- lungimea: 6,700 km 

 3.128.114,33 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

66. 1.3.7.2. 

 

DJ 704:  

DN 7 (Şibot) - Vinerea - 

Cugir  

- poz.km: 0+000 – 11+750 

- lungimea: 11,750  km 

 

 

1968 1.162.578,15 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 
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0 1 2 3 4 5 6 

nr. 135/2020 

67. 1.3.7.2. DJ 704A:  

DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos 

- Pianu de Sus -Strungari - 

Răchita -DN 67C (Sebeşel) 

- poz.km: 0+000 – 24+393 

- lungimea: 24,393  km 

 

 

1968 8.833.033,35 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

68. 1.3.7.2. DJ 705:  

Limită Judeţul Hunedoara - 

Almaşu de Mijloc - Almaşu 

Mare - Zlatna (DN74) 

 

- poz.km: 30+500 - 48+128 

- lungimea: 17,628  km 

 

 

 

1968 9.923.946,12 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

69. 1.3.7.2. DJ 705B:  

DN 7 (Tărtăria) - Sibişeni  

(DJ 704A) - Vinţu de Jos 

(DN7) - Vurpăr (DJ107A)  

- poz.km: 0+000 - 12+148 

- lungimea: 12,148 km 

 2.356.819,77 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

70.       

71. 1.3.7.2. DJ 705D:  

Limită Judeţul Hunedoara 

(km 7+ 700) - Cheile Cibului 

- Cib - Glod - Nădăştia - 

Almaşu Mare - Limită 

Judeţul Hunedoara (km 

33+100) 

- poz.km: 7+700 - 33+100 

- lungimea: 25,400 km 

 1.742.138,83 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

72. 1.3.7.2. DJ 705E:  

DN 7 - Tărtăria - Săliştea  

- poz.km: 0+000 - 4+800 

- lungimea: 4,800 km 

2000 2.287.961,58 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 
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0 1 2 3 4 5 6 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

73.       

74.       

75.       

76. 1.3.7.2. DJ 742:  

Gura Roşiei (DN 74A) - 

Iacobeşti -Ignăţeşti - 

Bălmoşeşti - Roşia Montană 

- poz.km: 0+000 - 19+415 

- lungimea: 19,415  km 

 

 

1968 5.875.567,52 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

 

 

77. 1.3.7.2. DJ 750:  

Gârda de Sus (DN 75) - 

Ordâncuşa - Gheţar 

- poz.km: 0+000 - 25+000 

- lungimea: 25,000 km 

 275.633,17 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

78. 1.3.7.2. DJ 750A:  

Gura Sohodol (DN 75) - 

Sohodol 

- poz.km: 0+000 - 3+500 

- lungimea:3,500 km 

 1.386.631,71 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 
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79. 1.3.7.2. DJ 750B:  

Vadu Moţilor (DN 75) - 

Burzeşti - Poiana Vadului - 

Făgetu de Sus - Duduieni - 

Păsteşti 

- poz.km: 0+000 - 8+000 

- poz.km: 0+000 – 2+500 tronson din drumul comunal DC137 aflat  în 

domeniul public al comunei Poiana Vadului  

- lungimea: 10,500 km 

 4.069.462,62 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

80. 1.3.7.2.  DJ 750C:  

Sălciua de Sus (DN 75) - 

Dealu Caselor - Valea Largă 

- Vale în Jos - Ponor - Râmeţ 

- Valea Mănăstirii - Geoagiu 

de Sus - Stremţ  - Teiuş (DN 

1) 

- poz.km: 0+000 - 53+760 

- lungimea: 41,260 km 

 18.167.810,04 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

81.       

82. 1.3.7.2. DJ  750E:  

DN 75 - Sat Vacanţă – 

Vârtop 

 

- poz.km: 0+000 - 2+000 

- lungimea: 2,000 km 

 10.930,79 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

83. 1.3.7.2. DJ  750F:  

DN 75 - Poşaga de Jos 

- poz.km: 0+000 - 3+000          

- lungimea: 3,000 km 

 679.707,91 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

84. 1.3.7.2. DJ  750G:  

DN 75 - Ocoliş - Runc - 

Lunca Largă 

- poz.km: 0+000 - 4+000 

- poz.km: 0+000 – 1+000 tronson din drumul comunal DC184 aflat  în 

domeniul public al comunei Ocoliş  

 1.959.370,88 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 
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- lungimea: 5,000 km modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

85. 1.3.7.2. DJ 762:  

Limită Judeţul Hunedoara - 

Dealu Crişului - Valea 

Maciului - Mărtineşti - Vidra 

- Lunca de Jos - Vârtăneşti - 

Burzoneşti - Mihoieşti (DN 

75)  

- poz.km: 40+600 - 63+900 

- lungimea: 23,300  km 

 

 

 

1968 5.976.311,79 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

86.       

87.       

88.       

89.       

90.  Teren, Comuna Horea Teren pentru depozitare materiale de întreţinere drumuri. 

- Suprafaţa: 847,5 mp 

Vecinătăţi: 

Est – D J-108, km.59+050 

Sud – Teren proprietate privată 

Vest – Teren proprietate privată 

Nord  – Teren proprietate privată 

 

 

1968 5.870,98 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

91.  Teren Comuna Doştat Teren pentru depozitare materiale de întreţinere drumuri. 

- Suprafaţa: 840 mp 

Vecinătăţi: 

Est – Teren proprietate privată 

Sud – D J-106L, km.2+320 

Vest – Teren proprietate privată 

Nord  – Teren proprietate privată 

1992 2.292,35 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 
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92. 1.8.3. Captare apă din acumularea 

Petreşti – Râul Sebeş 

Q=950 l/s 

Situată în extravilanul comunei Săsciori, judeţul Alba.  

Construcţie din beton armat înglobată în corpul barajului de acumulare 

Petreşti, constituită din deznisipator, conducte metalice, sorburi şi vane de 

manevră şi conducte din tuburi SENTAB, având lungimea de 1.200 ml.  

 

 

1979 1.126.796,22 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

93. 1.8.12. Construcţie şi teren aferent 

Staţiei de pompare apă brută 

Petreşti 

Q = 950 l/s 

Imobil situat în extravilanul comunei Săsciori, judeţul Alba, în zona „La 

cazarmă”, compus din: clădirea staţiei de pompare, cu instalaţiile hidraulice şi 

agregatele de pompare.  

Teren aferent, în suprafaţă totală de 4.188,12 mp, din care construit 106 mp. 

Debit Q = 950 l/s. 

 

1979  

436.882,76 

 

98.120,87 

total 

535.003,63 

 

Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

94. 1.8.6. Conductă apă brută, inclusiv 

construcţiile auxiliare 

aferente (cămine, traversări 

de râuri, văi, subtraversări de 

râuri şi căi ferate) 

Face legătura între Staţia de pompare apă brută Petreşti şi Staţia de tratare a 

apei Petreşti, având lungimea de 1.250 ml şi fiind realizată din tuburi PREMO 

cu diametrul nominal de 1.000 mm. Suprafaţa totală construită este de 18 mp.  

1979 637.468,84 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

95. 1.8.8. Construcţii şi teren aferent 

Staţiei de tratare a apei 

Petreşti Q=870 l/s 

Imobil situat în extravilanul comunei Săsciori, judeţul Alba, în zona „La cazarmă”, 

înscris în C.F. nr. 71288 Săsciori, cu nr. cad. 71288 şi 71288 C1-C14, compus din: 

Staţie de filtrare, pavilion exploatare, 2 decantoare radiale, 2 bazine, camera de 

reacţie, 2 cămine vană, staţie de reactivi, bazin de dizolvare sulfat de aluminiu,  

depozit sulfat de aluminiu, staţie de clorinare şi cabina poartă. Debit Q = 870 l/s. 

Teren aferent, în suprafaţă totală de 17.157 mp din care construit  5.401 mp. 

 

1979 

1982 

8.146.415,66 

 

 

399.786,06 

total 

8.546.201,72 

Domeniul public al Judeţului 

Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și 

completările ulterioare şi 

Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 135/2020 

96. 1.8.6. Conductă de aducţiune Staţie 

de tratare Petreşti – Alba 

Iulia, inclusiv construcţiile 

auxiliare aferente (cămine, 

Face legătura între Staţia de tratare a apei Petreşti şi podul peste Râul Mureş, 

de la intrarea în municipiul Alba Iulia, având lungimea totală de 17.003 ml şi 

diametrul nominal de 1.000 mm, din care: 

     - conductă de aducţiune realizată din tuburi de oţel, în lungime de 6.502 ml; 

1979 5.374.220,29 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 
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traversări de râuri, văi, 

subtraversări de râuri şi căi 

ferate) 

      - conductă de aducţiune realizată din tuburi PREMO, în lungime de 10.501 

ml. 

Suprafaţa totală construită este de 210 mp. 

 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

97. 1.3.17.2. Traversare pod peste Râul 

Mureş  

 

Construcţii – masive de ancoraj – având infrastructura din beton armat şi 

suprastructura din elemente metalice, care susţin conducta de aducţiune Staţie 

de tratare Petreşti – Alba Iulia pe o lungime de 270 ml. 

 

 

1983 1.819.261,00 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

98. 1.8.6. Conductă de legătură între 

ramificaţia Partoş – Hoherie 

şi rezervoarele Municipiului 

Alba Iulia, inclusiv 

construcţiile auxiliare 

aferente (cămine, traversări 

de râuri, văi, subtraversări de 

râuri şi căi ferate) 

Face legătura între ramificaţia Partoş – Hoherie şi rezervoarele municipiului 

Alba Iulia, având lungimea totală de 1.700 ml şi diametrul nominal de 800 

mm, din care: 

     - conductă de legătură realizată din tuburi de oţel, în lungime de 450 ml; 

     - conductă de legătură realizată din tuburi PREMO, în lungime de 1.250 

ml. 

Suprafaţa totală construită este de 75 mp. 

 

 

 

1979 417.417,04 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

99. 1.8.6. Conductă de aducţiune Alba 

Iulia – Staţia de pompare 

Galda de Jos, inclusiv 

construcţiile auxiliare 

aferente (cămine, traversări 

de râuri, văi, subtraversări de 

râuri şi căi ferate) 

 

 

Face legătura între ramificaţia Partoş – Hoherie şi Staţia de pompare Galda de 

Jos, având lungimea de 17.435 ml şi fiind realizată din tuburi de oţel cu 

diametrul nominal de 800 mm. Suprafaţa totală construită este de 180 mp. 

 

 

1982 3.918.097,41 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

100. 1.8.12. Construcţii şi teren aferent 

Staţiei de pompare Galda de 

Imobil situat în extravilanul comunei Galda de Jos, judeţul Alba, în zona „La 

păşune”, compus din: Staţia de repompare, cu instalaţiile hidraulice şi 

1983 7.138,95 

 

Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 
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Jos 

 

 

agregatele aferente,  staţia de clorinare și clădire de birouri edificată în regim 

P+1. 

Teren aferent, în suprafaţă totală de 3.165  mp, din care construit  287 mp. 

 

 

14.569,16 

total 

21.708,11 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

 

 

101. 1.8.6. Conductă de aducţiune Staţie 

de pompare Galda de Jos – 

rezervoarele oraşului Teiuş 

inclusiv construcţiile 

auxiliare aferente (cămine, 

traversări de râuri, văi, 

subtraversări de râuri şi căi 

ferate) 

Face legătura între Staţia de pompare Galda de Jos şi rezervoarele oraşului 

Teiuş, având lungimea totală de 3.392m şi diametrul nominal de 300 mm, din 

care: 

     - conductă de aducţiune realizată din tuburi de oţel, în lungime de 1.282 m; 

     - conductă de aducţiune realizată din tuburi de azbociment, în lungime de 

2.110 m. 

Suprafaţa totală construită este de 18 mp. 

 

 

1983 828.805,11 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

102. 1.8.6. Conductă de aducţiune Staţie 

de pompare Galda de Jos – 

rezervoarele municipiului 

Blaj,  inclusiv construcţiile 

auxiliare aferente (cămine, 

traversări de râuri, văi, 

subtraversări de râuri şi căi 

ferate) 

Face legătura între Staţia de pompare Galda de Jos şi rezervoarele 

municipiului Blaj, având lungimea totală de 21.914 m şi diametrul nominal de 

600 mm, din care: 

      - conductă de aducţiune realizată din tuburi de oţel, în lungime de 

12.911m; 

     - conductă de aducţiune realizată din tuburi PREMO, în lungime de 

9.003m. 

Suprafaţa totală construită este de 240 mp. 

 

 

1986 5,325,481.65 

 

Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

103. 1.8.6. Conductă de aducţiune Staţie 

de pompare Galda de Jos – 

rezervoarele oraşului Aiud, 

inclusiv construcţiile 

auxiliare aferente (cămine, 

traversări de râuri, văi, 

Face legătura între Staţia de pompare Galda de Jos şi rezervoarele oraşului 

Aiud, având lungimea totală de 17.825 m şi diametrul nominal de 600 mm, 

din care: 

     - conductă de aducţiune realizată din tuburi de oţel, în lungime de 9.437m; 

     - conductă de aducţiune realizată din tuburi PREMO, în lungime de 

8.388m. 

1984 4,334,042.36 

 

Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 
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subtraversări de râuri şi căi 

ferate) 

Suprafaţa totală construită este de 95 mp. 

 

nr. 135/2020 

104. 1.8.1. Teren aferent fostei Captări 

apă puţuri forate Bărăbanţ 

Teren, situat în extravilanul municipiului Alba Iulia, amplasat în lunca Râului 

Mureş, zona Bărăbanţ, înscris în C.F. nr. 82215 Alba Iulia, cu nr. cad. 82215, 

în C.F. nr. 82713 Alba Iulia, cu nr. cad. 82713 şi în C.F. nr. 82530 Alba Iulia, 

cu nr. cad. 82530, în suprafaţă totală de  24.405 mp. 

1976 168.512,13 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

 

105. 1.8.1. Teren aferent fostei Captări 

apă dren Bărăbanţ 

Teren, situat în extravilanul municipiului Alba Iulia, amplasat pe malul drept 

al Râului Ampoi, zona Bărăbanţ, înscris în C.F. nr. 82900 Alba Iulia, cu nr. 

cad. 82900, în C.F. nr. 82536 Alba Iulia, cu nr. cad. 82536, în C.F. nr. 82479 

Alba Iulia, cu nr. cad. 82479 şi în C.F. nr. 82216 Alba Iulia, cu nr. cad. 82216, 

în suprafaţă totală de 10.615 mp. 

 

 

 

 

1974 73.294,67 

 

Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

 

106. 1.8.1. Teren aferent fostei Captări 

apă puţuri forate Pâclişa 

Teren, situat în extravilanul municipiului Alba Iulia, amplasat pe malul drept 

al Râului Mureş, zona Pâclişa, înscris în C.F. nr. 82768 Alba Iulia, cu nr. cad. 

82768, în suprafaţă de 6.842 mp. 

 

1969 31,495.19 

 

Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

107.       

108. 1.8.6. Conductă de aducţiune între 

rezervoarele oraşului Aiud si 

Staţia de pompare Ocna 

Mureş, inclusiv construcţiile 

auxiliare aferente (cămine, 

Face legătura între rezervoarele oraşului Aiud şi Staţia de pompare Ocna 

Mureş,   având lungimea totală de 19.200 m şi diametrul nominal de 400 mm, 

din care: 

     - conductă de aducţiune realizată din tuburi de oţel, în lungime de 17.200 

m; 

1992 837.239,50 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 
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traversări de râuri, văi, 

subtraversări de râuri şi căi 

ferate) 

     - conductă de aducţiune realizată din tuburi PREMO, în lungime de 2.000 

m. 

Suprafaţa totală construită este de 156 mp. 

 

 

 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

109. 1.8.3. Captare apă brută  de la 

Centrala Hidroelectrică 

Săsciori 

Q=2000 l/s 

Priză de apă, situată în comuna Săsciori, judeţul Alba, pe galeria de fugă a 

Centralei Hidroelectrice Săsciori. Debit Q=2000 l/s. 

1996 720.388,86 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

110. 1.8.6. Aducţiune apă brută de la 

Captarea Centralei 

Hidroelectrice Săsciori până la 

Staţia de tratare a apei Petreşti 

şi până la Staţia de tratare a 

apei Săsciori-Sebeşel,  

inclusiv construcţiile auxiliare 

aferente (cămine, traversări de 

râuri, văi, subtraversări de 

râuri şi căi ferate) 

Situată pe raza comunei Săsciori, judeţul Alba, conducta de aducţiune este 

realizată din tuburi de oţel cu diametrul nominal de 1.200 mm, având lungimea 

totală de    9.277 m. 

Suprafaţa totală construită este de 260 mp. 

1996 5.490.201,49 Domeniul public al Judeţului 

Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și 

completările ulterioare şi 

Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 135/2020 

111. 1.8.6. Conductă de legătură intre 

ramificaţia Partoş – Hoherie şi 

rezervoarele municipiului 

Alba Iulia, inclusiv 

construcţiile auxiliare aferente 

(cămine, traversări de râuri, 

văi, subtraversări de râuri şi 

căi ferate) 

Face legătura între ramificaţia Partoş – Hoherie şi rezervoarele municipiului Alba 

Iulia, având lungimea totală de 3.117 m şi diametrul nominal cuprins între 600 mm 

şi 800 mm, realizată din tuburi de oţel. 

Suprafaţa totală construită este de 60 mp. 

 

1996 1.213.890,65 Domeniul public al Judeţului 

Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și 

completările ulterioare şi 

Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 135/2020 

112. 1.3.7.1. Drum acces rezervoare Situat în municipiul Alba Iulia, între str. Lalelelor şi rezervoarele zonei de jos 

a municipiului Alba Iulia, având lungimea de 345 ml şi lăţimea de 8 m. 

1993 1.890,79 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 
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H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

113.       

114.  Teren construibil zona 

turistică “Poarta Raiului” 

Situat administrativ în intravilanul satului Tău-Bistra, comuna Şugag, zona 

turistică „Poarta Raiului”, Judeţul Alba. Înscris în C.F. nr. 70504 Şugag, cu nr. 

cadastral 70504 şi nr. top. 1011/25/2, 1012/25/2, 1005/25/2, 996/1/25/2 şi 

1006/1/25/2. 

Suprafaţa totală: 26.697 mp.  

Vecinătăţi: 

La Nord – teren proprietate privată a comunei Săsciori 

La Sud – Pădure Romsilva 

La Vest – Pârâul Canciu 

La Est – Pădure Romsilva 

 

2009 967.663,04 Domeniul public al Judeţului 

Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și 

completările ulterioare şi 

Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 135/2020 

115. 1.8.8 Staţie de reactivi  

Mihoeşti-Câmpeni 

Imobil situat în vecinătatea drumului Naţional DN 75, între localităţile 

Câmpeni şi Mihoieşti, judeţul Alba, compus din: clădirea staţiei de reactivi, cu 

instalaţiile aferente.  

Suprafaţa construită este de 184 mp. 

 

1984 1.526.046,87 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

116. 1.8.8 Staţie de filtrare  

Mihoeşti-Câmpeni 

Imobil situat în vecinătatea drumului Naţional DN 75, între localităţile 

Câmpeni şi Mihoieşti, judeţul Alba, compus din: clădirea staţiei de filtrare şi 

pavilion tehnic, cu instalaţiile aferente.  

Suprafaţa construită este de 258 mp. 

 

 

 

1984 3.990.586,10+ 

25.906,11  

clădire 

Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

117. 1.8.6 Conductă de alimentare cu Conductă de alimentare cu apă a localităţii Roşia Montană, judeţul Alba, cu 1984 9.108.830,57 Domeniul public al 
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apă a localităţii Roşia 

Montană 

diametrul nominal cuprins între 400 mm şi 600 mm, realizată din tuburi de 

oţel, care face legătura între Staţia de pompare Gura Roşiei şi localitatea Roşia 

Montană  

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

118. 1.8.6 Conductă de alimentare cu 

apă a localităţii Muşca 

Conductă de alimentare cu apă a localităţii Muşca, judeţul Alba, cu diametrul 

nominal de 400 mm, realizată din tuburi de oţel, care face legătura între Staţia 

de pompare Gura Roşiei şi localitatea Muşca. 

 

 

 

 

1984 1.781,00 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

119. 1.8.1.1 Rezervor înmagazinare apă 

potabilă Câmpeni şi terenul 

aferent 

Imobil situat în oraşul Câmpeni, str. Horea – Muncel, judeţul Alba, compus 

din: rezervor înmagazinare apă potabilă, având capacitatea 2.500 mc.  

Teren aferent, în suprafață de 3.170 mp. 

 

 

 

 

1985 556.020,43+ 

19.456,24 

teren 

Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

120. 1.8.12. Teren aferent Staţiei de 

pompare Gura Roşiei 

Teren situat în extravilanul localităţii Gura Roşiei, judeţul Alba, identificat 

prin CF nr. 71243 Roșia Montană şi CF nr. 71244 Roşia Montană 

Suprafaţă totală de 849 mp.  

 

 

 

1985 5.530,53  Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

121.       

122. 1.8.12. Construcţie şi teren aferent 

Staţiei de pompare Noşlac 

Imobil situat pe malul stâng al râului Mureş, la limita dintre teritoriul oraşului 

Ocna Mureş şi cel al comunei Noşlac, compus din: clădirea staţiei de pompare, 

construcţie în regim S+P, realizată din cărămidă, cu fundaţii din beton, având 

4 încăperi, precum şi instalaţiile hidraulice şi agregatele de pompare.  

1960 13,59 clădire 

25.247,09 teren 

Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 
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Teren aferent, în suprafaţă totală de 8.227 mp, din care construit 200 mp. 

Vecinătăţi: nord : râul Mureş, est-vest-sud: proprietăţi particulare.  

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

123. 1.8.6 Conductă de aducţiune 

Noşlac 

Face legătura dintre drenul pentru alimentare cu apă potabilă a localităţii 

Lunca Mureş şi rezervoarele de înmagazinare apă potabilă Uioara de Sus, prin 

Staţia de pompare Noşlac. 

Conducta are o lungime de 6.412 m, un diametru nominal de 250 mm şi este 

realizată din tuburi de oţel. 

 

 

1960 3.050,70 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

124. 1.8.12. Construcţii şi teren aferent 

Staţiei de pompare Ocna 

Mureş 

Imobil situat în intravilanul comunei Unirea, județul Alba, pe partea dreaptă a 

drumului judeţean DJ107D, la 200 m faţă de podul peste Râul Mureş, compus 

din: 

     - staţia de pompe: 2 construcţii în regim  D+P, cu suprafaţa totală construită 

de 50 mp, realizate din cărămidă şi fundaţii de beton; debit Q = 100 l/s; 

      - staţia de clorinare: construcţie în regim P, cu suprafaţa construită de 30 

mp, realizată din cărămidă şi fundaţii de beton; 

      - magazie: construcţie în regim P, cu suprafaţa construită de 74 mp, 

realizată din cărămidă şi fundaţii de beton. 

     - bazine, cămine de vizitare şi o construcţie anexă.      

Teren aferent, în suprafaţă totală de 7.893 mp, din care total construit de 206 

mp. 

Vecinătăţi: nord-est-vest-sud: proprietăţi particulare.  

 

1988 517.358,92 stație+ 

 

1.511,35 clădire 

18.166,58 teren 

Domeniul public al 

judeţului Alba potrivit 

Hotărârii Guvernului nr. 

974/2002 cu modificările și 

completările ulterioare şi 

Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 135/2020 

125. 1.8.6 Reţea refulare rezervor 

Uioara de Jos 

Face legătura între Staţia de pompare Ocna Mureş şi rezervorul de 

înmagazinare apă potabilă Uioara de Jos. Conducta are o lungime de 2.400 m, 

un diametru nominal de 400 mm şi este realizată din tuburi de oţel. 

 

1989 370.144,25 Domeniul public al 

judeţului Alba potrivit 

Hotărârii Domeniul public 

al Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 
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nr. 135/2020  

 

126. 1.8.1.1 Rezervoare înmagazinare 

apă potabilă Uioara de Sus şi 

terenul aferent 

Imobil situat în localitatea Uioara de Sus, judeţul Alba, compus din 2 bazine 

semiîngropate, realizate din beton armat, cu capacitatea de 2.300 mc.  

Teren aferent, în suprafaţă totală de 4.818 mp, din care construit  480 mp. 

Vecinătăţi: nord şi vest : drumuri vicinale,  est şi sud: proprietăţi particulare.  

 

1960 45.499,19 

rezervor+ 

7.392,77 teren+ 

71,73 clădire 

Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

 

127. 1.8.1.1 Rezervor înmagazinare apă 

potabilă Uioara de Jos şi 

terenul aferent 

Imobil situat în localitatea Uioara de Jos, judeţul Alba, compus dintr-un bazin 

semiîngropat, realizat din beton armat, cu capacitatea de 1.000 mc.  

Teren aferent, în suprafaţă totală de 2.391 mp, din care construit  120 mp. 

Vecinătăţi: nord-est-vest-sud: proprietăţi particulare.  

 

1988 3.668,77 

teren 

+52.892,41 

Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

 

128. 1.8.6 Conductă aducţiune 

rezervoare Uioara de Sus 

Face legătura între Staţia de pompare Ocna Mureş şi rezervoarele de 

înmagazinare apă potabilă Uioara de Sus. Conducta are o lungime de 2.360 m, 

un diametru nominal de 400 mm şi este realizată din tuburi de oţel. 

 

 

 

 

 

2002 594.299,29 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

129. 1.6.2. Imobil în care îşi are sediul  

Spitalul de 

Pneumoftiziologie 

Aiud şi terenul aferent 

 

 

- Imobil situat administrativ în municipiul Aiud, str. Ecaterina Varga, nr. 6, 

înscris în C.F. nr. 74166 Aiud, cu nr. cadastral 74166, 74166-C1, 74166-C2, 

74166-C3, 74166-C4, 74166-C5, 74166-C6, 74166-C7, 74166-C8, 74166-C9, 

74166-C10, 74166-C11, 74166-C12, 74166-C13, 74166-C14 şi 74166-C15,  

compus din: 

     - Pavilion central - Sanatoriu TBC, construcţie în regim S+P+2E, cu 

2002 Total 7.415.926,00 

Din care 

Clădiri 

4.447.526,00 

Teren  

2.968.400,00 

Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 
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 fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, planşeu din beton armat, şarpantă de 

lemn şi învelitoare din ţiglă, tablă zincată şi eternit. Suprafaţă construită: 1.548 

mp. 

     - Centrală termică, construcţie în regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de 

cărămidă, planşeu din beton armat şi acoperiş tip terasă. Suprafaţă construită: 

139 mp. 

     - Casă de locuit, construcţie în regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de 

cărămidă, planşeu din lemn, şarpantă de lemn şi învelitoare din eternit. 

Suprafaţă construită: 35 mp. 

     - Casă poartă - construcţie în regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de 

cărămidă,  planşeu din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă. 

Suprafaţă construită : 23 mp. 

     - Anexe gospodăreşti: coteţ  porci cu  4 boxe, adăpost porci cu 10 boxe, 

casă pentru fiert lătură, şură, grajd, construcţii anexe, în suprafaţă totală 

construită de 385  mp. 

     - Seră de flori, construcţie în regim P, realizată din cadre metalice şi sticlă. 

Suprafaţă construită 140 mp. 

     - Pivniţă pentru zarzavat, construită din beton armat, în suprafaţă construită 

de 29 mp. 

     - Pivniţă construită din beton în suprafaţă de 75 mp. 

     - Conducte canalizare. 

      - Fântână din beton, de 11 m adâncime. 

     - Gard din stâlpi de beton şi grilaj de sârmă, la str. Ecaterina Varga, L= 

186m, l = 0,35 m. 

     - Gard din stâlpi de beton şi plasă de sârmă (la est) L= 224 m. 

     - Gard din stâlpi de beton şi plasă de sârmă situat între parc şi grădină, L= 

15m, l = 1,80 m. 

     - Gard din plăci şi stâlpi de beton, pentru partea de sud, L= 153 m, l = 1,80 

m. 

     - Gard din stâlpi  beton şi sârmă impletită pentru sera de flori, L= 100 m. 

      - Gard din stâlpi beton şi plasă de sârmă, pentru grajd, boxe porci şi livadă, 

L= 90m, l=1,5 m 

nr. 135/2020 
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     - Gard prefabricate din beton 

     - Gard din stâlpi beton şi sârmă împletită pentru puţul biologic, L= 100m 

     - Clădire Dispensar TBC – construcţie în regim P, cu fundaţii din beton 

continue sub ziduri, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din 

ţiglă, având 20 de încăperi. Suprafaţă construită : 220 mp. 

- Teren aferent în suprafaţa totală  de 39.526 mp din care curţi-construcţii in 

suprafaţă de 19.245 mp şi fâneţe în suprafaţă de 20.281 mp. 

Vecinătăţi: 

Est - Imobil proprietate privată 

Nord - Str. Ecaterina Varga  

Vest - Imobil proprietate privată 

Sud – Str. Ostaşilor 

130.       

131.       

132. 1.6.4. 

 

 

Imobil în care îşi are sediul 

Direcţia Judeţeană de 

Dezinsecţie şi Ecologizare 

Mediu Alba  

 

- Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Al. Ioan Cuza (fostă 

Clujului) nr. 4, înscris în C.F. nr. 81087 Alba Iulia, cu nr. cad. 81087, 81087-

C1, 81087-C2, 81087-C3 şi 81087-C4, compus din: 

     - Atelier nr. 5, clădire edificată în regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de 

cărămidă, planşeu din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, 

având suprafaţa construită  de 46,23 mp; 

      - Birouri sediu (Arhiva + Sala de şedinţe), cu suprafaţa utilă de 58 mp, 

situate la etajul I, al clădirii edificată în regim P+2, cu fundaţie din beton, 

zidărie de cărămidă, planşeu din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare 

din ţiglă; 

      - Magazie, cu suprafaţa construită de 160,24 mp, situată la parterul clădirii 

edificată în regim P+2, cu fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, planşeu din 

beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă; 

      - Căsuţă, clădire edificată în regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de 

cărămidă, planşeu din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, 

având suprafaţa construită de 23,20 mp; 

      - Magazie şopron, edificată în regim P, având pereţii din plasă de sârmă 

împletită şi acoperişul din ferme metalice, acoperite cu plăci de azbociment, în 

2003 273.083,12 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 
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suprafaţă construită  de 65,32 mp. 

Vecinătăţi: 

Sud – S.C. SEMROM S.A. 

Est - SC SCOLAROM SA 

Vest - SC UNISEM SA  

Nord - Str. Al. Ioan Cuza 

 

133. 1.6.4. Imobil în care funcţionează 

Punctul de lucru Benic al 

Direcţiei Judeţene de 

Dezinsecţie şi Ecologizare 

Mediu Alba şi terenul 

aferent 

 

Imobil situat administrativ în Satul Benic, Comuna Galda de Jos, Judeţul 

Alba, înscris în C.F. nr. 72390 Galda, provenit din conversia C.F. nr. 1518 

Benic, cu nr. top. nou 60/1, compus din: 

     - Magazie, clădire edificată în regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de 

cărămidă, planşeu din beton armat şi acoperiş tip terasă, având suprafaţa 

construită  112 mp. 

Teren aferent în suprafaţă totală de 1058 mp, din care teren construit 112 mp. 

Vecinătăţi: 

Sud – drum comunal 

Est - proprietate privată 

Vest - proprietate privată  

Nord - proprietate privată 

2003 55.982,88 

39.748,94 

clădirea 

16.233,94 

teren 

Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

134. 1.6.4. Imobil în care funcţionează 

Centrul Blaj al Direcţiei 

Judeţene de Dezinsecţie şi 

Ecologizare Mediu Alba  

 

- Imobil situat administrativ în municipiul Blaj, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 

46, compus din: 

     - Magazia de pesticide, clădire edificată în regim P, cu fundaţie din beton, 

zidărie de cărămidă, planşeu din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare 

din ţiglă, având  suprafaţa construită de 128 mp. 

Vecinătăţi: 

Sud – C.F.R. 

Est - proprietate privată 

Vest – S.C.  PETROM S.A. 

Nord - Str. Mihail Kogălniceanu 

 

2003 108.136,60 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

135. 1.6.4. Imobil în care funcţionează 

Centrul Aiud al Direcţiei 

- Imobil situat administrativ în municipiul Aiud, str. Transilvaniei, nr. 171, 

înscris în C.F. nr. 3778 Aiud, cu nr. top. 1713/3/2/2/2/1, 1713/3/2/2/3 şi 

2003 201.653,68 

71.344,01 

Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 
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Judeţene de Dezinsecţie şi 

Ecologizare Mediu Alba şi 

terenul aferent 

 

 

1713/3/2/2/4, compus din : 

     - Magazie+Birouri, clădire edificată în regim P, cu fundaţie din beton, 

zidărie de cărămidă, planşeu din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare 

din ţiglă, având  suprafaţa construită de 156 mp; 

     - Garaj, clădire edificată în regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de 

cărămidă, planşeu din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, 

având  suprafaţa construită de 50 mp; 

      - Atelier, clădire edificată în regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de 

cărămidă, planşeu din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, 

având  suprafaţa construită de 25 mp; 

     - Depozit carburanţi, clădire edificată în regim P, cu fundaţie din beton, 

zidărie de cărămidă, planşeu din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare 

din ţiglă, având  suprafaţa construită de 30 mp. 

- Total suprafaţă construită: 261 mp 

- Teren aferent în suprafaţă totală de 895 mp, din care teren construit în 

suprafaţă totală de 261 mp. 

Vecinătăţi: 

Sud – Str. Transilvaniei  

Est - proprietate privată 

Vest – proprietate privată 

Nord - proprietate privată 

 

 

clădiri 

 

+ 

teren  

130.309,66 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

136. 1.6.4. Imobil în care funcţionează 

Centrul Sebeş al Direcţiei 

Judeţene de Dezinsecţie şi 

Ecologizare Mediu Alba  

 

- Imobil situat administrativ în municipiul Sebeş, str. Progresului, nr. 91, 

compus din : 

     - Magazie+Birouri, clădire edificată în regim P, cu fundaţie din beton, 

zidărie de cărămidă, planşeu din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare 

din ţiglă, având  suprafaţa construită de 285 mp; 

     - Depozit carburanți, clădire edificată în regim P, cu fundaţie din beton, 

zidărie de cărămidă, planşeu din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare 

din ţiglă, având  suprafaţa construită de 15 mp. 

Vecinătăţi: 

2003 87.011,58 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 
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Sud – proprietate privată 

Est - Str. Progresului 

Vest – proprietate privată 

Nord – Direcția Sanitar Veterinară 

 

 

137.       

138.  Teren aferent Staţiei de tratare 

a apei Mihoieşti - Câmpeni 

- Teren construibil, situat în vecinătatea drumului Naţional DN 75, între localităţile 

Câmpeni şi Mihoieşti, judeţul Alba. Înscris în C.F. nr. 3097 Câmpeni, sub nr. ord 

A+2, cu nr. top. 632/1/2/2, aferent Staţiei de tratare a apei Mihoieşti-Câmpeni. 

- Suprafaţa totală este de 17.537,41 mp. 

 

 

2003 282.625,43 Domeniul public al judeţului 

Alba potrivit Hotărârii 

Guvernului nr. 974/2002 cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

139. 1.7.1.2. Echipamente şi instalaţii 

pentru alimentarea cu energie 

electrică a Staţiei de pompe 

Mihoieşti-Câmpeni 

Cuprind: 

Celulă 20 KV  

Celulă 0,4 KV 

Transformatoare 20/04 KV  

Linia electrică Sohodol - Avram Iancu 

1984 261.980,47 Domeniul public al judeţului 

A Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit H.G. 

nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

140. 1.7.1.2. Echipamente şi instalaţii 

aferente a Staţiei de tratare a 

apei  Mihoieşti-Câmpeni 

Cuprind: 

Electropompe Vogel 

Aparatură de laborator 

Utilaje şi echipamente aferente stației de tratare 

Gospodărie electrică 

 

 

2004 

 

 

 

2009 

188.509,74 Domeniul public al judeţului 

Alba potrivit Hotărârii 

Guvernului nr. 974/2002 cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

141. 1.6.4. Imobil în care îşi are sediul 

Direcţia Publică Comunitară 

de Evidenţă a Persoanelor 

Alba şi terenul aferent 

- Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Iuliu Maniu, nr. 

14, înscris în C.F. nr. 20579 Alba Iulia, cu nr. top 866/2/XXXVII şi în C.F. nr. 

21632 Alba Iulia, cu nr. top 866/3/VI, compus din : 

     - Apartamentul nr. 37, situat la S+P+M în Blocul A1a cu 10 etaje. 

2004 evidență 

1.630.113,43 

clădirea 

4.672,32 teren 

Domeniul public al 

judeţului Alba potrivit 

Hotăr Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 
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Suprafaţa utilă totală este de 1.651 mp şi deţine 324/892 cotă parte de teren şi 

35,05/100 părţi din bunurile comune indivize; 

     - Apartamentul  nr. 6, situat la parter în Blocul A1b cu 10 etaje.  Suprafaţa 

utilă este de 54 mp şi deţine 12/132 cotă parte de teren şi 9,26/100 părţi din 

bunurile comune indivize. 

- Teren aferent în suprafaţă totală de 336 mp. 

Vecinătăţi: 

Sud – Sediu de bancă  

Est – proprietăţi private 

Vest – Piaţa Iuliu Maniu , Nord – Str. Avram Iancu 

+282.226,40 

+ 550.161,03  

total 

2.433.173,18  

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

 

142. 1.8.6. Construcţii şi teren aferent 

Staţiei de tratare a apei 

Săsciori-Sebeşel Q= 1000 l/s 

 

 

Imobil situat în extravilanul comunei Săsciori, Judeţul Alba, în localitatea 

Sebeşel, compus din: staţie de filtre cu instalaţiile şi utilajele aferente, pavilion 

de exploatare, trei decantoare radiale, staţie de reactivi şi clorinare, bazine de 

stocare şi dizolvare, atelier şi magazie. Debit Q = 1000 l/s.  

Terenul aferent, în suprafaţă totală de 32673mp, se compune din: 

     - incinta staţiei, în suprafaţă de 23.260mp, înscris în C.F. nr. 74396 Săsciori 

cu nr. cadastral 74396, pe care sunt edificate 11clădiri având suprafaţa totală 

construită de 5067 mp, nr. cadastral 74396 -C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, 

C9, C10, C11; 

     - teren împrejmuit în suprafaţă de 280 mp, înscris în CF 74398 Săsciori 

     - drum de acces, în suprafaţă de 5802 mp, înscris în C.F. nr. 70488 Săsciori 

cu nr. cadastral 70488; 

     - teren pentru tratarea nămolurilor, în suprafaţă de 3331 mp, înscris în C.F. 

nr. 70487 Săsciori cu nr. cadastral 70487. 

2004 clădire 

1.034.067,25 

stație  

12.643.679,52 

teren 

761.026,54 

total 

14.438.773,31 

 

Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

143. 1.8.6. Conductă de aducţiune Staţia 

de tratare a apei Săsciori-

Sebeşel- Alba Iulia, inclusiv 

construcţiile auxiliare 

aferente (cămine, traversări 

de râuri, văi, subtraversări de 

râuri şi căi ferate) 

 

Face legătura între Staţia de tratare a apei Săsciori-Sebeşel şi ramificaţia 

Partoş - Hoherie, având lungimea totală de 17.141 m şi diametrul nominal de 

1.200 mm, fiind realizată din tuburi de oţel. 

 

 

 

 

2004 3.904.423,92 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 
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144. 1.8.6. Conductă de aducţiune Alba 

Iulia – Staţia de pompare 

Galda de Jos  (Staţia de 

reclorinare), inclusiv 

construcţiile auxiliare 

aferente (cămine, traversări 

de râuri, văi, subtraversări de 

râuri şi căi ferate) 

Face legătura între ramificaţia Partoş - Hoherie şi Staţia de reclorinare din 

cadrul Staţiei de pompare Galda de Jos. Staţia de reclorinare dispune de o 

instalaţie de măsurare a debitelor pe conductele de aducţiune spre Blaj, Aiud şi 

Teiuş. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 13.972.827,76 

 

Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

145.       

146. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 

Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă Gârbova şi terenul 

aferent 

- Imobil situat administrativ în satul Gârbova, str. Ion Creangă, nr. 473, 

comuna Gârbova, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 4633 Gârbova, cu nr. cad. 

379, nr. top. 421/3, compus din : 

     - Clădire Centru, construcţie cu 24 de încăperi, edificată în regim P+1, cu 

fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din 

ţiglă, având suprafaţa construită de 393 mp; 

     - Bloc alimentar (cantina), construcţie edificată în regim P, cu fundaţie din 

beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având 

suprafaţa construită de 125 mp; 

     - Garaj, clădire edificată în regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de 

cărămidă, planşeu din beton armat, şi acoperiş tip terasă, având  suprafaţa 

construită de 44 mp. 

- Teren aferent în suprafaţă totală de 1141 mp, din care construit în suprafaţă 

totală de 562 mp. 

Vecinătăţi: 

Sud –  Str. Ion Creangă 

Est – proprietăţi particulare 

Vest – drum 

Nord – Valea Gârbovei 

1937 clădiri 

1.679.831,59 

teren  

5.252,25 

total 

1.685.083,84 

Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 
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147. 1.6.2. Clădire anexă a Centrului de 

Îngrijire şi Asistenţă 

Gârbova şi terenul aferent 

- Imobil situat administrativ în satul Gârbova, str. Ion Creangă nr. 497, 

comuna Gârbova, judeţul Alba, C.F. nr. 151 Gârbova, cu nr. top. 421/2, 

compus din : 

     - Clădire anexă (cămin dezafectat), construcţie cu 5 încăperi, edificată în 

regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn şi 

învelitoare din ţiglă. 

- Teren aferent în suprafaţă de 470 mp. 

Vecinătăţi: 

Sud –  Str. Ion Creangă 

Est – grădiniţa 

Vest – proprietăţi particulare 

Nord – Valea Gârbovei  

 

1926 clădiri 

193.112,56 

teren  8.055,59  

total 

201.168,16 

Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

148. 1.6.2. Substaţie Ambulanţă 

Câmpeni şi terenul aferent 

 

Imobil situat administrativ în incinta Spitalului Orăşenesc Câmpeni, str. 

Horea, nr. 63, înscris în C.F. nr. 4162 Câmpeni, cu nr. top. 305/1/2, 

cuprinzând o construcţie edificată în regim P+E, cu structura din cadre 

metalice  pe fundaţii izolate din beton armat, planşeu intermediar în soluţie 

mixtă - tablă cutată şi beton, închideri cu panouri termoizolante de faţadă şi 

acoperiş din  panouri termoizolante. Suprafaţa desfăşurată este de 280 mp, la 

parter având spaţii pentru 7 maşini de ambulanţă. 

- Teren aferent în suprafaţa de 350 mp. 

Vecinătăţi: 

Sud –  Spitalul Orăşenesc Câmpeni 

Est – Spitalul Orăşenesc Câmpeni 

Vest – UM  01040 

Nord – Spitalul Orăşenesc Câmpeni 

2011 

 

 

 

 

 

2006 

clădiri 731.347,05 

 

 

teren 

 

52.740,94 

 

total 

784.087,99 

Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

149. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 

Casa de Tip Familial  nr. 1 

Abrud 

- Apartament situat administrativ în oraşul Abrud, str. Aleea Parcului, Bl. N,  

sc. 1, ap. 12, et. 3, în bloc edificat în regim P+4E, înscris în C.F. nr. 2979 

colectivă Abrud, sub nr. ord. A+1, cu nr. top 2874/ a /6/XII; 

2003 58.007,45 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 
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- Are suprafaţa utilă de 79,27 mp şi este compus din:  4 camere, bucătărie, 2 

băi, hol, cămară, debara şi balcon. 

Vecinătăţi: 

Sud –  Parc  

Est – Str. Plopului  

Vest – Grădiniţă   

Nord – Str. Aleea Parcului  

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

150. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 

Casa de Tip Familial  nr. 2 

Abrud 

- Apartament situat administrativ în oraşul Abrud, str. Aleea Parcului, Bl. L, 

sc. 3, ap.14, et. 4, în bloc edificat în regim P+4E, înscris în C.F. nr. 3098 

individuală  Abrud, sub nr. ord. A+1, cu nr. top 2874/a/12/XIV şi în C.F. nr.  

2874 colectivă  Abrud, sub nr. ord. A+1, cu nr. top 2874/a/12; 

- Are suprafaţa utilă de 72,37 mp şi este compus din:  4 camere, bucătărie, 2 

băi,  2 holuri, cămară, debara şi 2 balcoane. 

Vecinătăţi: 

Sud –  Str. Aleea Parcului  

Est – Str. Plopului 

Vest – Parc  

Nord – Alee  

 

2003 66.232,86 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

151. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 

Casa de Tip Familial nr. 3 

Abrud 

- Apartament situat administrativ în oraşul Abrud, str. Aleea Parcului, Bl. L, 

sc. 5, ap.12, et. 4, în bloc edificat în regim P+4E, înscris în C.F. nr. 2877 

individuală Abrud, sub nr. ord. A+1, cu nr. top 2874/a/16/XII şi în C.F. nr. 

2872 colectivă Abrud, sub nr. ord. A+1, cu nr.  top 2874/a/16; 

- Are suprafaţa utilă de 75,24 mp şi este compus din:  4 camere, bucătărie, 2 

băi, hol, cămară, debara şi 2 balcoane. 

Vecinătăţi: 

Sud –  Parc  

Est – Str. Plopului 

Vest – Grădiniţă 

Nord – Str. Aleea Parcului  

 

2003 72.405,46 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

152. 1.6.2. Imobil în care funcţionează - Apartament situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Ampoiului, Bl. 2003 60.451,09 Domeniul public al 
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Casa de Tip Familial nr. 4  

Alba Iulia 

D4,  ap.4, et. 1, în bloc edificat în regim P+3E, înscris în C.F. nr. 26032 

individuală, Alba Iulia, cu nr. top. 1823/10/IV; 

- Are suprafaţa utilă de 79,24 mp şi este compus din:  4 camere, bucătărie, 2 

băi, hol, cămară, debara şi balcon. 

Vecinătăţi: 

Sud –  Alee betonată 

Est – Dig Râul Ampoi 

Vest – Alee betonată 

Nord – Bloc D3  

 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

153. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 

Casa de Tip Familial nr. 5  

Aiud 

- Apartament situat administrativ în municipiul Aiud, str. Sergent Haţegan, Bl. 

H1,  sc. 1, ap.15, et. 3, în bloc edificat în regim P+4E, înscris în C.F. nr. 6625 

Aiud, cu nr. top 283/2/1/XV; 

- Are suprafaţa utilă de 76,95 mp şi este compus din:  4 camere, bucătărie, 

baie, baie de serviciu, hol, cămară, debara şi balcon. 

Vecinătăţi: 

Sud –  Zonă verde 

Est – Str. Sergent Haţegan 

Vest – Zonă verde 

Nord – Scara 2  

 

 

2003 68.289,72 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

154. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 

Casa de Tip Familial nr. 6 

Câmpeni 

- Apartament situat administrativ în oraşul Câmpeni, str. Mesteacănului, nr. 3, 

Bl. P1,  ap.14, et. 3, în bloc edificat în regim P+4E, înscris în C.F. nr. 2791 

individuală Câmpeni, sub nr. ord. A+1, cu nr. top 283/c/4/XIV şi în C.F. nr. 

2757 colectivă Câmpeni, sub nr. ord.  A+1, cu nr. top 283/c/4; 

- Are suprafaţa utilă de 64,77 mp şi este compus din:  3 camere, bucătărie, 2 

băi, hol, cămară, debara şi balcon. 

Vecinătăţi: 

Sud –  Magazii, garaje 

Est – Centrala termică 

Vest – Bloc C1 

2003 92.861,12 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 
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Nord – Str. Mesteacănului 

 

155. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 

Casa de Tip Familial nr. 7  

Baia de Arieş 

- Apartament situat administrativ în oraşul Baia de Arieş, str. Piaţa Băii, Bl. 

D9, ap. 6, et. 2, în bloc edificat în regim P+3E, înscris în C.F. nr. 1631 

individuală Baia de Arieş, sub nr. ord. A+1, cu nr. top 203/1/5/VI şi în C.F. nr. 

1501 colectivă  Baia de Arieş,  sub nr. ord. A+1, cu nr.  top 203/1/5; 

- Are suprafaţa utilă de 78,36 mp şi este compus din:  3 camere, bucătărie, 2 

băi, hol, cămară, debara, balcon şi pivniţă. 

Vecinătăţi: 

Sud –  Str. Arieşului 

Est – Piaţa centrală 

Vest – Bloc B8 

Nord – Str. 22 Decembrie 1989 

 

2003 70.276,00 Domeniul public al 

judeţului Alba potrivit 

Hotărârii Domeniul public 

al Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

156. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 

Casa de Tip Familial nr. 8 - 

Centrul Maternal „Speranţa”  

Alba Iulia 

şi terenul aferent 

 

Situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Crişanei, nr. 1, judeţul Alba,  

înscris în C.F. colectivă nr. 29287 Alba Iulia cu nr. ord. A+1,2,3 şi nr. top. 

1655/2/2/1, 1656/2/2/1, constând din bloc cu patru apartamente P+1, în 

suprafaţă de 140 mp şi nr. top. 1655/2/2/2, 1656/2/2/2, constând din curte în 

suprafaţă de  36 mp şi nr top 1655/2/2/3, 1656/2/2/3, constând din curte în 

suprafaţă de 307 mp, acestea din urmă  dobândindu-se în cotă de 1/1 părţi prin 

cumpărare de sub  B 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

     Ap. 1- compus din 2 camere, bucătărie, baie, hol, cămară, Su= 45,28 mp.  

Înscris în C.F. 29292 Alba Iulia cu nr. top. 1655/2/2/1/I, 

1656/2/2/1/I,1655/2/2/2/I şi 1656/2/2/2/I, având cota de  25/100 părţi din 

bunuri indivize comune;  

     Ap. 2 - compus din 2 camere, bucătărie, baie, hol, cămară, Su= 45 mp.  

Înscris în C.F. 29292 Alba Iulia cu nr. top. 1655/2/2/1/II, 

1656/2/2/1/II,1655/2/2/2/II şi 1656/2/2/2/II, având cota de  25/100 părţi din 

bunuri indivize comune.  

     Ap. 3 - compus din 2 camere, bucătărie, baie, hol, cămară, Su= 45 mp.  

Înscris în C.F. 29292 Alba Iulia cu nr. top. 1655/2/2/1/III, 

1656/2/2/1/III,1655/2/2/2/III şi 1656/2/2/2/III, având cota de  25/100 părţi din 

2003 477.271,90 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 
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bunuri indivize comune.  

     Ap. 4 - compus din 2 camere, bucătărie, baie, hol, cămară, Su= 45,01 mp.  

Înscris în C.F. 29292 Alba Iulia cu nr. top. 1655/2/2/1/IV, 

1656/2/2/1/IV,1655/2/2/2/IV şi 1656/2/2/2/IV, având cota de  25/100 părţi din 

bunuri indivize comune.  

 

Vecinătăţi: 

Est- Dispensarul TBC 

Vest- B-dul. Ferdinand I. 

Sud- str. Crişanei 

Nord- proprietate particulara 

 

 

157. 1.6.2. Imobil în care funcţionează  

Casa de Tip familial nr. 9  

Mănărade  

 

- Imobil situat administrativ în satul Mănărade, str Principală nr. 76, 

aparţinător municipiului Blaj, înscris în C.F. 72481 Blaj, cu nr. cadastral 

72481-C1, compus din, clădire edificată în regim S+P+M, cu: 

     - Subsol, cuprinzând: pivniţă, centrala termică, spălătorie, hol şi depozit; 

     - Parter, cuprinzând: bucătărie, bibliotecă, sufragerie, cameră de recreaţie, 

cămară, cameră, cameră vizită, 4 holuri, 2 băi, 2 grupuri sociale cu spălător;  

     - Mansardă, cuprinzând:  9 dormitoare, 5 băi, holuri, terasă, balcon şi pod; 

Suprafaţa construită la sol Sc = 312 mp,  

Anexe gospodăreşti cu suprafaţa totală construită de 55,8 mp  

Vecinătăţi: 

Est – Imobil proprietate privată 

Nord – Drumul Mănărade-Blaj  

Vest – Imobil proprietate privată 

Sud – Teren agricol proprietate privată 

 

1997 829.018,68 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

158. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 

Casa de Tip Familial  

nr. 10 Oarda de Jos  

şi terenul aferent 

- Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia localitate aparţinătoare 

Oarda de Jos, str. Dumbrăviţei, nr. 58, înscris în C.F. nr. 3080 Oarda de Jos, 

cu nr. top 2273/1, compus din:  

- Construcţie nr. 1, edificată în regim S+P, cu suprafaţa utilă de 53,3 mp, 

2003 clădiri 140.025,19 

teren 

121.868,54 

total 

Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 
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cuprinzând : bucătărie, 2 dormitoare, 1 baie, hol, debara, pivniţă şi centrala 

termică;  

- Construcţie nr. 2, edificată în regim P, cu suprafaţa utilă de 48,45 mp,  

cuprinzând: sufragerie, 2 dormitoare, 2 băi şi hol.  

- Teren aferent în suprafaţă  de 1.241 mp. 

Vecinătăţi: 

Sud –  proprietate particulară 

Est – Dig Pârâul Oarda şi alee acces carosabil 

Vest – proprietate particulară 

Nord – DJ107C- str. Dumbrăviţei 

261.893,73 ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

159. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 

Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare Neuropsihiatrică 

Galda de Jos şi terenul 

aferent 

- Imobil situat administrativ în comuna Galda de Jos, nr. 376, judeţul Alba, 

înscris în C.F. nr. 1794 Galda de Jos, cu nr. top. 493/2/2, compus din: 

     - Clădirea nouă,  construcţie edificată în regim P+3, cu fundaţie din beton, 

zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având suprafaţa 

construită de 745 mp; 

     - Anexe gospodăreşti, construcţie edificată în regim P, cu fundaţie din 

piatră, zidărie de cărămidă, şarpantă din lemn, învelitoare din ţiglă, având 

suprafaţa construită de 357 mp; 

     - Împrejmuire din plăci de beton. 

- Teren aferent în suprafaţă  de 5885 mp. 

Vecinătăţi: 

Sud –  proprietate particulară Albini 

Est – teren Mănăstirea Râmeţ 

Vest – proprietate particulară Albini 

Nord – tarlaua Păşune Deal 

2007 6.134.129,39 

5.538.892,75 

clădiri 

595.236,64 

Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

160.  Pod pe DJ 107 B, localitatea 

Galtiu 

Situat pe DJ 107 B la km 2+526 în localitatea Galtiu. Traversează Valea Gălzii, 

fără ocoliri. Lungime totală 18 m. Lăţime 8 m.  

Înălţime peste etiaj 1,50 m. 

 

 

 

 

2006 1.272.007,43 Domeniul public al Judeţului 

Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și 

completările ulterioare şi 

Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 135/2020 
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161. 1.3.7.2. DJ 106 M:  

Cut - Câlnic 

 

- Poz. km: 0+000 – 0+350 sectorul de drum comunal aflat în domeniul public 

al comunei Cut 

- Poz. km: 0+350 – 2+850 sectorul de drum comunal aflat în domeniul public 

al comunei Cut 

- Poz. km: 2+850 – 3+300 sectorul de drum comunal aflat în domeniul public 

al comunei Cut 

- Lungimea: 3,300 km 

Provenienţa: DC 47 (DN1 – halta Cut) 

 

 

 

2007 121.022,70 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

162. 1.8.6. Conducta amplasament 

Oiejdea 

Conductă din tuburi de oţel, amplasată lângă DN1, zona sediu nou S.C. 

ALBALACT S.A., satul Oiejdea, comuna Galda de Jos, judeţul Alba. 

Diametru nominal: 1100 mm 

Înlocuieşte supratraversarea în lungime de 28 m şi înălţime de 4 m, cu traseu 

îngropat pe lungimea de 48 m. 

 

 

 

2007 27.641,12 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

163. 1.8.6. Golire nr. 1 Firul II Râu 

Ampoi 

Amplasată în zona traversare a Râului Ampoi, lângă şoseaua de centură Alba 

Iulia - Bărăbanţ, în aval de conducta Firul II de alimentare cu apă. 

Conductă de golire, din tuburi de oţel, cu diametrul nominal de 160 mm, 

lungime  60 m, ieşind din Căminul de golire pentru deversare în Râul Ampoi. 

 

 

2007 30.525,50 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

164.  Teren extravilan Zlatna 

 

- Situat administrativ în extravilanul oraşului Zlatna, zona “La plaiu”, judeţul 

Alba, înscris în C.F. nr.  5033 Zlatna, cu nr. cad. 484. 

Suprafaţa totală: 3.690 mp. 

Vecinătăţi: 

Sud –  pădure 

Est – DJ - 705 

2007 3.115,30 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 
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Vest – pădure 

Nord – DJ – 705 

 

nr. 135/2020 

165. 1.8.6. Conductă golire traversare 

Râu Ampoi (cămin amonte) 

Amplasată în zona traversare a Râului Ampoi, lângă şoseaua de centură Alba 

Iulia - Bărăbanţ, în amonte de conducta Firul II de alimentare cu apă. 

Conductă de golire, din tuburi de PEHD, prevăzută cu vană de golire, având 

diametrul nominal de 250 mm, lungimea de 110 m, ieşind din Căminul de 

golire, subtraversând şoseaua de centură şi deversând în râul Ampoi. 

 

 

2007 65.205,77 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

166. 1.6.2. 

 

Imobil în care funcţionează 

Muzeul Naţional al Unirii 

Alba Iulia şi terenul aferent 

 

- Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia,  str. Mihai Viteazu, nr. 

14, înscris în C.F. nr. 81130 Alba Iulia, cu nr. cad. 81130 şi 81130-C1, 

compus din: 

     - Clădire Muzeu, cu 83 de încăperi, edificată în regim S + P + E, construită 

din cărămidă şi piatră cioplită, şarpantă de lemn şi învelitoare din tablă, 

monument istoric datând din anul 1853. 

- Teren aferent în suprafaţă de 3.057 mp, din care construit în suprafaţă  de 

2.124 mp. 

Vecinătăţi: 

Sud –  Str. Mihai Viteazu 

Est – Sala Unirii Alba Iulia 

Vest – Catedrala Reîntregirii 

Nord – Str. Unirii 

 

 

2007 17,779,043.88 

clădire muzeu 

1,602,312.55 

teren muzeu 

6.074.515,74 

clădire Museikon 

274.994,97 

teren Museikon 

686.574,02 

teren Museikon  

Consiliul Județean 

Alba  

Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

167. 1.6.2. 

 

Imobil în care funcţionează 

Sala Unirii  Alba Iulia şi 

terenul aferent 

 

- Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia,  str. Mihai Viteazu, nr. 

12, înscris în C.F. nr. 82214  Alba Iulia, cu nr. cad. 82214 şi 82214-C1, 

compus din: 

     - Clădire Sala Unirii, cu 22 de încăperi, edificată în regim S + P, construită 

din cărămidă şi piatră cioplită, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, 

monument istoric datând din anul 1900. 

- Teren aferent - construit în suprafaţă de 1.265 mp. 

2007 clădire 

5.348.769,09;  

teren 669.857,97,  

total 6.018.627,06 

Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 
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Vecinătăţi: 

Sud –  Str. Mihai Viteazu 

Est – Parcul Custoza 

Vest – Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia 

Nord – Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

 

168. 1.6.4. Construcţii administrative şi 

social culturale cu terenul 

aferent Câlnic 

- Imobil situat administrativ în satul Deal, str. Principală, nr. 232, comuna 

Câlnic, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70154 Câlnic, nr. cadastral 70154 şi 

70154-C1, compus din: 

     - Clădire, cu 10 încăperi, edificată în regim S+P+E, cu fundaţie de piatră, 

zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având suprafaţa 

construită de 218,48 mp. 

- Teren aferent în suprafaţă totală de 1.366 mp, din care construit 218,48 mp. 

Vecinătăţi: 

Sud –  proprietate particulară 

Est – Potecă 

Vest – Str. Principală 

Nord – proprietate particulară 

2008 1075777.85 

 

 

 

 

 

114113.42 

 

Total 

1.189.891,27 

Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

169. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 

Casa de Tip Locuinţă Protejată 

nr. 1  

Blaj 

- Imobil situat administrativ în municipiul Blaj, cartier Tiur, str. Principală, nr. 

228, înscris în C.F. nr. 3363 Blaj-Tiur, sub nr. ord. A+1, cu nr. cad.  309 şi 309/c, 

compus din:  

     - Clădire, edificată în regim P, cu fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, 

şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având cinci camere, bucătărie, baie şi hol. 

- Teren aferent în suprafaţă totală de 1.814 mp.  

Vecinătăţi: 

Sud –  Dispensarul Veterinar  

Est – Str. Principală  

Vest – proprietate particularăNord – proprietate particulară 

 

2007 534.236,94 

 

 

 

 

 

43.737,52 

 

Total 

577.974,47 

Domeniul public al Judeţului 

Alba potrivit H.G. nr. 

974/2002, cu modificările și 

completările ulterioare şi 

Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 135/2020 

170. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 

Casa de Tip Locuinţă 

Protejată  nr. 2  

- Imobil situat administrativ în municipiul Blaj, cartier Tiur, str. Principală, nr. 

237, înscris în C.F. nr. 3386 Blaj-Tiur, sub nr. ord. A+1, cu nr. cad. 391, 

compus din:  

2007  

 

 

Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 
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Blaj      - Clădire, edificată în regim P, cu fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, 

şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având şapte camere, bucătărie, două 

holuri, cămară şi baie; 

- Garaj, două Magazii cu pivniţă şi o Şură. 

- Teren aferent în suprafaţă totală de 2.038 mp.  

Vecinătăţi: 

Sud –  proprietate particulară 

Est – proprietate particulară 

Vest – Parohia Ortodoxă Română   

Nord – Str. Principală 

441.294,49 

 

 

 

49.138,40 

 

Total 

490.432,89 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

171. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 

Casa de Tip Locuinţă 

Protejată nr. 3   

Gârbova 

- Imobil situat administrativ în comuna Gârbova, str. Ion Creangă, nr. 512, 

judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 1644 Gârbova, sub nr ord. A+1, cu nr. top 481 

şi 482,  compus din : 

     - Corp clădire nr. 1, edificată în regim P, cu fundaţie de beton, zidărie de 

cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având suprafaţa construită 

de 250,40 mp; 

     - Corp clădire nr. 2,  edificată în regim P, cu fundaţie de beton, zidărie de 

cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având suprafaţa construită 

de 131,53 mp. 

- Teren aferent în suprafaţă totală de 1.773 mp.  

Vecinătăţi: 

Sud –  proprietate particulară 

Est – proprietate particulară 

Vest – proprietate particulară 

Nord – Str. Ion Creangă 

2007 685.007,50 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

172. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 

Casa de Tip Locuinţă 

Protejată nr. 4   

Vinţu de Jos 

- Imobil situat administrativ în comuna Vinţu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 83, 

judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 5026 Vinţu de Jos, sub nr. ord. A+1, cu nr. top 

126/1, 127/1,  compus din : 

     - Clădire, edificată în regim P+M, cu fundaţie de beton, zidărie de 

cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având patru camere, 

bucătărie, două holuri, cămară, baie şi suprafaţa construită de 141,20 mp. 

- Teren aferent în suprafaţă totală de 800 mp, din care construit 141,20 mp.  

2007 516.790,09 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 
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Vecinătăţi: 

Sud –  proprietate particulară 

Est – proprietate particulară 

Vest – proprietate particulară 

Nord – Str. Lucian Blaga 

 

173. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 

Casa de Tip Locuinţă 

Protejată nr. 5  

Pianu de Jos 

- Imobil situat administrativ în comuna Pianu de Jos, str. Cloşca, nr. 384, 

judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 2973 Pianu de Jos, sub nr ord. A+1, cu nr. top 

71 şi sub nr ord. A+2, cu nr. top. 72,  compus din : 

     - Clădire, edificată în regim S+P, cu fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, 

şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având patru camere, bucătărie, două 

holuri, cămară, baie şi suprafaţa construită de 305,06 mp. 

- Teren aferent în suprafaţă totală de 903 mp, din care construit 305,06 mp.  

Vecinătăţi: 

Sud –  proprietate particulară 

Est – proprietate particulară 

Vest – Str. Cloşca 

Nord – proprietate particulară 

 

 

2007 406.492,59 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

174. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 

Casa de Tip Locuinţă 

Protejată nr. 6  

Abrud 

- Imobil situat administrativ în oraşul Abrud, str. Lt. Anca Virgil nr. 57, înscris 

în C.F. nr. 3354 Abrud-sat, sub nr. ord. A+1, cu nr. top 5646/a/1/2 şi sub nr. 

ord. A+2, cu nr. top 5646/a/1/1/1, compus din : 

     - Clădire, edificată în regim P+E, cu fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, 

şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având la parter - trei dormitoare, hol, 

sufragerie, bucătărie, cămară şi două grupuri sanitare, iar la etaj – un dormitor, 

hol şi terasă. 

- Teren aferent în suprafaţă totală de 700 mp. 

Vecinătăţi: 

Sud –  proprietate particulară 

Est – proprietate particulară 

Vest – proprietate particulară 

2007 528.653,98 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 
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Nord – Str. Lt. Anca Virgil 

 

175. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 

Casa de Tip Locuinţă 

Protejată nr. 7  

Abrud 

- Imobil situat administrativ în oraşul Abrud, str. Detunatei, nr. 65, înscris în 

C.F. nr. 84 Abrud, sub nr. ord. A+1, cu nr. cad. 191, compus din: 

     - Clădire, edificată în regim S+P, cu fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, 

şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având cinci camere, baie, hol, pivniţa 

şi garaj; 

- Anexe gospodăreşti – una Filigorie. 

- Teren aferent în suprafaţă totală de 216 mp. 

Vecinătăţi: 

Sud –  Str. Detunatei 

Est – proprietate particulară 

Vest – proprietate particulară 

Nord – Str. Mărăşeşti 

 

 

2007 416.242,34 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

176. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 

Casa de Tip Locuinţă 

Protejată nr. 8  

Abrud 

- Imobil situat administrativ în oraşul Abrud, str. Detunatei, nr. 1, înscris în 

C.F. nr. 4053 Abrud, sub nr. ord. A+1, cu nr. cad.  661/1, 662/3 şi 663/1, 

compus din : 

     - Clădire, edificată în regim D+P+E, cu fundaţie de beton, zidărie de 

cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având cinci camere, două 

băi, două holuri, două pivniţe, balcon şi garaj. 

- Teren aferent în suprafaţă totală de 426 mp. 

Vecinătăţi: 

Sud –  S.C. Meşteşugarul Abrud S.R.L. 

Est – Str. Mărăşeşti 

Vest – Str. Detunatei 

Nord – proprietate particulară 

2007 431.120,38 Domeniul public al 

judeţului Alba potrivit 

Hotărârii Guvernului nr. 

974/2002 cu modificările și 

completările ulterioare şi 

Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 135/2020 

177. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 

Casa de Tip Locuinţă 

Protejată nr. 9  

Galda de Jos 

- Imobil situat administrativ în comuna Galda de Jos, str. Principală, nr. 25, 

judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 2989 Galda de Jos, sub nr. ord. A+1, cu nr. 

top. 1574/24/2/1,  compus din : 

     - Clădire, edificată în regim S+P, cu fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, 

2007 524.792,21 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 
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şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având cinci camere, bucătărie, două 

holuri, cămară, baie şi pivniţă. 

- Teren aferent în suprafaţă totală de 586 mp. 

Vecinătăţi: 

Sud –  Str. Principală 

Est – drum 

Vest – proprietate particulară 

Nord – proprietate particulară 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

  

178. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 

Casa de Tip Locuinţă 

Protejată nr. 10   

Cricău 

- Imobil situat administrativ în comuna Cricău, str. Bisericilor, nr. 302, judeţul 

Alba, înscris în C.F. nr. 5594 Cricău, sub nr. ord. A+1, cu nr. top.  571/2 şi 

572,  compus din : 

     - Clădire, edificată în regim S+P, cu fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, 

şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având şase camere, bucătărie, două 

holuri, cămară, baie şi pivniţă. 

- Teren aferent în suprafaţă totală de 2.700 mp.  

Vecinătăţi: 

Sud –  proprietate particulară 

Est – drum 

Vest – drum, Nord – Str. Bisericilor 

2007 425.897,34 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

179. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 

Casa de Tip Locuinţă 

Protejată nr. 11 

Galda de Jos 

- Imobil situat administrativ în comuna Galda de Jos, str. Principală, nr. 19A, 

judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 3024 Galda de Jos, sub nr. ord. A+2, cu nr. 

top. 1574/220/1/1  şi sub nr. ord.  A+3, cu nr. top. 1574/220/1/2,  compus din : 

     - Clădire, edificată în regim S+P, cu fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, 

şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având trei camere, bucătărie, hol, 

cămară, baie şi pivniţă. 

- Teren aferent în suprafaţă totală de 812 mp. 

Vecinătăţi: 

Sud –  DN1 

Est – proprietate particulară 

Vest – proprietate particulară 

Nord – S.C. Mecasol Galda de Jos S.R.L. 

 

2007 505.373,83 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 
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180. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 

Casa de Tip Locuinţă 

Protejată nr. 12 

Galda de Jos 

- Imobil situat administrativ în comuna Galda de Jos, str. Principală, nr. 19B, 

judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 3161 Galda de Jos, sub nr. ord. A+1, cu nr. 

top. 1574/220/2/1, sub nr. ord.  A+2, cu nr. top. 1574/220/2/2 şi sub nr. ord. 

A+3, cu nr. top. 1574/220/2/3, compus din : 

     - Clădire, edificată în regim S+P, cu fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, 

şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având trei camere, bucătărie, hol, 

cămară, baie şi pivniţă. 

- Teren aferent în suprafaţă totală de 1.000 mp. 

Vecinătăţi: 

Sud –  DN1 

Est – proprietate particulară 

Vest – proprietate particulară 

Nord – S.C. Mecasol Galda de Jos S.R.L. 

 

2007 446.133,49 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

181. 1.3.7.2. DJ 107 L:  

Sântimbru  

(DJ 107 B) - Totoi - DJ 107 

(Teleac) 

 

- Poz. km: 0+000 – 3+750 sectorul de drum comunal aflat în domeniul public 

al comunei Sântimbru (provine din DC 101) – Lungime: 3,750 km; 

- Poz. km: 3+750 – 5+150 sectorul de drum comunal aflat în domeniul public 

al comunei Ciugud – Lungime: 1,400 km; 

- Lungimea totală: 5,150 km. 

 

 

 

2006 1.209.179,99 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020  

182. 1.3.7.2. DJ 107 N:  

DN 1 - Mirăslău - Cicău 

- Poz. km: 0+000 – 2+000 sectorul de drum comunal aflat în domeniul public 

al comunei Mirăslău 

- Poz. km: 2+000 – 2+600 sectorul de drum comunal aflat în domeniul public 

al comunei Mirăslău 

- Lungimea: 2,600 km 

- Provenienţa: drum comunal DC 82 

 

2008 855.338,53 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

183.       

184.       

185. 1.8.6. Reţea de apă Colonia Amplasată administrativ în zona Coloniei de locuinţe din localitatea Petreşti, 2009 27759.91 Domeniul public al 
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Petreşti judeţul Alba, cuprinzând: 

     - conducta PEHD Dn 90 mm, PN6 în lungime de 300 m; 

      - conducta PEHD Dn 32 mm, PN6 în lungime de 100 m; 

      - Hidranţi de incendiu Dn 80 mm – 4 buc. 

 

 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

186. 1.8.8. Clădire Sediu administrativ 

Staţia de tratare Mihoieşti-

Câmpeni 

Clădire amplasată administrativ în incinta Staţiei de tratare Mihoieşti -

Câmpeni, judeţul Alba situată în extravilanul oraşului Câmpeni pe DN 75 între 

localităţile Câmpeni şi Mihoieşti. 

Construcţie edificată în regim P+1, având suprafaţa construită de 155 mp, 

fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din 

tablă. 

Vecinătăţi: 

Sud –  teren proprietate privată 

Est – DN 75 Câmpeni-Oradea 

Vest – S.C. SOCOT S.A. Târgu Mureş  

Nord – teren proprietate privată  

2009 421757.06 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

187.  Baza Salvamont 

Arieşeni şi terenul aferent 

Imobil situat administrativ în extravilanul comunei Arieşeni, judeţul Alba, 

înscris în C.F. nr. 70078 Arieşeni, cu nr. cad. 70078 şi nr. top. 251/11/2, 

compus din: 

     - Clădire Baza Salvamont, edificată în regim P+E+M, având suprafaţa 

construită de 293,07 mp şi suprafaţa utilă totală de 646,62 mp. Construcţia 

este o structură din bârne de lemn rezemate pe o structură de beton şi zidărie la 

nivelul parterului, fundaţiile sunt continue sub zidurile de beton, planşeul peste 

parter este din beton, iar cel peste etaj din grinzi de lemn, şarpanta este din 

lemn, iar învelitoarea din tablă Lindab; 

- Teren aferent, în suprafaţă de 503 mp, având categoria de folosinţă „curţi-

construcţii”, cu destinaţie specială – domeniul pentru practicarea sporturilor de 

iarnă. 

Vecinătăţi: 

Sud –  domeniul schiabil comuna Arieşeni 

Est – teren agricol proprietate privată 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

 

2009 

 

 

 

1.519.912,14 

 

 

 

 

 

69.843,04 

 

Total 

1.589.755,18 

Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 



 

141 

Secţiunea  I 

Bunuri imobile 

Nr. 

Crt. 

Codul de 

Clasificare 

Denumirea 

Bunului 

Elementele de identificare Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz, al dării 

în folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

-lei - 

Situaţia juridică actuală 

0 1 2 3 4 5 6 

Vest – domeniul schiabil comuna Arieşeni 

Nord – teren agricol proprietate privată 

 

 

188. 8.29.06 Sediu administrativ 

Sucursala Apuseni 

Situat administrativ la parterul imobilului din oraşul Câmpeni, str. Revoluţiei 

1848, bl. C2B, judeţul Alba, cuprinzând 2 bunuri-spaţii, după cum urmează: 

     - Apartamentul VII.c, în suprafaţă construită de 35,26 mp, înscris în C.F. 

nr. 70108-C1-U2 Câmpeni, provenită din conversia C.F. nr. 3379 individuală 

Câmpeni sub nr. topo. 365/5/VII/c, structură zidărie, şarpantă lemn, învelitoare 

tablă, terasă; 

     - Apartamentul VII.d, în suprafaţă construită de 109,12 mp, înscris în C.F. 

nr. 70108-C1-U1 Câmpeni, provenită din conversia C.F. nr. 3380 individuală 

Câmpeni sub nr. topo. 365/5/VII/d, structură zidărie, şarpantă lemn, 

învelitoare tablă, terasă.  

Vecinătăţi: 

Sud –  DN 75 Câmpeni-Oradea 

Est – Str. Revoluţiei 1848 

Vest – Str. Avram Iancu  

Nord – Str. Horea 

 

2010 455.001,63 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

189.  Teren construibil Blaj Situat administrativ în extravilanul municipiului Blaj, înscris în C.F. nr. 3320 

Blaj-sat, sub nr. ord. A+1, cu nr. cad. (din T.P.) 1384/5 şi nr. cad. 123, în 

suprafaţă de 55.000 mp. 

Vecinătăţi: 

Sud –  teren proprietate publică a municipiului  Blaj 

Est – teren proprietate privată 

Vest – teren proprietate privată 

Nord – teren proprietate privată 

2005 529.219,85 Domeniul public al 

judeţului Alba, potrivit 

Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba   

nr. 31 din 27 

ianuarie 2011 

190. 1.8.12 Staţia de pompare de 

intervenţie Petreşti 

Imobil situat în extravilanul comunei Săsciori, Judeţul Alba, în zona „La 

cazarmă”, cuprinzând clădirea staţiei de pompare de intervenţie, cu instalaţiile 

şi agregatele de pompare aferente, respectiv: un tablou electric general, 6 

electropompe Willo şi un palan manual de 5 tf, precum şi o 

2012 3.063.833,17 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 
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microhidrocentrală. Clădirea, având suprafaţa construită de 226 mp, este 

edificată pe terenul aferent Staţiei de pompare apă brutăPetreşti Q = 950 l/s, în 

suprafaţă totală de 4.211 mp. Deserveşte Staţia de tratare a apei Săsciori-

Sebeşel. 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

191.       

192.       

193. 1.3.7.2. DJ 704 K:  

Vinerea (DJ 704) - Săliştea 

(DJ 705E) 

Face legătura între localitatea Vinerea, aparţinătoare oraşului Cugir şi Comuna 

Săliştea, fiind structurat după cum urmează:  

- Poz. km: 0+000 – 2+687, drumul comunal DC 218, plecând din localitatea 

Vinerea (DJ 704), până în Comuna Săliştea (DJ 705E), aflat pe teritoriul 

administrativ al localităţii Vinerea, aparţinătoare oraşului Cugir. Lungime: 

2,687 km; 

- Poz. km: 2+687 – 5+000, drumul comunal DC 218, plecând din localitatea 

Vinerea (DJ 704), până în Comuna Săliştea (DJ 705E), aflat pe teritoriul 

administrativ al comunei Săliştea. Lungime: 2,313 km; 

- Lungimea totală: 5,000 km. 

2012 23806.34 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

194. 1.3.7.2. DJ 107 Z:  

Ciumbrud (DJ 107E) - 

Păgida - Gâmbaş - Aiud (DN 

1) 

Face legătura între DJ 107 E, în dreptul localităţii Ciumbrud, aparţinătoare 

municipiului Aiud şi DN 1, după cum urmează:  

- Poz. km: 0+000 – 8+500, drumul comunal DC 10, plecând din localitatea 

Ciumbrud (DJ 107E), trecând prin localităţile Păgida şi Gâmbaş, aparţinătoare 

municipiului Aiud, până în DN 1, aflat pe teritoriul administrativ al 

municipiului Aiud. 

- Lungimea totală: 8,500 km. 

2012 869.935,24 

 

Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

195. 1.6.4. Imobil în care îşi are sediul 

Direcţia Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba şi terenul 

aferent 

Imobil situat administrativ în Municipiul Alba Iulia, b-dul. 1 Decembrie 1918, 

nr. 68, compus din: 

     „Clădire şi teren aferent”, edificată în regim S+P+3, din beton şi cărămidă 

cu şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având suprafaţa construită de 

757,55 mp şi teren aferent, în suprafaţă de 911 mp, înscrise în C.F. nr. 75437 

Alba Iulia, cu nr. top. 4354/7/1/1 şi nr. cadastral C1; 

     „Teren intravilan” în suprafaţă totală de 2.204 mp, înscris în C.F. nr. 75443 

Alba Iulia, cu nr. top 4354/7/1/2 – în suprafaţă de 1.273 mp şi în C.F. nr. 

75444 Alba Iulia, cu nr. top 4354/7/1/3 – în suprafaţă de 931 mp şi „Platforme 

 

 

2012 

 

 

 

 

2013 

 

 

4,106,682.81 

 

 

 

1.196.544,53 

 

Total 

Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 
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asfaltate”, înscrise în C.F. nr. 75443 Alba Iulia, cu nr. cadastral C1 şi nr. top 

4354/7/1/2.     97696, cu nr. cadastral 97696, C1  

Vecinătăţi: 

La Nord – Parc Casa de Cultură a Sindicatelor Alba Iulia 

La Sud – Proprietăţi particulare 

La Est – Proprietăţi particulare 

La Vest – B-dul. 1 Decembrie 1918 

 

 

5.303.227,34 

196. 1.6.2. Palatul Cultural – parțial și 

teren aferent 

Imobil situat administrativ în municipiul Blaj, Piața 1848, nr.7, județul Alba, 

cuprinzând cota actuală de proprietate de ½ din: 

     - Parterul clădirii cu suprafața construită de 996 mp, înscris sub denumirea 

de „Apartamentul nr. 1” în CF nr. 71876 – C1-U1 Blaj, cu nr. cadastral 71876 

– C1-U1, având suprafața utilă  totală de 806,06 mp, 20836/40916 cote părți 

din suprafața de folosință comună și 6381/12530 cote părți din terenul aferent 

imobilului, în suprafață de 1.253 mp. 

     - Etajul clădirii cu suprafața construită de 996 mp, înscris sub denumirea de 

„Apartamentul nr. 2” în CF nr. 71876 – C1-U2 Blaj, cu nr. cadastral 71876 – 

C1-U2, având suprafața utilă  totală de 776,78 mp, 20080/40916 cote părți din 

suprafața de folosință comună și 6149/12530 cote părți din terenul aferent 

imobilului, în suprafață de 1.253 mp. 

Vecinătăți: 

Nord – Piața 1484; 

Sud – proprietăți private; 

Vest – str. Petru Pavel Aron; 

Est – Căminul pentru persoane vârstnice Blaj. 

 

2013  

 

2579150.15 

 

 

 

 

 

 

teren 

13737.69 

Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

197. 1.3.7.2. DJ 141 E: Cenade (DJ 141 

C) - Limită Judeţul Sibiu 

(Broșteni) 

- Face legătura între drumul judeţean DJ141C, localitatea Cenade şi localitatea 

Broşteni, comuna Păuca, judeţul Sibiu; 

- poz. km: 0+000-6+070, drumul comunal aflat în domeniul public al comunei 

Cenade (provine din DC 222) - lungime: 6,070 km; 

- lungimea totală: 6,070 km. 

2013 202.743,79 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 
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Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

198. 1.3.7.2. DJ 142M:  

DJ107 (Haltă Bălcaciu) – 

Bălcaciu -Valea Lungă 

(DJ142K) 

- Poz. km: 0+000 – 8+900, sector de drum comunal aflat în domeniul public al 

comunei Jidvei (provine din DC 25) – Lungime sector: 8,900 km; 

- Poz. km: 8+900 – 12+200, sector de drum comunal aflat în domeniul public 

al comunei Valea Lungă (provine din DC 25) – Lungime sector: 3,300 km; 

- Lungime totală: 12,200 km. 

 

 

 

2013 473.959,08 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

199. 1.3.7.2. DJ 142N:  

DJ107 - Căpâlna de Jos - 

Sânmiclăuş (DJ107V) 

- Poz. km: 0+000 – 3+500, sector de drum comunal aflat în domeniul public al 

comunei Jidvei (provine din DC 28) – Lungime sector: 3,500 km; 

- Poz. km: 3+500 – 5+150, sector de drum comunal aflat în domeniul public al 

comunei Şona (provine din DC 28) – Lungime sector: 1,650 km; 

- Lungime totală: 5,150 km. 

2013 1.009,723,68 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

 

200. 1.3.7.2. DJ 705H: 

Cheile Cibului (DJ705D) - 

Glod - Nădăştie (DJ705D) 

- Poz. km: 0+000 – 4+665, sector de drum comunal aflat în domeniul public al 

comunei Almaşu Mare (provine din DC 247);  

- Lungime: 4,665 km. 

 

2013 72.407,50 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 974/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/2020 

 

201. 1.6.2. Imobil Spitalul Orășenesc 

Ocna Mureș Etajul 1 - 

Centru multifuncţional de 

sănătate  

Imobil situat administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A, 

județul Alba, compus din: 

- Apartamentul nr. 4, având altă destinaţie decât locuinţă, situat la etajul I al 

clădirii Spitalului Orășenesc Ocna Mureș, compus din 29 de încăperi şi un 

balcon, având suprafaţa utilă de 593 mp, cote părţi comune 22/135, cote teren 

27/135, reprezentând 188 mp din suprafaţa totală de teren aferent imobilului, 

2015 2.847.096,60 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

H.G. nr. 244/2019, cu 

modificările și completările 

ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba 
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care este de 1.132 mp;  

- Cota actuală de proprietate este de 1/1 în favoarea Județului Alba; 

- Părţi comune: acoperiş, alte spaţii comune, casa ascensorului, casa scării, 

holuri, scara de acces, scări exterioare. 

 

nr. 135/2020 

202. 1.3.7.2. DJ 103E: 

DN1 - Gârbova de Jos - 

Gârboviţa - Gârbova de Sus 

Poz. Km 0+000 – 7+540 sectorul de drum comunal DC 79: Gârbova de Jos – 

Gârboviţa – Gârbova de Sus,  aflat în domeniul public al municipiului Aiud; 

Poz. Km 7+540 – 9 + 390 strada Ghe. Bariţiu,  aflat în domeniul public al 

municipiului Aiud. 

2013 1.904.975,77 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

Hotărârilor Consiliului 

Judeţean Alba nr. 

188/2013,  nr. 109/2014 și 

nr. 135/2020 

203. 1.3.7.2. DJ 142 P: Crăciunelu de Jos 

(DN 14B) – Bucerdea 

Grânoasă 

Poz. Km 0+000 – 1+102 sectorul de drum comunal aflat în domeniul public al 

comunei Crăciunelu de Jos (provine din DC 20) – Lungime: 1,102 km; 

Poz. Km 1+102 – 3 + 800 sectorul de drum comunal aflat în domeniul public 

al comunei Bucerdea Grânoasă (provine din DC 20 şi strada Ioan Maiorescu) 

– Lungime: 2,698  km; 

Lungimea totală: 3,800 km 

2014 0 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

Hotărârilor Consiliului 

Judeţean Alba nr. 35/2014, 

nr. 109/2014 și nr. 

135/2020 

204. 3.1.3. Colecţie de icoane pe lemn Colecţie de bunuri culturale, existente la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia. 

Cuprinde un număr de 128 icoane pe lemn, din care clasate pe fond 10 icoane 

şi au fost realizate în perioada sec. XVII-XX în ateliere diverse sau 

neidentificate sau de către  pictori academici. 

2014 17.605,50 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

Hotărârilor Consiliului 

Judeţean Alba nr. 60/2014, 

nr. 109/2014 și nr. 

135/2020 

205. 3.1.3. Colecţie de icoane pe sticlă Colecţie de bunuri culturale, existente la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia. 

Cuprinde un număr de 680 icoane pe sticlă, din care clasate pe fond 14 şi pe 

tezaur 7 icoane şi au fost realizate în perioada sec. XVIII-XX în ateliere 

diverse sau neidentificate sau de către  pictori academici. 

2014 41.691,31 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

Hotărârilor Consiliului 

Judeţean Alba nr. 60/2014, 

nr. 109/2014 și nr. 

135/2020 

206. 3.1.3. Colecţie de icoane pe hârtie Colecţie de bunuri culturale, existente la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia. 

Cuprinde un număr de 6 icoane realizate pe carton sau litografii, neclasate şi au 

fost realizate în perioada sec. XVIII-XX în ateliere diverse sau neidentificate. 

2014 2.000,07 Domeniul public al judeţului 

Alba potrivit Hotărârilor 

Consiliului Judeţean Alba 
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nr. 60/2014, nr. 109/2014 și 

nr. 135/2020 

207. 3.1.3. Colecţie de icoane pe pânză 

şi veşminte preoţeşti 

Colecţie de bunuri culturale, existente la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia. 

Cuprinde un număr de 22 icoane pe pânză şi 11 veşminte preoţeşti, neclasate 

şi au fost realizate în perioada sec. XIX-XX în ateliere diverse sau 

neidentificate sau de către  pictori academici. 

 

2014 3.270,06 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

Hotărârilor Consiliului 

Judeţean Alba nr. 60/2014, 

nr. 109/2014 și nr. 

135/2020 

208. 3.1.3. Colecţie de cruci Colecţie de bunuri culturale, existente la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia. 

Cuprinde un număr de 130 de cruci, din care 102 diverse tipuri de cruci de uz 

liturgic, din metal sau lemn pictat, 3 cruci de mormânt din lemn cioplit şi 25 

stâlpi funerari din lemn cioplit. Piesele au fost realizate în perioada sec. XVIII-

XX în ateliere diverse sau neidentificate sau de către  meşteri academici. 

 

 

 

 

2014 279,09 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

Hotărârilor Consiliului 

Judeţean Alba nr. 60/2014, 

nr. 109/2014 și nr. 

135/2020 

209. 3.1.3. Colecţie de diverse piese de 

cult 

Colecţie de bunuri culturale, existente la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia. 

Cuprinde un număr de 5 piese, respectiv o candelă, un candelabru, două 

pristornice şi un sfeşnic, realizate în perioada      sec. XVIII-XX. 

 

 

 

 

 

2014 0,05 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

Hotărârilor Consiliului 

Judeţean Alba nr. 60/2014, 

nr. 109/2014 și nr. 

135/2020 

 

210. 3.1.3. Colecţie de fotografii 

documentare 

Colecţie de bunuri culturale, existente la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia. 

Cuprinde un număr de 4 fotografii documentare, reprezentând picturi parietale 

din biserica de lemn Ocoliş, Judeţul Alba. 

 

2014 0,04 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

Hotărârilor Consiliului 

Judeţean Alba nr. 60/2014, 

nr. 109/2014 și nr. 

135/2020 
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211. 3.1.3. Colecţie de carte veche 

românească şi străină 

Colecţie de carte veche, existentă la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia. 

Cuprinde un număr de  

714 volume de carte veche româneasca, din care clasate pe fond 25, în curs de 

reclasare în tezaur 5 şi 7 în curs de clasare. Colecţia mai cuprinde un număr de 

372 volume de carte veche străină, din care 4 clasate pe fond. 

Volumele, cu conţinut majoritar religios, au fost realizate în perioada sec. 

XVI-XX în ţară sau în străinătate, ca manuscrise în ediţii consacrate sau ediţii 

neidentificate. 

 

 

2014 193.264,00 Domeniul public al 

judeţului Alba potrivit 

Hotărârilor Consiliului 

Judeţean Alba nr. 60/2014, 

nr. 109/2014 și nr. 

135/2020 

212. 1.6.2. Imobil în care funcţionează 

Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă Baia de Arieş 

Imobil situat administrativ în oraşul Baia de Arieş, str. Brazilor f.n. judeţul 

Alba, compus din : 

     - Clădire, edificată în regim D+P+E, având suprafaţa construită de 590,44 

mp şi suprafaţa utilă totală de 1277,45 mp, fundaţii izolate din beton, zidărie 

din cărămidă, planşee din beton, şarpantă din lemn şi învelitoare din tablă tip 

ţiglă; 

     - Împrejmuiri şi amenajări exterioare, constând din alei auto şi pietonale, o 

parcare pentru patru autoturisme, zone verzi spaţii pentru plimbare şi recreere 

a celor asistaţi, precum şi un zid de sprijin din beton armat în lungime de 54 

m, realizat datorită pantei mari a terenului în zona de nord şi nord-est a 

imobilului. 

Accesul la clădire se face pe un drum care face legătura cu str. Brazilor. 

Terenul aferent în suprafaţă de 2.568 mp, înscris în C.F. nr. 70959  Baia de 

Arieş, cu nr. cadastral 64, este proprietate publică a Oraşului Baia de Arieş, 

pentru care s-a constituit drept de administrare al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba pe o perioadă de 49 de ani 

potrivit Hotărârii Consiliului local Baia de Arieş nr. 120/2011.    

 

Vecinătăţi: 

Nord – drum de exploatare  

Sud – dig de protecţie Valea Ciorii  

2014 3.652.067,93 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

Hotărârilor Consiliului 

Judeţean Alba nr. 141/2014 

și nr. 135/2020 
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Est – drum de exploatare 

Vest – Ateliere Şcoală şi platformă betonată 
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213. 1.8. Sistem microregional de 

alimentare cu apă potabilă a 

comunelor Daia Română, Cut, 

Câlnic, Şpring şi Doştat 

Sistem de alimentare cu apă potabilă a comunelor Daia Română, Cut, Câlnic, Şpring şi 

Doştat, cuprinzând: 

1. Aducţiuni, în lungime totală de 62.356 ml, după cum urmează:  

a) Punct racord – GA1 (Staţia de pompare Daia Română):PEHD,          De 400, Pn 

10, L=9.556 ml; 

b) GA1– GA2 (Staţie de pompare/Rezervoare Daia Română): PEHD, De 180-200, 

Pn 10-16, L=7.483 ml; 

c) GA2 – GA3 (Rezervoare Vingard): PEHD, De 160-180, Pn 6-25,       L=5.483 ml; 

d) GA1 – Nod E (Cut): PEHD, De 225-280, Pn 10-16, L=9.084 ml; 

e) Nod E - GA6 (Rezervoare Cut): PEHD, De 90, Pn 6-10, L=1.466 ml; 

f) Nod E – Nod F (Cunţa/Draşov): PEHD, De 225, Pn 10-16, L=3.540 ml; 

g) Nod F - Nod G (Cunţa/Draşov): PEHD, De 180, Pn 10, L=2.875 ml; 

h) Nod G – GA8 (Rezervoare Cunţa/Draşov): PEHD, De 90, Pn 6-10, L=629 ml; 

i) Nod G – Nod H (Cunţa/Draşov): PEHD, De 180, Pn 10, L=645 ml; 

j) Nod H – GA4 (Staţia de pompare/Rezervoare Boz):PEHD, De 90-110, Pn 6-10, 

L= 5.297 ml; 

k) GA4 – GA5 (Rezervoare Doştat): PEHD, De 110, Pn 6-10, L= 4.943 ml; 

l) Nod H – GA9 (Staţia de pompare/Rezervoare Şpring):PEHD, De 90, Pn 6-10, L= 

5.321 ml; 

m) Nod F – GA7 (Staţia de pompare/Rezervoare Câlnic):PEHD, De 125, Pn 6-16, L= 

6.034 ml. 

2. 5 Staţii de pompare cu construcţiile, utilajele, instalaţiile şi dotările aferente: 

a. GA1 şi GA2 Daia Română; 

b. GA4 Boz; 

c. GA7 Câlnic; 

d. GA9 Şpring. 

3. 8 Staţii de clorinare cu construcţiile, utilajele, instalaţiile şi dotările aferente: 

a. GA2 Daia Română; 

b. GA3 Vingard; 

c. GA4 Boz; 

d. GA5 Doştat; 

e. GA6 Cut; 

f. GA7 Câlnic; 

g. GA8 Cunţa/Draşov; 

h. GA9 Șpring.     

4. 8 Rezervoare metalice de înmagazinare a apei, cu capacităţi diferite: 

a. 600 mc – Daia Româna; 

b. 300 mc – Cut, Câlnic şi Cunţa/Draşov; 

c. 200 mc – Vingard, Boz 

83 Cămine (de branşament.) 

2015 13.700.214,62 Domeniul public al Judeţului 

Alba potrivit Hotărârilor 

Consiliului Judeţean Alba nr. 

59/2015 și nr. 135/2020 
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214. 1.6.2. Bază de agrement Blaj – 

parţial 

Imobil situat administrativ în Parcul Avram Iancu din Municipiul Blaj, str. 

Republicii f.n., Judeţul Alba, compus din: 

- Bazin de înot (C1), din beton, cu adâncimea de 2,5 m şi suprafaţa de 1601 

mp; 

- Anexă (C2), edificată în regim P, construită din cărămidă, fundaţie beton, 

şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având suprafaţa construită de 19 mp. 

Teren aferent în suprafaţă de 10.476 mp, înscris în C.F. nr. 72553 cu nr. 

cadastral 72553, 72553-C1 şi 72553-C2. 

Cota actuală de proprietate este de ½ în devălmăşie în favoarea judeţului Alba 

şi ½ în devălmăşie în favoarea municipiului Blaj. 

Vecinătăţi: 

Nord – Baza sportivă – Complex sportiv şcolar şi Parcul Avram Iancu 

Sud – Str. Iuliu Maniu  

Est – Baza sportivă – Complex sportiv şcolar şi Parcul Avram Iancu 

Vest – Proprietăţi private 

2015 2628951.44 Domeniul public al 

Judeţului Alba potrivit 

Hotărârilor Consiliului 

Judeţean Alba nr. 79/2015 

și nr. 135/2020 

215. 1.6.2. Imobil în care funcţionează  

Secţia de Recuperare 

Medicină Fizică și 

Balneologie 

Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, judeţul 

Alba, compus din : 

     - Clădire, edificată în regim P+1E, având suprafaţa totală construită de  430 mp, 

fundaţii izolate din beton, zidărie din cărămidă, planşee din beton, şarpantă din 

lemn şi învelitoare din ţiglă; 

- Teren aferent, împrejmuit - în suprafaţa totală măsurată de 1.503 mp. 

Înscris în C.F. nr. 30413 Alba Iulia, cu nr. top. 390/1/1/1/2/2 şi 391/2/1/1/2/2 şi în 

C.F. nr. 5226 Alba Iulia, cu nr. top. 385, 386/2 şi 387/2. 

Vecinătăţi: 

Nord – S.C. Xerom SRL  

Sud – str. Petru Dobra 

Est – drum de acces 

Vest – proprietate privată 

2015  

 

912.004 

 

 

680.139,72 

 

Total 

1.592.143,72 

Domeniul public al Judeţului 

Alba potrivit Hotărârilor 

Consiliului Judeţean Alba 

nr. 106/2015 și nr. 135/2020 

216.  Teren neîmprejmuit Imobil situat administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Fabricii, f.n. județul 

Alba compus din: 

- Lot. I teren cu categoria de folosință curți, construcții - înscris în CF 79103 

Ocna Mureș, cu nr. cadastral 79103, în suprafață de 5328 mp  

2017 0,55  Domeniul public al 

Judeţului Alba, potrivit 

Hotărârilor Consiliului 

Judeţean Alba nr. 46/2017 
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- Lotul II teren cu categoria de folosință curți, construcții - înscris în CF 79104 

Ocna Mureș, cu nr. cadastral 79104, în suprafață de 5328 mp 

Cota actuală de proprietate este de ½ în devălmășie în favoarea Județului Alba 

și ½ în devălmășie în favoarea Orașului Ocna Mureș 

și nr 135/2020 

217. 1.8. Teren neîmprejmuit Imobil situat administrativ în comuna Lupșa, localitatea  Lupșa, nr. f.n. județul 

Alba compus din: 

 - teren cu categoria de folosință fâneață, intravilan - înscris în CF 71443 

Lupșa, cu nr. cadastral 71443, în suprafață de 1.448 mp  

 - teren cu categoria de folosință fâneață, extravilan - înscris în CF 71443 

Lupșa, cu nr. cadastral 71443, în suprafață de 462 mp 

 

2016 38.561,29 Domeniul public al 

Judeţului Alba, potrivit 

Hotărârilor Consiliului 

Judeţean Alba  nr. 

154/2017, nr. 191/2018 și 

nr. 135/2020 

218. 1.3.7.2 DJ 762B: DJ 762 - Avram 

Iancu 

poz. km 0+000 – 1+917 

lungime 1,917 km 

2017 922.518,77 Domeniul public al 

Judeţului Alba, potrivit 

Hotărârilor Consiliului 

Judeţean Alba nr. 

230/2017, 191/2018 și nr. 

135/2020 

 

 

219. 1.6.2. Centrul de recuperare și 

reabilitare pentru persoane 

cu handicap psihic  Ocna 

Mureș  

Imobil situat administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Mihai Viteazul, nr. 55, 

județul Alba înscris în CF 71699  Ocna Mureș compus din: 

- teren în suprafaţă de 5850 mp din acte (5610 mp măsuraţi)   

- clădire în suprafaţă construită de 1151 mp. Construcție parter din cărămidă, 

cu fundații din beton, învelitoare din țiglă, având 29 de încăperi. 

Cota actuală de proprietate este de 1/1  în  favoarea Județului Alba. 

Vecinătăți:  

Sud: proprietate particulară 

Nord: str. Mihai Viteazu 

Est: str. Memorandumului 

 Vest: canal pluvial 

2017 1.519.985,60 Domeniul public al 

Judeţului Alba, potrivit 

Hotărârilor Consiliului 

Judeţean Alba nr. 

256/2017,  nr. 191/2018 și 

nr. 135/2020 

220. 1.6.2. Teren cu destinaţie Sală  de 

sport polivalentă a Județului 

Imobil situat administrativ în municipiul Blaj, localitatea aparţinătoare Veza, 

f.n., județul Alba înscris în CF 77.257 Blaj compus din: 

2018 1.456.160,70 Domeniul public al 

Judeţului Alba, potrivit 
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Alba. - teren în suprafaţă de 17.118 mp înscris în CF 77085 Blaj  

Cota actuală de proprietate este de 1/2  în  favoarea Județului Alba. 

Vecinătăți:  

Sud: proprietate particulară 

Nord: str. Mihai Viteazu  

Est: str. Memorandumului 

Vest: canal pluvial 

Hotărârilor Consiliului 

Judeţean Alba nr. 45/2018,  

nr. 191/2018 și nr. 

135/2020 

221. 1.6.2. Centru de Management 

Integrat  al Deșeurilor în 

Județul Alba 

Imobil – construcții -  situat administrativ în UAT – Comuna Galda de Jos, nr. 

58, județul Alba, înscris în CF nr. 70275 Galda de Jos, cu  nr. cadastral 70275-

C1, 70275-C2, 70275-C3, 70275-C4, 70275-C5, 70275-C6, 70275-C7, 70275-

C8, 70275-C9, 70275-C10, 70275-C11, 70275-C12, 70275-C13, 70275-C14, 

70275-C15, 70275-C16, 70275-C17, 70275-C18, 70275-C19, 70275-C20,  

70275-C21,  70275-C22  și 70275-C23,  compus din: 

C1 -  Biocelule - 1676 mp; 

C2 -  Biocelule - 1340 mp; 

C3 - Şopron pentru rafinare şi maturare - 4735 mp; 

C4 - Bazin recirculare - 221 mp; 

C5 - Biofiltru - 204 mp;  

C6 - Hală pentru tratare mecanică TMB - 1255 mp; 

C7 - Şopron primire - TMB - 1425 mp; 

C8 - Şopron - depozitare - sortare - 1101 mp; 

C9 - Hală pentru sortare - 5194 mp; 

C10 - Post Trafo - 15 mp; 

C11 - Tablou electric general – 10mp; 

C12 - Facla/arzător – stație de colectare și ardere - 16 mp; 

C13 - Staţie de epurare - 60 mp; 

C14 - Bazin levigat - 296 mp; 

C15 -  Bazin permeat - 122 mp; 

C16 - Clădire administrativă - 199 mp; 

2016 105.158.638,54 Domeniul public al 

Judeţului Alba, potrivit 

Hotărârilor Consiliului 

Judeţean Alba nr. 210/2019 

și nr. 135/2020 
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C17 - Clădire întreţinere - 304 mp; 

C18 - Rezervor intervenţii - 50 mp; 

C19 - Casă pompe - 42 mp; 

C20 - Spălător cauciucuri - 42 mp; 

C21 - Cântar auto - 90 mp; 

C22 - Cabină portar - 29 mp; 

C23 - Depozit ecologic - Celula 1 - 51613 mp. 

 

 

 

- Totalul suprafeţei construită la sol este de 70.039 mp. 

Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcții - compus din  

împrejmuire din plasă de sârmă și fundație de beton, drumuri și platforme 

interne, rigole, spații verzi, porți de acces, stație de carburant mobilă, puțuri 

monitorizare pânză freatică și rețea distribuție energie electrică, suprafaţa 

construită la sol de 70039 mp este de 1/1  în  favoarea Județului Alba. 

Vecinătăți:  

Nord: UAT Galda de Jos  

Sud: IE 70274 

Est: UAT Galda de Jos 

Vest: IE 70274 

222. 1.6.2. Staţie de transfer Deşeuri 

Blaj și 

Depozit de deșeuri 

neconform închis Blaj 

Imobil –construcții -  situat administrativ în UAT - Comuna Sâncel, județul 

Alba, înscris în CF nr. 70573 Sâncel, cu  nr. cadastral 70573 -C1, 70573 -C2, 

70573 -C3, 70573 -C4, 70573 -C5, 70573 -C6 și 70573 –C7 compus din: 

C1 - Cântar auto - 95 mp; 

C2 - Container administrativ - 15 mp; 

C3 - Container sanitar - 15 mp; 

C4 - Staţie de pompare - 15 mp; 

C5 - Pâlnie de alimentare prescontainer - 17 mp;  

C6 - Pâlnie de alimentare prescontainer - 17 mp; 

2016 7.363.151.52 

 

3.329.624,33 

Domeniul public al 

Judeţului Alba, potrivit 

Hotărârilor Consiliului 

Judeţean Alba nr. 210/2019 

și nr. 135/2020 
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C7 – Depozit neconform închis lot 4 Blaj – 7765 mp 

Totalul suprafeţei construită la sol este de 7.939  mp. 

Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcții - compus din  

împrejmuire din plasă de sârmă, drumuri perimetral de inspecție, rigole 

perimetrale ape pluviale, poartă de acces, puțuri monitorizare ape subterane și 

instalație gestionare levigat, suprafaţa construită la sol de 7.939  mp este de 

1/1  în  favoarea Județului Alba. 

Cota actuală de proprietate asupra terenului, în suprafață de 23.591 mp, este de 

1/1  în  favoarea UAT Municipiul Blaj 

Vecinătăți:  

Nord: IE 70294  

Sud: A 1033 

Vest: Drum  

Est: Vn 1122, A 1033 

 

223. 1.6.2. Stație de transfer Deșeuri sat 

Tărtăria, comuna Săliștea 

Imobil – construcții -  situat administrativ în UAT – Comuna Săliștea, sat 

Tărtăria, județul Alba, înscris în CF nr. 70176 Săliștea, cu  nr. cadastral 70176 

-C1, 70176 -C2, 70176 -C3, 70176 -C4 și 70176 -C5 compus din: 

C1 - Pâlnie de alimentare prescontainer - 17 mp; 

C2 - Pâlnie de alimentare prescontainer - 17 mp; 

C3 - Staţie de pompare - 15 mp; 

C4 - Container administrativ şi container sanitar - 30 mp; 

C5 Cântar auto - 94 mp;  

Totalul suprafeţei construită la sol este de 173 mp. 

Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcții - compus din  

împrejmuire din plasă de sârmă, drumuri de inspecție, rigole perimetrale ape 

pluviale, poartă de acces, puțuri monitorizare ape subterane și instalație 

gestionare levigat, suprafaţa construită la sol de 173  mp este de 1/1  în  

favoarea Județului Alba. 

Cota actuală de proprietate asupra terenului, în suprafață de 13.000 mp, este de 

1/1  în  favoarea UAT Săliștea 

Vecinătăți:  

2016 8.545.886,67 Domeniul public al 

Judeţului Alba, potrivit 

Hotărârilor Consiliului 

Judeţean Alba nr. 210/2019 

și nr. 135/2020 
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Nord: canal  

Sud: comuna Săliștea 

Vest: De 22  

Est: comuna Săliștea 

224. 1.6.2. Depozit de deșeuri 

neconform închis Abrud 

Imobil - construcție -  situat administrativ în UAT - Orașul Abrud, județul 

Alba, înscris în CF nr. 72080 Abrud, cu  nr. cadastral 72080 -C1 compus din: 

C1 - depozit de deşeuri neconform închis Abrud  - 5.576 mp; 

Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcții - compus din  

împrejmuire din plasa de sârmă şi poartă de acces, depozit neconform închis, 

puţuri de monitorizare ape subterane, instalaţie gestionare levigat, rigolă 

perimetrală ape pluviale, drum perimetral de inspecţie, suprafaţa construită la 

sol de 5.576  mp este de 1/1  în  favoarea Județului Alba. 

Cota actuală de proprietate asupra terenului, în suprafață de 7.450 mp, este de 

1/1  în  favoarea Orașul Abrud 

Vecinătăți:  

Nord: drum  

Sud: IE 72079 

Vest: drum , Est: Pârâu 

2015 1.203.710,67 Domeniul public al 

Judeţului Alba, potrivit 

Hotărârilor Consiliului 

Judeţean Alba nr. 210/2019 

și nr. 135/2020 

225. 1.6.2. Depozit de deșeuri 

neconform închis Aiud 

Imobil – construcții -  situat administrativ în UAT – Municipiul Aiud, județul 

Alba, înscris în CF nr. 86890 Aiud, cu  nr. cadastral 86890 -C1 și 86890 –C2 

compus din: 

C1 - depozit de deşeuri neconform închis Aiud  - 20.976 mp construit la sol – 

suprafața desfășurată 21.855 mp; 

C2 – unitate de incinerare a gazelor – 12 mp 

Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcții - compus din  

împrejmuire din plasa de sârmă şi poartă de acces, depozit neconform închis, 

puţuri de monitorizare ape subterane, unitate de incinerare a gazelor, instalaţie 

gestionare levigat, rigolă perimetrală ape pluviale, drum perimetral de 

inspecţie, suprafaţa construită la sol de 20.976 mp – suprafața desfășurată 

21.855 mp este de 1/1  în  favoarea Județului Alba. 

Cota actuală de proprietate asupra terenului, în suprafață de 27.865 mp, este de 

1/1  în  favoarea Municipiul Aiud 

2015 3.816.813,55 Domeniul public al 

Judeţului Alba, potrivit 

Hotărârilor Consiliului 

Judeţean Alba nr. 210/2019 

și nr. 135/2020 
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Vecinătăți:  

Nord: IE 91242  

Sud: drum  

Vest: A 1700/3, drum, A 1703 

Est: A 1700/1 

226. 1.6.2. Depozit de deșeuri 

neconform închis Câmpeni 

Imobil –construcție -  situat administrativ în UAT - Orașul Câmpeni, județul 

Alba, înscris în CF nr. 70869  Câmpeni, cu  nr. cadastral 70869 -C1 compus 

din: 

C1 - depozit de deşeuri neconform închis Câmpeni  - 4.162 mp; 

Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcții - compus din  

împrejmuire din plasa de sârmă şi poartă de acces, depozit neconform închis, 

puţuri de monitorizare ape subterane, instalaţie gestionare levigat, rigolă 

perimetrală ape pluviale, drum perimetral de inspecţie, suprafaţa construită la 

sol de 4.162 mp este de 1/1  în  favoarea Județului Alba. 

Cota actuală de proprietate asupra terenului, în suprafață de 5.452 mp, este de 

1/1  în  favoarea Orașului Câmpeni 

Vecinătăți:  

Nord: pârâu  

Sud: drum  

Vest: pădure 

Est: drum 

2015 881.712,71 Domeniul public al 

Judeţului Alba, potrivit 

Hotărârilor Consiliului 

Judeţean Alba nr. 210/2019 

și nr. 135/2020 

227. 1.6.2. Depozit de deșeuri 

neconform închis Cugir 

Imobil –construcție -  situat administrativ în UAT - Orașul Cugir localitate 

componentă Vinerea, județul Alba, înscris în CF nr. 73725  Cugir, cu  nr. 

cadastral 73725  - C1 compus din: 

C1 - depozit de deşeuri neconform închis Cugir  - 12.762 mp; 

Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcție - compus din  

împrejmuire din plasa de sârmă şi poartă de acces, depozit neconform închis, 

puţuri de monitorizare ape subterane, instalaţie gestionare levigat, rigolă 

perimetrală ape pluviale, drum perimetral de inspecţie, suprafaţa construită la 

sol de 12.762 mp este de 1/1  în  favoarea Județului Alba. 

Cota actuală de proprietate asupra terenului, în suprafață de 17.222 mp, este de 

1/1  în  favoarea Orașului Cugir 

2016 2.274.979,99 Domeniul public al 

Judeţului Alba, potrivit 

Hotărârilor Consiliului 

Judeţean Alba nr. 210/2019 

și nr. 135/2020 
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Secţiunea  I 

Bunuri imobile 

Nr. 

Crt. 

Codul de 

Clasificare 

Denumirea 

Bunului 

Elementele de identificare Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz, al dării 

în folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

-lei - 

Situaţia juridică actuală 

0 1 2 3 4 5 6 

Vecinătăți:  

Nord: drum  

Sud: Pdt 671  

Vest: P 688 

Est: IE 73145, P 701 

 

228. 1.6.2. Depozit de deșeuri neconform 

închis Ocna Mureș 

Imobil –construcții -  situat administrativ în UAT - Orașul Ocna Mureș, județul Alba, 

înscris în CF nr. 70890  Ocna Mureș, cu  nr. cadastral 70890  - C1, 70890  - C2, 70890  

- C3 și 70890  - C4 compus din: 

C1 - depozit de deşeuri neconform închis Ocna Mureș  - 26.859 mp; 

C2 – unitate de incinerare a gazelor de depozit – 20 mp 

C3 – unitate de incinerare a gazelor de depozit – 20 mp 

C4 – unitate de incinerare a gazelor de depozit – 12 mp 

    Totalul suprafeţei construită la sol este de 26.909  mp. 

Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcții - compus din  împrejmuire 

din plasa de sârmă şi poartă de acces, depozit neconform închis, puţuri de monitorizare 

ape subterane, unitate de incinerare a gazelor de depozit, instalaţie gestionare levigat, 

rigolă perimetrală ape pluviale, drum perimetral de inspecţie, suprafaţa construită la sol 

de 26.909 mp este de 1/1  în  favoarea Județului Alba. 

Cota actuală de proprietate asupra terenului, în suprafață de 51.100 mp, este de 1/1  în  

favoarea Orașului Ocna Mureș 

Vecinătăți:  

Nord: drum  

Sud: A1251 

Vest: A1251 

 Est: drum 

 

2015 7.522.659,50 Domeniul public al judeţului 

Alba, potrivit Hotărârilor 

Consiliului Judeţean Alba nr. 

210/2019 și nr. 135/2020 

229. 1.6.2. Teren neîmprejmuit Imobil situat administrativ în municipiul Aiud, str. Iuliu Maniu, nr. 7,  județul 

Alba înscris în CF nr. 92.561 Aiud compus din: 

- teren în suprafaţă de 2.335 mp înscris în CF 92.561 Aiud 

Cota actuală de proprietate este de 1/2  în  favoarea Județului Alba. 

Vecinătăți:  

Sud:  

Nord:  

2019 201.095,80  Domeniul public al 

judeţului Alba, potrivit 

Hotărârilor Consiliului 

Judeţean Alba nr. 260/2019 

și nr. 135/2020.  
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Secţiunea  I 

Bunuri imobile 

Nr. 

Crt. 

Codul de 

Clasificare 

Denumirea 

Bunului 

Elementele de identificare Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz, al dării 

în folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

-lei - 

Situaţia juridică actuală 

0 1 2 3 4 5 6 

Est:  

Vest:  

230. 1.6.2. Casă de tip familial Imobil – teren și construcții - situat administrativ în intravilanul loc. Blaj, str. 

Costache Negri, nr. 108, Judeţul Alba compus din:  

1. teren -   înscris în C.F. nr. 72174 Blaj, în suprafață de 1000 mp: 

2. construcție  Casă de tip familial înscrisă în CF 72174 – C1  suprafața 

construită la sol 249 mp compus din 4 dormitoare, 1 living, 1 sufragerie, 1 

bucătărie, 2 băi, 1 baie de serviciu, 1 hol, 1 cămară și 1 verandă. 

Vecinătăţi: 

La Nord - teren proprietate privată a comunei Săsciori 

La Sud – Pădure Romsilva 

La Vest – Pârâul Canciu 

La Est - Pădure Romsilva 

2019  

 

39.841,00 

482.056,00 

Domeniul public al 

judeţului Alba, potrivit 

Hotărârilor Consiliului 

Judeţean Alba nr. 239/2019 

și nr. 135/2020.  

 

 

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

 

Preşedinte:               Secretar  general:            Membri: 

   Ion DUMITREL    Vasile BUMBU     Voichița Maria COMAN  

              Marian Florin AITAI  

              Ioan BODEA  

                                                                                                                                                                                                      Liliana NEGRUȚ                                                                                            

 

 

Secretarul comisiei: Radu Octavian NEAG                         

 

                                 Andreea Maria BABIN 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba,  

prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,  

asupra drumului judeţean DJ 107V: DJ 107 - Alecuş - DJ 107D 

 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în data 

de 6 iulie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba, 

prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra drumului 

judeţean DJ 107V: DJ 107 - Alecuş - DJ 107D; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor 

tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în 

favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al 

Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 107V: DJ 107 - Alecuş - DJ 107D; 

- raportul de specialitate nr. 14831/2 iulie 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 

Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 107V: DJ 107 - Alecuş - DJ 

107D, respectiv Cad. 1; Cad. 2; Cad. 2.1; Cad. 3; Cad. 4; Cad. 4.1; Cad. 5; Cad. 6, documentaţii 

realizate de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba 

cu nr. 14737 din 1 iulie 2020; 

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. c şi lit. f,  art. 286 alin. 3 coroborat cu pnct. 1 din anexa nr. 3, art. 

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

și completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 

 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 

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

completările ulterioare; 

 - Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 

funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 
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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. 1. Se însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad 

S.R.L. Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba 

prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, asupra drumului judeţean 

DJ 107V: DJ 107 - Alecuş - DJ 107D, având suprafaţa totală identificată de 198913 mp., din care 

30798 mp., intravilan, după cum urmează: 

 Cad. 1 - Tronson DJ 107V, km 0+000 (km 0+000)=> km 0+054, în suprafaţă totală de 

643 mp., extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107V: DJ 107 - Alecuş - DJ 

107D, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Şona, parte din bunul imobil cuprins la 

poziţia cu nr. 58 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat 

prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 2 - Tronson DJ 107V, km 0+073 (km 0+054)=> km 0+141, în suprafaţă totală de 

1229 mp., extravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 0+140, având suprafaţa 

construită de 10 mp., se află în proprietatea UAT - Judeţul Alba domeniul public, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 107V: DJ 107 - Alecuş - DJ 107D, situat pe teritoriul 

administrativ al UAT - Comuna Şona, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 58 în 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 

974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 2.1 - Tronson DJ 107V, km 0+141=>km 0+201. Construcția C1 - pod la km 

0+170, având suprafața construită de 603 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca 

bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 966 mp se află în 

proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 

Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 

nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107V: DJ 107 - Alecuş - DJ 107D, 

situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Şona, în extravilan, parte din bunul imobil 

cuprins la poziţia cu nr. crt. 58 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 3 - Tronson DJ 107V, km 0+201=> km 1+817, în suprafaţă totală de 22567 mp.,  

din care 9084 intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 0+202, având 

suprafaţa construită de 10 mp., C2 reprezintă culeea podului de la km 1+816 având suprafaţa 

construită de 8 mp., se află în proprietatea UAT - Judeţul Alba domeniul public, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 107V: DJ 107 - Alecuş - DJ 107D, situat pe teritoriul 

administrativ al UAT - Comuna Şona, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 58 în 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 

974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 4 - Tronson DJ 107V, km 1+827 (km 1+817)=> km 7+962, în suprafaţă totală de 

90096 mp., din care13020 intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 1+828, 

având suprafaţa construită de 8 mp., C2 reprezintă culeea podului de la km 7+961, având 

suprafaţa construită de 5 mp., se află în proprietatea UAT - Judeţul Alba domeniul public, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 107V: DJ 107 - Alecuş - DJ 107D, situat pe teritoriul 

administrativ al UAT - Comuna Şona, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 58 în 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 

974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 4.1 - Tronson DJ 107V, km 7+962=>km 7+965. Construcția C1 - pod la 

km70+964, având suprafața construită de 15 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca 

bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 39 mp se află în 



 
161 

proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 

Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 

nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107V: DJ 107 - Alecuş - DJ 107D, 

situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Şona, în extravilan, parte din bunul imobil 

cuprins la poziţia cu nr. crt. 58 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 5 - Tronson DJ 107V, km 7+975=> km 11+855, în suprafaţă totală de 52210 mp.,  

din care 8694 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 7+966, având 

suprafaţa construită de 56 mp., se află în proprietatea UAT - Judeţul Alba domeniul public, 

aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107V: DJ 107 - Alecuş - DJ 107D, situat pe teritoriul 

administrativ al UAT - Comuna Şona, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 58 în 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 

974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 6 - Tronson DJ 107V, km 11+855=> km 14+109, în suprafaţă totală de 31550 

mp., extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107V: DJ 107 - Alecuş - DJ 107D, 

situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Fărău, parte din bunul imobil cuprins la 

poziţia cu nr. 58 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat 

prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

Art. 2. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de Cadastru 

şi Publicitate Imobiliară Blaj/Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Aiud, înscrierea în 

Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând 

domeniului public al judeţului, asupra imobilelor identificate la art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de Cadastru 

şi Publicitate Imobiliară Blaj/Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Aiud, înscrierea în 

Cartea Funciară a categoriei de folosinţă „drum judeţean”, asupra imobilelor identificate la art. 1 

din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică 

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

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

şi administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului şi 

urbanism şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

Nr. 136 

Alba Iulia, 6 iulie 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 constituirii dreptului de uz, servitute și acces la utilități publice în 

favoarea Societății Comerciale „APA CTTA” S.A. Alba asupra suprafeței de 3 mp și 60 ml 

din imobilul înscris în  CF nr. 70959  Baia de Arieş 

 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în data 

de 6 iulie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz, servitute și acces la 

utilități publice în favoarea Societății Comerciale „APA CTTA” S.A. Alba asupra suprafeței de 3 

mp și 60 ml din imobilul înscris în  CF nr. 70959  Baia de Arieş; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului 

de uz, servitute și acces la utilități publice în favoarea Societății Comerciale „APA CTTA” S.A. 

Alba asupra suprafeței de 3 mp și 60 ml din imobilul înscris în  CF nr. 70959  Baia de Arieş; 

- raportul de specialitate nr. 14883/2 iulie 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 7803/24 iunie 2020 a Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 14327/25 iunie 2020. 

Ținând cont de prevederile Contractului de administrare nr. 16053/01.10.2014/ 

10800/06.10.2014, încheiat între Consiliul Județean Alba și Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

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. 297 și 298 și  urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 749 și urm., art. 755 și urm., 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 și completările ulterioare 

adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă constituirea dreptului de uz, servitute și acces la utilități publice în 

favoarea Societății Comerciale „APA CTTA” S.A. Alba asupra suprafeței de 3 mp și 60 ml din 

imobilul înscris în CF nr. 70959  Baia de Arieş. 

Art. 2. „Convenția de constituire a dreptului de uz, servitute și acces la utilitățile publice” 

se va încheia între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba Iulia și 

Societatea Comerciale „APA CTTA” S.A. Alba. 
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Art. 3. Predarea-preluarea suprafeței descrie la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat 

între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba Iulia și Societatea 

Comerciale „APA CTTA” S.A. Alba. 

Art. 4. Președintele Consiliului Judeţean Alba, prin Direcția gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce 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, Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Societății Comerciale „APA CTTA” S.A. Alba, 

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. 137 

Alba Iulia, 6 iulie 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 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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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea ordinii de zi  pentru ședința „ordinară”  

a Consiliului Judeţean Alba din data de 16 iulie 2020 

 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem audio/vidoeoconferinţă, 

în data de 16 iulie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 268/9 iulie 2020 privind 

convocarea Consiliului Județean Alba în ședință „ordinară”, în ziua de 16 iulie 2020; 

- propunerea Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 15925/15 iulie 2020 privind 

completarea ordinii de zi a ședinței „ordinarăˮ a Consiliului Judeţean Alba din data de 16 iulie 

2020; 

 Luând în considerare 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 modificările şi 

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 

cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea  

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1.  Se aprobă ordinea de zi pentru şedinţa „ordinară”, din ziua de 16 iulie 2020, ora 

11
00

, ședință care are loc în regim de audio/videoconferință, astfel:  

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

Județean Alba din data de 6 iulie 2020 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretar general al Județului Alba 

2. Proiect de hotărâre nr. 110/4 iunie 2020 privind aprobarea înfiinţării „Centrului de 

Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

3. Proiect de hotărâre nr. 111/4 iunie 2020 privind aprobarea înfiinţării „Centrului de 

Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Baia de Arieş” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

4. Proiect de hotărâre nr. 112/4 iunie 2020 privind aprobarea înfiinţării „Centrului de 

Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Gârbova” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

5. Proiect de hotărâre nr. 134/30 iunie 2020 privind exprimarea acordului cu privire la 

aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 670C - 
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proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ în comuna Săsciori, sat 

Dumbrava, intravilan nr. 25, judeţul Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

6. Proiect de hotărâre nr. 135/30 iunie 2020 privind exprimarea acordului cu privire la 

aprobarea Proceselor verbale de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 750G - 

proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilele situate administrativ în intravilan la nr. 

57, respectiv nr. 195 în comuna Ocoliş, sat Ocoliş, judeţul Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

7. Proiect de hotărâre nr. 137/2 iulie 2020 privind exprimarea acordului cu privire la 

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

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

sat Întregalde, nr. 38, judeţul Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

8. Proiect de hotărâre nr. 139/8 iulie 2020 privind însuşirea documentaţiilor tehnice 

cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea 

UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, 

asupra drumului judeţean DJ 704A: DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - 

Răchita - DN 67C (Sebeşel) 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

9. Proiect de hotărâre nr. 140/8 iulie 2020 privind aprobarea rezultatelor evaluării anuale 

a managementului la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, pe anul 2019 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

10. Proiect de hotărâre nr. 141/8 iulie 2020 privind aprobarea rezultatelor evaluării 

anuale a managementului la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, pe anul 2019 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

11. Proiect de hotărâre nr. 142/8 iulie 2020 privind aprobarea rezultatelor evaluării 

anuale a managementului la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, pe anul 2019 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

12. Proiect de hotărâre nr. 143/8 iulie 2020 privind aprobarea rezultatelor evaluării 

anuale a managementului la Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, pe anul 2019 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

13. Proiect de hotărâre nr. 144/8 iulie 2020 privind aprobarea modificării Statului de 

funcții al Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

14. Proiect de hotărâre nr. 145/8 iulie 2020 privind aprobarea modificării Statului de 

funcții al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

15. Proiect de hotărâre nr. 146/13 iulie 2020 privind însuşirea documentaţiilor tehnice 

cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea 

UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, 

asupra drumului judeţean DJ 106I: DN 1 - Cunţa - Draşov - Şpring - Vingard - Ghirbom - DJ 107 

(Berghin). 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

16. Proiect de hotărâre nr. 147/13 iulie 2020 privind aprobarea conturilor de execuţie a 

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

instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și a bugetului 

creditelor interne pentru trimestrul II al anului 2020. 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

17. Proiect de hotărâre nr. 148/14 iulie 2020 pentru completarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 259/12 decembrie 2019 privind stabilirea de taxe și tarife datorate bugetului 

general al Județului Alba, în anul 2020. 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
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18. Consultare „Planul anual de acţiune privind beneficiile şi serviciile sociale ale 

comunei Scărişoara, judeţul Alba”  
19.  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. 138 

Alba Iulia, 16 iulie 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 modificările 

şi 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 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară”  

a Consiliului Județean Alba din data de 6 iulie 2020 

 

 

 

        Consiliul Județean Alba întrunit în ședință „ordinarăˮ, în sistem audio/videoconferință, în 

data de 16 iulie 2020; 

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

Consiliului Județean Alba din data de 6 iulie 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 „extraordinară” a 

Consiliului Județean Alba din data de 6 iulie 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. 139 

Alba Iulia, 16 iulie 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, 6 iulie 2020,  

cu ocazia şedinţei „extraordinară” a Consiliului Judeţean Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba a fost convocat prin Dispoziția Președintelui Consiliului 

Județean Alba nr. 263/2 iulie 2020 pentru a se întruni în ședință „extraordinară”, în data de 6 

iulie 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, Vicepreşedinţii Consiliului Județean Alba - domnii Dumitru Fulea şi Marius Nicolae 

Haţegan, 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 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. 

Secretarul general al Judeţului Alba, domnul Vasile Bumbu, a facut prezenţa consilierilor 

judeţeni aflaţi on-line. 

 

 Ședința a început la ora 10
00 

 
 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Sunt prezenti on-line un număr de 33 consilieri judeţeni. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Bună ziua! 

Vă rog să fiţi atenţi la momentul votului să nu vă aflaţi în situaţii de conflict de interese 

sau de incompabilitate.  

 

Președintele Consiliului Județean Alba - domnul Ion DUMITREL solicită aprobarea 

ordinii de zi. 

 

Se supune la vot aprobarea ordinii de zi  

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Vă propun să votăm Ordinea de zi  

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?     

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Constat ca nu sunt voturi împotrivă,  

Cu un număr de 33 de voturi “pentru”, a fost adoptată Hotărârea nr. 130. 

 

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

Consiliului Judeţean Alba nr. 130/6 iulie 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 
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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 aprobată. 

Primul punct Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a 

Consiliului Județean Alba din data de 18 iunie 2020, redactat de doamna director executiv 

Liliana NEGRUŢ, pentru Secretarul general al Județului Alba.  

 

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: 

Constat ca nu sunt voturi împotrivă,  

Cu un număr de 33 de voturi “pentru”, a fost adoptată Hotărârea nr. 131. 

 

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

data de 18 iunie 2020 a fost aprobat cu un număr de 33 voturi „pentru”, fiind adoptată 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 131/ 6 iulie 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. 113/9 iunie 2020 privind aprobarea înfiinţării „Locuinței 

Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 3 Gârbova” 

 

Nu a participat la dezbateri domnul consilier județean RADU Călin.  

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Domnul consilier judeţean Radu Călin nu participă la dezbateri şi la vot. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  
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 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: 

Constat că nu sunt voturi “împotrivă”. 

Cu 32 de voturi “pentru”, a fost adoptată Hotărârea nr. 132. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 113/9 iunie 2020 privind aprobarea înfiinţării „Locuinței 

Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 3 Gârbova” a fost aprobat cu un 

număr de 32 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 132/6 

iulie 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. 123/9 iunie 2020 privind aprobarea înfiinţării „Locuinței 

Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 18 Sâncrai” 

 

Nu a participat la dezbateri domnul consilier județean RADU Călin.  

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Domnul consilier judeţean Radu Călin nu participă la dezbateri şi la vot. 

 

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?  
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Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Constat că nu sunt voturi “împotrivă”. 

Cu 32 de voturi “pentru”, a fost adoptată Hotărârea nr. 133. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 123/9 iunie 2020 privind aprobarea înfiinţării „Locuinței 

Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 18 Sâncrai” a fost aprobat cu un 

număr de 32 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 133/6 

iulie 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: 

4. Proiect de hotărâre nr. 124/9 iunie 2020 privind aprobarea înfiinţării „Locuinței 

Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 19 Abrud” 

 

Nu a participat la dezbateri domnul consilier județean RADU Călin.  

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Domnul consilier judeţean Radu Călin nu participă la dezbateri şi la vot. 

 

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: 

Constat că nu sunt voturi “împotrivă”. 

Cu un număr de 32 de voturi “pentru”, a fost adoptată Hotărârea nr. 134. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 124/9 iunie 2020 privind aprobarea înfiinţării „Locuinței 

Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 19 Abrud” a fost aprobat cu un 

număr de 32 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 134/6 

iulie 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, 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: 

5. Proiect de hotărâre nr. 133/30 iunie 2020 privind modificarea, completarea și 

actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba 

 

Nu au participat la dezbateri domnii consilieri județeni COMȘA Cătălin Răzvan, 

PRODAN Gheorghe Lucian, RADU Călin. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Domnii consilieri judeţeni Prodan Gheorghe Lucian, Radu Călin şi Comşa Cătălin 

Răzvan nu participă la dezbateri şi la vot. 

 

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: 

Constat că nu sunt voturi “împotrivă”. 

Cu un număr de 30 de voturi “pentru”, a fost adoptată Hotărârea nr. 135. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 133/30 iunie 2020 privind modificarea, completarea și 

actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba a fost 

aprobat cu un număr de 30 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 

nr. 135/6 iulie 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, 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, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia 

și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
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0 abțineri 

Nu au participat la vot domnii consilieri județeni COMȘA Cătălin Răzvan, PRODAN 

Gheorghe Lucian, RADU Călin. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

6. Proiect de hotărâre nr. 136/1 iulie 2020 privind însuşirea documentaţiilor tehnice 

cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea 

UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, 

asupra drumului judeţean DJ 107V: DJ 107 - Alecuş - DJ 107D 

 

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: 

Constat că nu sunt voturi “împotrivă”. 

Cu un număr de 33 de voturi “pentru”, a fost adoptată Hotărârea nr. 136. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 136/1 iulie 2020 privind însuşirea documentaţiilor tehnice 

cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea 

UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, 

asupra drumului judeţean DJ 107V: DJ 107 - Alecuş - DJ 107D a fost aprobat cu un număr de 33 

voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 136/6 iulie 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. 138/2 iulie 2020 privind aprobarea constituirii dreptului de uz, 

servitute și acces la utilități publice în favoarea Societății Comerciale „APA CTTA” S.A. Alba 

asupra suprafeței de 3 mp și 60 ml din imobilul înscris în  CF nr. 70959  Baia de Arieş 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Domnii consilieri judeţeni Fulea Ioan, Comşa Cătălin Răzvan şi Radu Călin nu participă 

la dezbateri şi la vot. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  
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 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: 

Constat că nu sunt voturi “împotrivă”. 

Cu un număr de 30 de voturi “pentru”, a fost adoptată Hotărârea nr. 137.  

 

Proiectul de hotărâre nr. 138/2 iulie 2020 privind aprobarea constituirii dreptului de uz, 

servitute și acces la utilități publice în favoarea Societății Comerciale „APA CTTA” S.A. Alba 

asupra suprafeței de 3 mp și 60 ml din imobilul înscris în  CF nr. 70959  Baia de Arieş a fost 

aprobat cu un număr de 30 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 

nr. 137/6 iulie 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, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, 

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 au participat la dezbateri domnii consilieri județeni COMȘA Cătălin Răzvan, FULEA 

Ioan, RADU Călin. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Următoarea şedinţă va fi în data de 16 iulie.  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Mulţumim. Sedinţa s-a încheiat. 

 

Prezentul Proces verbal conține extras din stenograma ședinței „extraordinarăˮ a 

Consiliului Județean Alba din data de 6 iulie 2020. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,                            SECRETAR GENERAL, 

           Ion DUMITREL                          Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea înfiinţării „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă  

pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud”  

 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem audio/videoconferinţă, în 

data de 16 iulie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

            - proiectul de hotărâre privind aprobarea înfiinţării „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud”  

 - referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea înfiinţării „Centrului 

de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud”; 

- raportul de specialitate nr. 15517/9 iulie 2020 al Direcției juridică și administrație 

publică  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

   - adresa nr. 16197 din 3 iunie 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 12604/3 iunie 2020;  

  - nota de fundamentare nr. 16197/2018/2020 privind reorganizarea „Centrului de 

Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud”; 

  - propunerea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba cu privire la aprobarea înfiinţării „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud”; 

  Luând în considerare: 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90/30 aprilie 2020 privind aprobarea 

modificării Organigramei şi a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

 - Strategia naţională privind Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi 2014 - 

2020, Politicile sociale - de  la „reabilitarea” individului la reformarea societății; 

- Strategia judeţeană în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului Alba 2014-

2020. 

- avizul nr. 11105/3/DDPD/SLA/LH/15 mai 2020 emis de Autoritatea Naţională pentru 

Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, cu privire la înfiinţarea Centrului de 

Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud (art. 1 al prezentei hotărâri); 

 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. d,  art. 173 alin. 1 lit. f și art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr. 

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

- Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 112  alin. 3 lit. m din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 

decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 

septembrie 2007, cu modificările ulterioare; 

https://idrept.ro/00136157.htm
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- Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

 - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin H.G. nr. 268/2007; 

 - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind 

asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale aprobate prin H.G. nr. 118/2014, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare 

şi funcţionare a serviciilor sociale aprobat prin H.G. nr. 867/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale „O societate fără bariere 

pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea 

Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020; 

 - Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean/consiliului local al sectorului 

municipiului Bucureşti aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru 

de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative 

de personal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Standardelor specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale cu cazare 

de tip Centru de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi, Centru pentru 

viaţă independentă pentru persoane adulte cu dizabilităţi, Centru de îngrijire şi asistenţă pentru 

persoane adulte cu dizabilităţi  aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 

82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate obligatorii 

pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

- art. 24 şi art. 25 din Metodologia de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru 

persoanele adulte cu handicap aprobată prin Decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 

Persoane cu Dizabilităţi nr. 877 din 30 octombrie 2018; 

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

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

adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

  Art. 1. Se aprobă înfiinţarea „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte 

cu Dizabilităţi Abrud”, în subordinea Consiliului Judeţean Alba, în structura Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, ca urmare a reorganizării „Centrului de 

Îngrijire şi Asistenţă Abrud. 

Art. 2. În urma procesului de reorganizare, profilul centrului rezidenţial va fi centru de 

îngrijire şi asistenţă, cu o capacitate maximă de 50 beneficiari. 

Art. 3. (1) Se aprobă Organigrama „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilităţi Abrud”, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

   (2) Organigrama „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte 

cu Dizabilităţi Abrud” constituie parte integrantă a Organigramei Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Art. 4. (1) Se aprobă Statul de funcţii al „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud”, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

https://idrept.ro/00180544.htm
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    (2) Statul de funcţii al „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilităţi Abrud constituie parte integrantă a Statului de funcţii al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba”. 

Art. 5. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului de Îngrijire 

şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud, conform anexei nr. 3 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 6. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 1 august 2020. 

Art. 7. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud” aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 

90/30 aprilie 2020 privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba. 

Art. 8. Președintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul directorului general al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 9. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu 

Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, Agenţiei Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba, 

Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Biroului 

resurse umane şi Compartimentului Unităţi de asistenţă medicală, socială, învăţământ special din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 140 

Alba Iulia, 16 iulie 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 modificările şi completările 

ulterioare,  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 Judeţean Alba nr. 140 din 16 iulie 2020 

 

 

 

ORGANIGRAMA 

„CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ 

PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI ABRUD” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Subordonare funcţională  

 

 

 

 

 

 

 
 

                                    Subordonare metodologică 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     CONTRASEMNEZĂ 

      PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                     Vasile BUMBU 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI 

PROTECŢIA COPILULUI ALBA 

 

DIRECTOR GENERAL 

DIRECTOR GENERAL 

ADJUNCT 

Serviciul management de caz pentru 

persoane adulte cu dizabilități și 

monitorizare servicii sociale 

 

Şef centru 

„Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud” 

 

Personal de specialitate de 

îngrijire şi asistenţă, 

personal de specialitate şi 

auxiliar 

31 

Personal cu funcţii 

administrative, 

gospodărire, întreţinere-

reparaţii, deservire 

18 

 



 
179 

Anexa nr. 2 la Hotărârea  

Consiliului Judeţean Alba nr. 140 din 16 iulie 2020 

 

 

 

STAT DE FUNCŢII AL 

„CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ 

PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI ABRUD” 

 

 

 

    

Nr.Crt Denumirea funcţiei 
Clasa/      

Studii 
Gradul 

Număr de 

posturi 

Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Abrud 

1 șef centru gradul II S   1 

2 medic primar S   1 

3 asistent medical principal PL   6 

4 asistent social principal S   2 

5 psiholog practicant S   1 

6 masor principal M   2 

7 infirmier G   19 

8 inspector de specialitate IA S   2 

9 magaziner M;G   1 

10 muncitor calificat I (bucătar) M;G   3 

11 muncitor calificat II (bucătar) M;G   1 

12 muncitor calificat IV (bucătar) M;G   1 

13 muncitor calificat I (fochist) M;G   3 

14 muncitor calificat IV (fochist) M;G   2 

15 muncitor calificat I (întreţinere) M;G   1 

16 muncitor calificat I (lenjereasă) M;G   1 

17 spălătoreasă M;G   2 

18 șofer I M;G   1 

TOTAL GENERAL 50 

          

 

     CONTRASEMNEZĂ 

      PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                     Vasile BUMBU 
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Anexa nr. 3 la Hotărârea  

Consiliului Judeţean Alba nr. 140 din 16 iulie 2020 

 

 

 

REGULAMENT 

       de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare: 

„CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ 

PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI ABRUD” 

 

 

 

       Art. 1.  Definiţie 

(1)  Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului 

social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud”, 

aprobat conform Hotărîrii Consiliului Judeţean Alba nr. 198/18 noiembrie 2004 și reorganizat în 

conformitate cu prevederile Deciziei nr. 877/2018 a Autorității Naționale pentru Persoanele cu 

Dizabilități, de aprobare a Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru 

persoanele adulte cu handicap. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, 

cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 

legali/convenţionali, vizitatori. 

     Art. 2. Identificarea serviciului social 

     Serviciul social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi 

Abrud”, cod serviciu social 8790 CR-D-I, cu sediul în localitatea Abrud, str. Republicii, nr. 2-4, 

judeţul Alba, este administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba, acreditat conform Certificatului de acreditare  nr. 000020,  CUI 9266163.     

 Art. 3. Scopul serviciului social 

Scopul serviciului social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilităţi Abrud” este de a acorda persoanelor adulte cu dizabilităţi aflate în situaţii de 

dificultate socială, care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, servicii de  găzduire, îngrijire 

personală, asistenţă pentru sănătate, recuperare reabilitare funcţională, promovarea unui stil de 

viaţă independent şi activ,  informare, evaluare a nevoilor, integrare/reintegrare socială a 

persoanelor adulte cu dizabilităţi în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi 

combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.  

Art. 4. Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

(1)  Serviciul social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilităţi Abrud” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi 

funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, cu  modificările şi completările ulterioare, precum şi a 

altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 

82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate 

obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoane adulte cu dizabilități. 

(3)  Serviciul social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă  pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilităţi Abrud” funcționează în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba,  în regim de componentă funcţională a acesteia, fără personalitate 

juridică, este condus de un şef centru şi se subordonează directorului general adjunct pe 

probleme sociale, metodologic fiind coordonat de Serviciul management de caz pentru persoane 

adulte cu dizabilități și monitorizare servicii sociale. 

http://lege5.ro/en/Mobile/Gratuit/gi4diobsha/legea-asistentei-sociale-nr-292-2011?pid=&d=2015-11-10
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  (4) Serviciul social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilităţi Abrud” are o capacitate maximală de 50 beneficiari. 

Art. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

      Serviciul social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 

Abrud” se organizează şi funcţionează cu respectarea: 

a.) principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială; 

b.) principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în 

legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte 

internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate 

aplicabile.  

Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Centrului de 

Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi  Abrud” sunt următoarele: 

 respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

 protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte 

egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea 

personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele 

beneficiare; 

 asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

 deschiderea către comunitate; 

 asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

 asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în 

unitate a unui personal mixt; 

           ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de 

exerciţiu; 

           facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, 

după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a 

dezvoltat legături de ataşament, atunci când aceştia îşi manifestă real interesul;  

           promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

           asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare  şi 

intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare în funcţie de resursele umane şi financiare 

asigurate, în situaţii de criză şi în funcţie de particularităţile cazului; 

           preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după 

caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

           încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

           asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

           primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care 

se pot confrunta la un moment dat; 

           colaborarea centrului direct şi prin intermediul Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială  

şi Protecţia  Copilului Alba  cu serviciul public de asistenţă socială sau primăriile de domiciliu 

ale beneficiarilor/aparţinătorilor. 

Art. 6. Beneficiarii serviciilor sociale 

     (1)  Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă  pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud” sunt: Persoane adulte cu dizabilităţi încadrate în diferite 

grade de handicap  cu domiciliul/reședința pe raza judeţului Alba, care au  Decizie de admitere în 

„Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud”, act emis de 

către Comisia de Evaluare a  Persoanelor Adulte cu Handicap  Alba. 
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(2) „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă  pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi  Abrud” 

realizează admiterea beneficiarilor cu respectarea Procedurii de Admitere aprobată de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.  

,,Centrul de Îngrijire şi Asistenţă  pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud” 

întocmeşte,  pentru fiecare beneficiar,  un dosar de servicii şi dosarul personal al beneficiarului 

care conţine, cel puţin, următoarele documente:  

 cerere de admitere în centru, completată de beneficiar sau de reprezentantul legal; 

 decizia de admitere, aprobată sau, după caz, avizată de reprezentantul furnizorului, în 

original; 

 recomandare medicală din care rezulta tipul de instituţie indicat; 

 copie după B.I/C.I, certificat de naştere/căsătorie/deces al  aparţinătorului; 

 copie după documentul care atestă încadrarea în grad de  handicap; 

 adeverinţă de venit de la Administraţia financiară; 

 contractul de furnizare servicii, semnat de părţi, în original; 

 documente doveditoare a situaţiei locative; 

 ultimul talon de pensie, dacă este cazul; 

 anchetă socială şi planul de servicii  

 angajament de plată - după caz  

 investigaţii paraclinice cu rezultat favorabil integrării in comunitate. 

(3)  „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă  pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud” în 

baza Procedurii proprii de încetare/suspendare a serviciilor stabileşte şi aduce la cunoştinţa 

beneficiarilor condiţiile de încetare/sistare a serviciilor pe perioadă determinată. 

Principalele situaţii în care centrul încetează/suspendă acordarea serviciilor către 

beneficiar pe o anumită perioadă de timp sunt următoarele : 

 la cererea beneficiarului/reprezentantului legal; 

 la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ;  

 transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidenţial/altă instituţie, la 

cererea scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal;  

 la recomandarea centrului rezidenţial care nu mai are capacitatea de a acorda toate 

serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului; 

 în cazul închiderii centrului rezidenţial,  

 în caz de deces al beneficiarului; 

 când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar/reprezentantul legal al 

acestuia.  

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi  Abrud”, au următoarele drepturi: 

a.) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de 

rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 

b.) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv 

la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 

c.) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

d.) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin 

condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 

e.) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de 

exerciţiu; 

f.) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

g.) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

h.) să li se respecte toate drepturile speciale pentru persoane cu dizabilităţi 

  (5)  Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de Îngrijire si 

Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud” au următoarele obligaţii: 

a.) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, 

medicală şi economică; 
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b.) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

c.) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale 

furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

d.) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

e.) să respecte prevederile prezentului regulament precum şi a obligaţiilor asumate prin 

contractul de furnizare de servicii. 

 Art. 7. Principalele funcţii ale serviciului social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă  pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud” sunt următoarele: 

a.) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarele activităţi: 

1. găzduire pe perioada nedeterminată 

2. cazare; 

3. alimentație. 

4. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară; 

5. îngrijire personală specializată; 

6. asistenţă pentru sănătate; 

7. informare și asistență socială ; 

8. consiliere psihologică; 

9. menținerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive; 

10. menținerea/dezvoltarea deprinderilor zilnice, de comunicare; de mobilitate; de 

autoîngrijire; de îngrijire a propriei sănătăți; de autogospodărire; 

11. dezvoltarea abilităţilor de viaţă; 

12. mediere, optimizarea relaţiilor sociale ale beneficiarilor în centru; 

13. intervenţie în caz de urgenţă. 

b.) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi 

publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. sesiuni de informare a beneficiarilor cu privire la activitatea curentă a centrului; 

2. informarea potenţialilor beneficiari  se face prin prezentarea materialelor 

informative cuprinzând pliante, ghidul beneficiarului; 

3. facilitarea accesului potenţialilor beneficiari/reprezentanților legali, pentru a 

cunoaște condițiile de locuit și de desfășurare a activităților/serviciilor, în baza unui program de 

vizită; 

4. asigurarea că beneficiarii și orice persoană interesată, precum și instituțiile 

publice cu responsabilități în domeniul protecției sociale, cunosc activitatea și performanțele 

sale; 

5. elaborarea de rapoarte de activitate. 

c.) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de 

dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane 

beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. socializare şi activităţi culturale (participarea la slujbele religioase, diverse 

activităţi culturale desfăşurate în societate, excursii, plimbări, vizite la diferite instituţii); 

2. obţinerea unei stări de bine, evitarea izolării prin  implicarea în activităţi de 

grup; 

3. asigurarea păstrării confidenţialităţii asupra informaţiilor, prin şedinţe de 

consiliere socială. 

4. organizarea de sesiuni de informare a beneficiarilor/reprezentanților legali cu 

privire  la tipurile de abuz, modalitatea de identificare și sesizare a eventualelor abuzuri sau alte 

forme de tratament degradant precum și cu privire la modalitățile de formularea a eventualelor 

sesizări/reclamații; 

d.) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
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1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a 

serviciilor; 

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

3. planificare activităţi /servicii; 

4. evaluare. 

e.) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin 

realizarea următoarelor activităţi: 

1. asigurarea calităţii spaţiilor destinate recuperării şi reabilitării beneficiarilor; 

2. asigurarea calităţii hranei în raport cu resursele financiare; 

3. asigurarea logisticii în funcţie de nevoile beneficiarilor şi resursele furnizorului; 

4. formarea şi autoformarea continuă a personalului, disponibilitatea, capacitatea 

empatică şi motivaţia personalului. 

Art. 8. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 
(1) 1. Serviciul social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilităţi Abrud” funcţionează cu un număr de 50 posturi, conform prevederilor Hotărârii 

Consiliului Județean Alba nr. 90/30 aprilie 2020, din care: 

         a.) personal de conducere: 1 post 

         b.) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, personal de specialitate şi 

auxiliar aprobat: 31  posturi; 

        c.) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire 

aprobat: 18 posturi; 

        2.  Personalul de specialitate reprezintă 62% din totalul personalului. 

        3.  Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de 50 

posturi prevăzut în statul de funcţii aprobat.  

      (2) Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului şi 

se realizează în funcţie de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de 

calitate, conform H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale 

precum și a regulamentelor - cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu 

modificările și completările ulterioare. 

      (3) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activităţii curente a 
„Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Abrud” şi gestionarea 
bunurilor  aflate în patrimoniul acestora vor fi asigurate de către șeful de centru, care realizează 
şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Alba și  se subordonează directorului general adjunct care coordonează activitățile în 
domeniul protecției persoanei adulte; 
             (4) Metodologic activitatea „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane 
Adulte cu Dizabilități Abrud” este coordonată prin intermediul Serviciului Management de caz 
pentru persoane adulte cu dizabilități și monitorizare servicii sociale din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

(5) Serviciile de nutriție sunt asigurate prin încheierea de către Direcția Generală 

de Asistență și Protecția Copilului Alba a unui contract de prestari servicii de specialitate. 

           (6) Serviciile de informare, consiliere, evaluare socială și psihologică sunt 

asigurate de către specialiști care funcționează în cadrul centrului sau în structurile specializate 

ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Art. 9.  Personalul de conducere 

Conducerea centrului este asigurată de un  şef centru.  

Atribuțiile șefului de centru sunt: 

 asigură şi răspunde de coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate în 

cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi   Abrud, precum 

şi Locuinţei Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 6 Abrud, Locuinţei Protejate 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 7 Abrud, Locuinţei Protejate pentru Persoane Adulte 

cu Dizabilităţi nr. 8 Abrud, Locuinţei Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 14 

Abrud, Locuinţei Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 15 Abrud, Locuinţei 
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Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 19 Abrud, de personalul serviciilor, precum 

şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în 

mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării 

serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

 elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul 

implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii 

sociale; 

 propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și 

perfecționare; 

 întocmește raportul anual de activitate; 

 asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului; 

 propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a 

numărului de personal; 

 ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 

ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

 răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și 

dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor 

activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

 organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a 

regulamentului de organizare și funcționare; 

 întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a 

exercițiului bugetar; 

 asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale. 

 Art. 10.   Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi 

auxiliar 

(1) Personalul de specialitate este format din: 

   a.) medic (221107) 

Atribuţiile medicului:  

 organizează şi  răspunde de activitatea de asistenţă medicală acordată persoanelor 

internate aflate în  îngrijire; 

 supraveghează continuu starea de sănătate şi profilaxia îmbolnăvirilor asistaţilor din 

centrul rezidenţial; 

 examinează la admiterea în centrul rezidențial şi, după  caz, la încetarea/modificarea 

măsurii de protecție  fiecare persoană aflată în îngrijire; 

 examinează zilnic, din punct de vedere medical starea sănătăţii asistaţilor din centru; 

 întocmeşte foile de observaţie ale persoanelor internate şi consemnează în acestea  

tratamentul şi evoluţia bolii; 

 asigură păstrarea documentelor  medicale (foi de  observaţie, buletine  de analize, 

bilete de ieşire şi altele asemenea); 

 instituie sau  urmăreşte, după caz, aplicarea tratamentelor medicale şi a regimurilor 

dietetice  supraveghează tratamentele medicale efectuate, de cadrele medii sanitare, iar la nevoie 

le efectuează personal; 

 asigură respectarea recomandărilor cuprinse în biletele de ieşire, scrisori medicale, 

planuri de recuperare şi altele asemenea eliberate de alte instituţii medicale pentru persoanele 

internate; 

 direcţionează către alte unităţi medicale cazurile care necesita îngrijire medicală de 

specialitate. 

   b.)  psiholog (263411) 

Atribuţiile psihologului:   

 evaluează psihologic și stabilește psihodiagnosticul clinic prin identificarea factorilor 

psihologici implicați în tulburare/boală mintală; 

 intervenție psihologică clinică primară cu consiliere psihologică primară și psihoterapii 

scurte având ca scop controlul primar al factorilor psihologici implicați în sănătate și boală; 
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 reevaluează periodic starea de progres sau regres a asistaţilor în vederea menţinerii sau 

schimbării diagnosticului şi completează, după caz, în fișa de evaluare datele obținute; 

 orientează asistaţii spre diferite activităţi instructiv terapeutice; 

 organizează activităţi individuale și de grup cu fiecare asistat, psihoterapie, activităţi de 

stimulare psihomotrică sau senzorială; 

 efectuează activitatea de psihoprofilaxie şi psihoigienă; 

 realizează consilierea individuală şi de grup a asistaţilor în funcţie de nevoile acestora 

pe baza unor planuri personalizate; 

 respectă personalitatea fiecărui asistat în parte, asigurând confortul psihic necesar 

examinării psihologice. 

   c.) asistent social (263501) 

Atribuţiile  asistentului social:  

 informează şi consiliază beneficiarii cu privire la drepturile şi facilităţile sociale 

existente, clarificări privind demersurile de obţinere; 

 sprijină pentru menţinerea relaţiei beneficiarului cu familia, prieteni etc.; 

 informează beneficiarii despre programele de lucru, facilităţile oferite de cabinete 

medicale, servicii de abilitare şi reabilitare, servicii balneo etc; 

 depistează şi rezolvă problemele de integrarea a asistaților în colectivitate; 

 ajută şi consiliază asistații în rezolvarea problemelor personale; 

 ține evidenta, urmărește şi completează la zi dosarele asistaților cu actele necesare; 

 aduce zilnic la cunoștința conducerii serviciului situațiile deosebite apărute privind 

relațiile dintre asistați şi dintre asistați şi personal; 

 consiliază  asistații şi îi îndrumă în vederea obținerii de informații utile privind 

drepturile personale; 

 organizează programe recreative şi de dezvoltare personală pentru persoanele asistate 

din centrul de recuperare;  organizează şi mediază întâlniri între asistați şi aparținători; 

 păstrează şi gestionează bunurile de valoare ale asistaților lipsiți de discernământ pe 

care le utilizează numai în folosul acestora; 

d.) asistent medical (325901) 
Atribuţiile asistentului  medical:  

 administrează medicația, efectuează sau urmărește, după caz, aplicarea tratamentelor 

medicale și regimurilor dietetice recomandate la externarea din unitățile sanitare cu paturi 

cuprinse în bilete de externare, scrisori medicale, planuri de recuperare, planuri de îngrijire și 

tratament și altele asemenea;  

 gestionează tratamentul bolilor minore (răceli, dureri de cap, etc.) și aplicarea medicației 

prescrise de către medic beneficiarilor; 

 acordă primul ajutor şi cheamă medicul în situaţii de urgenţă;  

 supraveghează continuu starea de sănătate a asistaţilor, şi semnalează medicului aspecte 

deosebite cu privire la evoluţia şi îngrijirea bolnavilor; 

 participă la examinarea de către medici a beneficiarilor, informându-i asupra stării şi 

evoluţiei acestora, şi execută indicaţiile medicilor cu privire la efectuarea tratamentului şi a 

analizelor medicale, la regimul alimentar şi la igiena persoanelor respective; 

 semnalează medicului cazurile de îmbolnăviri intercurente, asigurând după caz, izolarea 

asistaţilor bolnavi 

 respectă dreptul pacientului la tratament și dacă un beneficiar refuză medicația 

recomandată, va consemna refuzul acestui de a lua tratamentul în Fișa de monitorizare a stării 

de sănătate;  

 verifică probele de alimente și le etichetează corespunzător; 

 asigură documentația medicală pentru cazurile care necesită îngrijire spitalicească; 

 asigură primirea asistaţilor precum şi informarea acestora asupra prevederilor 

regulamentului de ordine interioară a serviciului social, referitor la drepturile şi îndatoririle 

bolnavilor internaţi. 

   e.)  masor (325501) 
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Atribuţiile masorului: 

 supraveghează în mod continuu starea de sănătate a asistaţilor pe perioada aplicării 

procedurilor de masaj şi semnalează medicului aspecte deosebite cu privire la evoluţia şi 

modificările intervenite în îngrijirea bolnavilor; 

 asigură sub directa coordonare a medicului urmărirea stării de sănătate şi profilaxia 

îmbolnăvirilor, educaţia pentru sănătate, redarea autonomiei asistaţilor, efectuarea tehnicilor şi 

procedurilor de masaj recomandate de medic; 

 execută pe baza prescripţiilor medicale şi a unei planificări, tratamentele, procedurile 

medicale şi măsurile de recuperare prin masaj, în vederea recuperării medicale a asistaţilor; 

 informează medicul, la cererea acestuia, despre evoluţia stării de sănătate şi gradul de 

recuperare a asistaţilor şi consemnează procedurile efectuate; 

 acordă primul ajutor în caz de urgenţă şi cheamă imediat medicul; 

 manifestă permanent o atitudine plină de solicitudine faţă de asistat; 

 ţine evidenţa tratamentelor şi procedurilor efectuate; 

 se preocupă de aprovizionarea, utilizarea şi justificarea materialelor necesare în 

efectuarea activităţii; 

 utilizează şi păstrează în bune condiţii aparatura din dotare; 

 pregăteşte şi verifică funcţionarea aparaturii din dotare, semnalând defecţiunile. 

   f.) infirmier (532103) 

Atribuţiile infirmierului:  

 supraveghează cu atenţie şi în mod permanent asistaţii, răspunde pentru securitatea 

vieţii asistaţilor şi ia măsuri de prevenire a accidentelor pe timpul cât îşi desfăşoară activitatea;  

 urmăreşte permanent starea psihică şi fizică a asistaţilor şi sesizează conducerea 

unităţii sau, după caz, asistentul medical, medicul, psihologul privind orice modificare a stării de 

sănătate a asistaţilor în cel mai scurt timp; 

 are obligaţia să cunoască măsurile de acordare a primului ajutor şi să le aplice în caz de 

nevoie; 

 însoţeşte asistaţii la aplicarea tratamentelor, a procedurilor, la internarea în spitale sau 

la consult de specialitate atunci când este cazul; 

 încurajează dezvoltarea autonomiei asistaţilor; 

 efectuează sau participă la efectuarea toaletei zilnice a persoanelor mobilizate, ori de 

câte ori este nevoie, cu respectarea normelor de igienă; 

 acordă sprijin persoanelor pentru efectuarea toaletei zilnice;  

 acordă sprijin persoanelor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice (ploscă, urinar, tăviţe 

renale şi altele asemenea). 

   Art. 11. Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: 

aprovizionare, mentenanţă, achiziţii, reparaţii este format din: 

a.) magaziner (432102) 

Atribuţiile magazinerului: 

 primeşte, eliberează, sortează şi conservă, bunurile materiale introduse în magazia 

centrului; 

 primeşte, eliberează pentru consum alimentele şi materialele numai pe bază de 

documente legale întocmite; 

 respectă concordanţa dintre datele înscrise în documentele de însoţire şi cantităţile 

existente, la primirea alimentelor şi a materialelor în magazia centrului; 

 semnează documentele de primire a mărfii în magazia centrului; 

 solicită ajutorul comisiei de recepţie dacă se constată diferenţe cantitative faţă de datele 

înscrise în documentele de însoţire; 

 răspunde de ţinerea corectă şi la zi a evidenţelor analitice şi sintetice, de înregistrarea 

în contabilitate în ordine cronologică a tuturor intrărilor şi ieşirilor şi transferuri de bunuri din 

unitate; 

 răspunde de confruntarea lunară a evidenţelor contabile cu cele din magaziile unităţii; 

 întocmeşte balanţele analitice lunare la aceste conturi; 
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 întocmeşte „Listele de inventar” cu stocul scriptic, pentru inventarul anual; 

 verifică întocmirea corectă şi la timp a actelor primite de la gestionarii de bunuri 

prezentându-le totodată pentru controlul financiar preventiv; 

 exercită atribuţii de control financiar pentru activităţile financiar contabile care impun 

acest lucru. 

b.) inspector de specialitate (242203); 

   Atribuţiile inspectorului de specialitate 

  asigură  şi răspunde de întreţinerea, gospodărirea, administrarea, igienizarea şi 

reparaţiile în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea personalul „Centrului de Îngrijire şi 

Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud”; 

  coordonează, îndrumă, monitorizează şi controlează activitatea din cadrul „Centrului 

de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud” pe perioada absenţei din 

unitate a şefului de centru; 

  coordonează acţiunile destinate asigurării şi îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă, sănătate 

şi de petrecere a timpului liber a asistaţilor „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilităţi Abrud”; 

  răspunde de gestiunea patrimoniului „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud”; 

  răspunde de buna întreţinere şi exploatare a patrimoniului „Centrului de Îngrijire şi 

Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud”; 

  coordonează şi monitorizează inventarierea anuală a patrimoniului „Centrului de 

Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud”; 

  organizează în mod raţional procesul de întreţinere şi deservire a clădirilor, centralelor 

termice, instalaţiilor de apă, lumină şi încălzire, lifturi, a blocurilor alimentare unde se prepară 

hrana pentru asistaţi „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi 

Abrud”, conform dietelor prescrise de personalul medical; 

  asigură menţinerea instalaţiilor şi a utilajelor în stare permanentă de funcţionare; 

  asigură aprovizionarea cu materii şi materiale necesare desfăşurării optime a 

activităţilor care se desfăşoară în cadrul „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilităţi Abrud”; 

  asigură paza bunurilor aflate în patrimoniul „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud”. 

    c.) muncitor calificat - întreţinere (752201); 

Atribuţii muncitor calificat ( întreţinere) 

 efectuează  verificarea tuturor instalaţiilor, utilajelor aflate în funcţiune pentru a 

identifica eventualele defecţiuni, pe care le face cunoscute administratorului sau şefului de centru 

în scris, pentru a se lua măsurile de remediere; 

 întocmeşte necesarul de materiale pentru reparaţii şi îl înaintează administratorului; 

 răspunde de aparatele, mijloacele fixe sau obiectele de inventar cu care îşi desfăşoară 

activitatea efectuează activitatea de reparaţii în timp util în aşa fel încât să nu prejudicieze 

unitatea şi răspunde de activitatea prestată; 

 întocmeşte un proces verbal împreună cu inspectorul de specialitate cu ocazia 

efectuării lucrărilor, precizând felul, locul, volumul şi materialele lucrărilor efectuate;  

 execută lucrări de zugrăvit/vopsit atunci când şeful ierarhic stabileşte; 

 răspunde de buna funcţionare a instalaţiei igienico - sanitare din centru; 

 are obligaţia de a purta uniformă de protecţie şi respectă riguros măsurile de igienă 

personală şi colectivă 

     d.) muncitor calificat  - lenjereasă (912103); 

  Atribuţii muncitor calificat (lenjereasă) 

 primeşte de la magazie materialul pentru confecţionarea de cearşafuri, feţe de perne, 

feţe de masă; 

 are obligaţia de a verifica să nu eliberează haine fără nasturi, elastic, nereparate şi 

necălcate; 
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 repară tot ce este de reparat în materie de îmbrăcăminte, lenjerie; 

 răspunde de buna funcţionare a maşinii de cusut; 

 răspunde de păstrarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar din dotare precum şi 

a documentelor pe care le foloseşte; 

 întreţine în bună stare baza materială existentă; 

 răspunde de buna funcţionare a utilajelor pe care le foloseşte; 

 răspunde şi verifică să nu rămână în funcţiune sau nesupravegheate aparatele electrice 

pe care le foloseşte; 

 cunoaşte şi respectă regulamentul de ordine interioară; 

 are obligaţia de a respecta riguros măsurile de igienă personală şi colectivă. 

e.) muncitor calificat - fochist (818204); 

       Atribuţii muncitor calificat (fochist) 

 asigură în bune condiţii funcţionarea centralei termice şi a tuturor instalaţiilor termice 

din centru; 

 răspunde de asigurarea unui confort termic optim; 

 răspunde de buna funcţionare a cazanelor din centrala termică în timpul programului 

de lucru; 

 participă la punerea în funcţiune a cazanelor; 

 nu părăseşte locul de muncă în timpul când sunt cazanele în funcţiune; 

 verifică şi supraveghează funcţionarea cazanelor şi a instalaţiilor anexe; 

 realizează supravegherea, exploatarea şi întreţinerea cazanelor şi a instalaţiilor 

auxiliare acestora, precum şi a circuitelor centralelor termice; 

 predă schimbului instalaţiile în bună stare de funcţionare prin proces verbal de predare 

– primire; 

 controlează zilnic întregul local al unităţii pentru a depista deficienţele care se ivesc; 

 are obligaţia de a purta uniformă de protecţie şi respectă riguros măsurile de igienă 

personală şi colectivă; 

f.) muncitor calificat - bucătar (512001); 

Atribuţii muncitor calificat (bucătar) 

 asigură prepararea meniurilor conform indicaţiilor date şi a reţetarului (a cărui existenţă 

este obligatorie); 

 răspunde de modul de preparare a meniurilor şi de calitatea lor; 

 răspunde de corecta păstrare a alimentelor; 

 asigură pregătirea mesei la timp; 

 răspunde de sterilizarea recipientelor în care se păstrează probele de alimente, de 

existenţa probelor de alimente şi de păstrarea acestora timp de 48 de ore; 

 răspunde de aplicarea măsurilor de igienă, protecţia muncii, P.S.I., şi educaţia pentru 

sănătate la locul de muncă; 

 are obligaţia de a purta uniformă de protecţie şi respectă riguros măsurile de igienă 

personală şi colectivă 

g.) spălătoreasă (912103); 

   Atribuţii spălătoreasă 

 execută spălarea şi uscarea lenjeriei asistaţilor ori de câte ori este nevoie; 

 predă responsabilului blocului lenjeriei rufele curate; 

 răspunde de starea igienico - sanitară a locului de muncă şi a utilajelor pe care le 

foloseşte, precum şi de buna funcţionare a acestora; 

 asigură dezinfecţia lenjeriei înainte de prespălare; 

 are obligaţia de a cunoaşte modul de funcţionare şi folosire a maşinilor de spălat şi a 

storcătoarelor şi, în cazul în care apar defecţiuni anunţă conducerea unităţii; 

 răspunde şi verifică să nu rămână în funcţiune sau nesupravegheate aparatele electrice 

pe care le foloseşte; 

 cunoaşte şi respectă regulamentul de ordine interioară; 

 cunoaşte şi respectă programul de lucru stabilit de şeful de centru; 
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 anunţă în timp util şeful de centru schimbarea turei, aceasta făcându-se cu acordul 

acestuia, preluând toate atribuţiile colegului cu care a făcut schimbul de tură; 

 are obligaţia de a respecta riguros măsurile de igienă personală şi colectivă 

h.) şofer (832201); 
     Atribuţii şofer 

 cunoaşte şi aplică normele Codului rutier în vigoare; 

 întreţine şi utilizează autovehiculul în condiţii optime de funcţionare; 

 cunoaşte autovehiculul din punct de vedere tehnic şi îşi îmbogăţeşte cunoştinţele de 

mecanică auto; 

 efectuează cursele numai în baza foilor de parcurs eliberate de conducerea unităţii; 

 prezintă autovehiculul în bune condiţii în vedere efectuării inspecţiei tehnice periodice; 

 toate cursele le efectuează numai în baza foilor de parcurs eliberate de conducerea 

unităţii; 

 răspunde la cererea conducerii unităţii ori de câte ori este solicitat pentru a transporta 

bolnavii la clinici, spitale, comisie de expertiză; 

 face revizia tehnică a maşinii atunci când aceasta expiră; 

 Art. 12. Finanţarea serviciului social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud”  

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 

resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de 

calitate aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se realizează prin bugetul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

  Art. 13. (1) Prezentul regulament constituie anexă a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi se 

completează de drept cu prevederile legale în vigoare sau ulterioare. 

(2)  Modificarea/completarea prezentului regulament se face prin hotărâre a 

Consiliului Judeţean Alba.  

Art. 14. La data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 140/16 iulie 

2020 privind aprobarea înfiinţării „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilităţi Abrud” își încetează aplicabilitatea anexa nr. 4, a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90 din 30 aprilie 2020, precum şi alte dispoziţii 

contrare prezentei hotărâri. 

 

     CONTRASEMNEZĂ 

      PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                     Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea înfiinţării „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă  

pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Baia de Arieş”  

 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem videoconferinţă, în data 

de 16 iulie 2020; 

 Luând în dezbatere : 

             - proiectul de hotărâre privind aprobarea înfiinţării „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Baia de Arieş”  

  - referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea înfiinţării „Centrului 

de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Baia de Arieş”; 

- raportul de specialitate nr. 15512/9 iulie 2020 al Direcției juridică și administrație 

publică  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

   - adresa nr. 16197 din 3 iunie 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 12604/3 iunie 2020; 

  - nota de fundamentare nr. 16198/2018/2020 privind reorganizarea „Centrului de 

Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Baia de Arieş”; 

  - propunerea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba cu privire la aprobarea înfiinţării „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilităţi Baia de Arieş”; 

  Luând în considerare: 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90/30 aprilie 2020 privind aprobarea 

modificării Organigramei şi a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

 - Strategia naţională privind Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi 2014 - 

2020, Politicile sociale - de  la „reabilitarea” individului la reformarea societății; 

- Strategia judeţeană în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului Alba 2014-

2020. 

- avizul nr. 11105/2/DDPD/SLA/LH/15 mai 2020 emis de Autoritatea Naţională pentru 

Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, cu privire la înfiinţarea Centrului de 

Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Baia de Arieş (art. 1 al prezentei 

hotărâri); 

 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. d,  art. 173 alin. 1 lit. f și art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr. 

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

- Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 112  alin. 3 lit. m din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 

https://idrept.ro/00136157.htm
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decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 

septembrie 2007, cu modificările ulterioare; 

- Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

 - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin H.G. nr. 268/2007; 

 - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind 

asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale aprobate prin H.G. nr. 118/2014, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare 

şi funcţionare a serviciilor sociale aprobat prin H.G. nr. 867/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale „O societate fără bariere 

pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea 

Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020; 

 - Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean/consiliului local al sectorului 

municipiului Bucureşti aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru 

de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative 

de personal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Standardelor specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale cu cazare 

de tip Centru de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi, Centru pentru 

viaţă independentă pentru persoane adulte cu dizabilităţi, Centru de îngrijire şi asistenţă pentru 

persoane adulte cu dizabilităţi  aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 

82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate obligatorii 

pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

- art. 24 şi art. 25 din Metodologia de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru 

persoanele adulte cu handicap aprobată prin Decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 

Persoane cu Dizabilităţi nr. 877 din 30 octombrie 2018; 

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

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

adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 

  Art. 1. Se aprobă înfiinţarea „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte 

cu Dizabilităţi Baia de Arieş”, în subordinea Consiliului Judeţean Alba, în structura Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, ca urmare a reorganizării „Centrului 

de Îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş”. 

Art. 2. În urma procesului de reorganizare, profilul centrului rezidenţial va fi centru de 

îngrijire şi asistenţă, cu o capacitate maximă de 50 beneficiari. 

Art. 3. (1) Se aprobă Organigrama „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilităţi Baia de Arieş”, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

   (2) Organigrama „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte 

cu Dizabilităţi Baia de Arieş” constituie parte integrantă a Organigramei Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

https://idrept.ro/00180544.htm
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Art. 4. (1) Se aprobă Statul de funcţii al „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilităţi Baia de Arieş”, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

    (2) Statul de funcţii al „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilităţi Baia de Arieş” constituie parte integrantă a Statului de funcţii al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Art. 5. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al „Centrului de Îngrijire 

şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Baia de Arieş”, conform anexei nr. 3 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 6. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 1 august 2020. 

Art. 7. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Baia de 

Arieş” aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90/30 aprilie 2020 privind 

aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Art. 8. Președintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul directorului general al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 9. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu 

Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, Agenţiei Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba, 

Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Biroului 

resurse umane şi Compartimentului Unităţi de asistenţă medicală, socială, învăţământ special din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

              

 

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ 

     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL 

                         Ion DUMITREL                               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 141 

Alba Iulia, 16 iulie 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 modificările şi completările 

ulterioare, 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 Judeţean Alba nr. 141 din 16 iulie 2020 

 

 

 

ORGANIGRAMA 

„CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ 

PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI BAIA DE ARIEŞ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Subordonare funcţională 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   Subordonare metodologică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ 

     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL 

                         Ion DUMITREL                               Vasile BUMBU 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI 

PROTECŢIA COPILULUI ALBA 

 

DIRECTOR GENERAL 

DIRECTOR GENERAL 

ADJUNCT 

Serviciul management de caz pentru 

persoane adulte cu dizabilități și 

monitorizare servicii sociale 

 

„Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilităţi Baia de 

Arieş” 

 

Şef centru 

Personal de specialitate de 

îngrijire şi asistenţă, 

personal de specialitate şi 

auxiliar 

Personal cu funcţii 

administrative, 

gospodărire, întreţinere-

reparaţii, deservire 

34 15 

 



 
195 

 

 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea  

Consiliului Judeţean Alba nr. 141 din 16 iulie 2020 

 

 

 

STAT DE FUNCŢII AL 

„CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ 

PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI BAIA DE ARIEŞ” 

 

 

     

Nr. crt Denumirea funcţiei 
Clasa/      

Studii 
Gradul 

Număr de 

posturi 

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

1 șef centru gradul II S   1 

2 medic primar (medicină generală) S   0,5 

3 medic primar (medicină internă) S   0,5 

4 asistent medical principal PL   5 

5 asistent medical PL   2 

6 asistent social principal S   1 

7 psiholog practicant S   1 

8 kinetoterapeut debutant S   1 

9 terapeut ocupaţional debutant S   1 

10 terapeut ocupaţional S   2 

11 masor debutant M   1 

12 infirmier G   19 

13 referent IA M   1 

14 magaziner M;G   1 

15 muncitor calificat I (bucătar) M;G   4 

16 muncitor calificat IV (bucătar) M;G   1 

17 muncitor calificat I (fochist) M;G   4 

18 muncitor calificat IV (fochist) M;G   1 

19 muncitor calificat I (întreţinere) M;G   1 

20 îngrijitor G   2 

TOTAL GENERAL 50 

          

 

                                  CONTRASEMNEAZĂ 

     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL 

                         Ion DUMITREL                               Vasile BUMBU 
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Anexa nr. 3 la Hotărârea  

Consiliului Judeţean Alba nr. 141 din 16 iulie 2020 

 

 

 

REGULAMENT 

de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: 

„CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ  PENTRU PERSOANE  

ADULTE CU DIZABILITĂȚI BAIA DE ARIEŞ” 

 

 

 

Art. 1.  Definiție 

(1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document  propriu al serviciului 

social „Centrul de Îngrijire şi Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Baia de Arieș”, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean  Alba nr. 11/30.01.2014 și reorganizat în 

conformitate cu prevederile Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru 

persoanele adulte cu handicap aprobată prin Decizia nr. 877/2018 a Preşedintelui Autorității 

Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități. 

 (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, 

cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții 

legali/convenționali, vizitatori. 

Art. 2. Identificarea serviciului social 

Serviciul social „Centrul de Îngrijire si Asistența pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 

Baia de Arieș”, cod serviciu social 8790 CR-D-I, cu sediul  în Baia de Arieș, str. Brazilor, nr. 

2A, judeţul Alba, este administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba, acreditat conform Certificatului de  acreditare nr. 0007020, CUI 

9266163.  

Art. 3.  Scopul serviciului social 

 Scopul serviciului social „Centrul de Îngrijire si Asistența pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Baia de Arieș”  este de a acorda persoanelor adulte cu dizabilități aflate în situații de 

dificultate socială, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate,   servicii de  găzduire,  îngrijire 

personală, asistență pentru sănătate, recuperare reabilitare funcțională, promovarea unui stil de 

viață independent și activ  informare, evaluare a nevoilor, integrare/reintegrare socială 

persoanelor adulte cu dizabilități în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii şi 

combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creșterii calității vieţii.  

Art. 4. Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

(1) Serviciul social „Centrul de Îngrijire şi Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Baia de Arieş” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de 

organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenţei 

sociale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecția şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu  modificările şi completările ulterioare,    

precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.  

 (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul ministrului muncii și justiției sociale 

nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate 

obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoane adulte cu dizabilități. 

 (3) Serviciul social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţa  pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități” Baia de Arieş funcţionează în subordinea  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Alba în regim de componentă funcţională a acesteia, fără personalitate 

juridică, este condus de către un șef centru și se subordonează directorului general adjunct care 

coordonează activitățile în domeniul protecției persoanei adulte, metodologic fiind coordonat de 

http://lege5.ro/en/Mobile/Gratuit/gi4diobsha/legea-asistentei-sociale-nr-292-2011?pid=&d=2015-11-10
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Serviciul Management de caz pentru persoane adulte cu dizabilități și monitorizare servicii 

sociale  

(4) Serviciul social „Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități” Baia de Arieș are o capacitate maximă de 50 de beneficiari.  

 

 

Art. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

 (1) Serviciul social „Centrul de Îngrijire şi Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Baia de Arieșˮ se organizează şi funcţionează cu respectarea : 

 a.) principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială,  

 b.) principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în 

legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte 

internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate 

aplicabile.  

 Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Centrului de 

Îngrijire şi Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Baia de Arieșˮ sunt următoarele: 

 respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

 protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte 

egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea 

personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele 

beneficiare; 

 asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

 deschiderea către comunitate; 

 asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

 asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în 

unitate a unui personal mixt; 

 ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de 

exerciţiu; 

 facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, 

după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a 

dezvoltat legături de ataşament, atunci când aceștia își manifestă real interesul; 

 promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

 asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare  și 

intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare în funcție de resursele umane și financiare 

asigurate, în situații de criză și în funcție de particularitățile cazului; 

 preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după 

caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

 încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

 asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

 primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care 

se pot confrunta la un moment dat; 

 colaborarea centrului direct și prin  intermediul Direcției  Generale de Asistență 

Socială  și Protecția  Copilului Alba  cu serviciul public de asistenţă socială sau primăriile de 

domiciliu ale beneficiarilor/aparținătorilor. 

Art. 6. Beneficiarii serviciilor sociale 

     (1)  Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de Îngrijire şi Asistență pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități Baia de Arieșˮ sunt: persoane adulte cu dizabilităţi încadrate în 

diferite grade de handicap  cu domiciliul pe raza județului Alba care au  Decizie de admitere în 
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„Centrul de Îngrijire şi Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Baia de Arieșˮ, act emis 

de către Comisia de Evaluare a  Persoanelor Adulte cu Handicap  Alba. 

 (2) „Centrul de Îngrijire şi Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Baia de 

Arieșˮ realizează admiterea beneficiarilor cu respectarea Procedurii de Admitere aprobată de 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba . 

 (3) ,,Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Baia de 

Arieş” întocmeşte,  pentru fiecare beneficiar, dosarul personal al beneficiarului care conţine, cel 

puţin, următoarele documente:  

 cerere de admitere în centru, completată de beneficiar sau de reprezentantul legal; 

 decizia de admitere, emisă de Comisia de Evaluare a  Persoanelor Adulte cu Handicap  

Alba ; 

 recomandare medicală din care rezulta nevoia de instituționalizare; 

 copie după b.i/c.i , certificat de naştere/căsătorie/ deces al  aparţinătorului; 

 copie după b.i/c.i , certificat de naştere/căsătorie al beneficiarului; 

 copie după documentul care atestă încadrarea în grad de  handicap; 

 adeverinţă de venit de la Administraţia financiară; 

 contractul de furnizare servicii, semnat de părţi, în original; 

 ultimul talon de pensie, dacă este cazul; 

 anchetă socială și planul de servicii; 

 angajament de plată - după caz; 

 investigații paraclinice  cu rezultat favorabil integrării in comunitate. 

(4)  „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Baia de 

Arieş” în baza Procedurii proprii de încetare/suspendare a serviciilor aprobată de Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba stabileşte şi aduce la cunoştinţa 

beneficiarilor condiţiile de încetare/suspendare a serviciilor. 

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Baia de Arieş”, au următoarele drepturi: 

a.) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de 

rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 

 b.) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv 

la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 

 c.) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

 d.) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin 

condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 

 e.) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de 

exerciţiu; 

 f.) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

 g.) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

 h.) să li se respecte toate drepturile speciale pentru persoane cu dizabilităţi. 

(6) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Baia de Arieş au următoarele obligaţii: 

 a.) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, 

medicală şi economică; 

 b.) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

 c.) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale 

furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

 d.) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

 e.) să respecte prevederile prezentului regulament precum şi a obligaţiilor asumate prin 

contractul de furnizare de servicii. 

 Art. 7. Principalele funcţii ale serviciului social „Centrul de Îngrijire şi Asistență pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități Baia de Arieșˮ sunt următoarele: 
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 a.) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarele activităţi: 

 1. găzduire pe perioada nedeterminată; 

2. cazare; 

3. alimentație; 

4. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară; 

5. îngrijire personală specializată; 

6. asistenţă pentru sănătate; 

7. informare și asistență socială; 

8. consiliere psihologică; 

9. menținerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive; 

10. menținerea/dezvoltarea deprinderilor zilnice, de comunicare; de mobilitate; de 

autoîngrijire; de îngrijire a propriei sănătăți; de autogospodărire; 

11. dezvoltarea abilităţilor de viaţă; 

12. mediere, optimizarea relaţiilor sociale ale beneficiarilor în centru; 

13. intervenţie în caz de urgenţă. 

 b.) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi 

publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

 1. sesiuni de informare a beneficiarilor cu privire la activitatea curentă a centrului; 

 2. informarea potenţialilor beneficiari se face prin prezentarea materialelor informative 

cuprinzând pliante, ghidul beneficiarului; 

 3. accesul cunoașterii centrului printr-un program de vizită, consemnat într-un registru de 

vizite de către personalul de serviciu; 

 4. elaborarea de rapoarte de activitate. 

 c.) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de 

dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane 

beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

 1. activităţi de integrare/reintegrare socială (excursii, plimbări, vizite la diferite instituţii); 

 2. socializare şi activităţi culturale (participarea la slujbele religioase, diverse activităţi 

culturale desfăşurate în societate); 

 3. obţinerea unei stări de bine, evitarea izolării prin implicarea în activităţi de grup; 

 4. organizarea de sesiuni de informare a beneficiarilor/reprezentanților legali cu privire  la 

tipurile de abuz, modalitatea de identificare și sesizare a eventualelor abuzuri sau alte forme de 

tratament degradant, tortură precum și cu privire la modalitățile de formularea a eventualelor 

sesizări/reclamații; 

 d.) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

 3. planificare activităţi /servicii; 

 e.) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin 

realizarea următoarelor activităţi: 

        1. asigurarea calității spațiilor destinate recuperării şi reabilitării beneficiarilor; 

        2. asigurarea calității hranei în raport cu resursele financiare; 

        3. asigurarea logisticii în funcție de nevoile beneficiarilor şi resursele furnizorului; 

        4. formarea şi autoformarea continuă a personalului, disponibilitatea, capacitatea 

empatică şi motivația personalului. 

 5. elaborează și aplică Codul de etică. 

Art. 8. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

(1) Serviciul social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Baia de Arieş” funcţionează cu un număr de 50 posturi, conform prevederilor 

Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 90/30 aprilie 2020, din care: 
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      a.) personal de conducere: 1 post; 

      b.) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 34 

posturi 

      c.) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire:15 

posturi 

      d.) voluntari: 

      Personalul de specialitate reprezintă 68 % din totalul personalului. 

       Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de 50 posturi 

prevăzut în statul de funcții aprobat.  

 (2) Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului şi se 

realizează în funcţie de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de 

calitate, conform H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale 

precum și a regulamentelor - cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 (3) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activităţii curente a Centrului de 

Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Baia de Arieş şi gestionarea 

bunurilor aflate în patrimoniul acestora vor fi asigurate de către Şeful de centru,  care realizează 

şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei Generale de Asistenta Sociala şi Protecţia 

Copilului Alba, și se subordonează directorului general adjunct care coordonează activitățile în 

domeniul protecției persoanei adulte. 

     (4) Metodologic activitatea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte 

cu Dizabilități Baia de Arieş este coordonată de către Serviciul Management de caz pentru 

persoane adulte cu dizabilități și monitorizare servicii sociale în cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

(5) Serviciile de nutriție sunt asigurate prin încheierea unui contract de prestări servicii 

de specialitate. 

(6) Serviciile de informare, consiliere, evaluare sociala si psihologica sunt asigurate de 

către specialişti care funcţionează în cadrul Centrului sau în  structurile specializate ale Direcţiei 

Generale de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului  Alba. 

Art. 9. Personalul de conducere 

Conducerea centrului este asigurată de un şef centru. 

(1) Atribuţiile principale ale șefului de centru sunt: 

  asigură  și răspunde de coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfășurate de 

personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care 

nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din 

domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

  elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul 

implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii 

sociale; 

  propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 

perfecţionare; 

  colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 

societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 

instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai 

bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

  întocmeşte raportul anual de activitate; 

  asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

  propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a 

numărului de personal; 

  desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

  ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 

ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 
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  răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 

dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor 

activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

  organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare; 

  reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu 

autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum 

şi în justiţie; 

  asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială 

de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale 

societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

  întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a 

exerciţiului bugetar; 

  asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

  asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

  alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

(2) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile 

legii. 

(3) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi de studii 

universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite 

cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, cu 

vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă 

ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al ştiinţelor 

administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

 

 

 Art. 10. Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și 

auxiliar. 

(1) Personalul de specialitate este format din :  

a.) medic - (221107) 

 Atribuțiile principale ale medicului: 

  organizează şi răspunde de activitatea de asistență medicală acordată persoanelor 

internate aflate în îngrijire; 

  supraveghează continuu starea de sănătate şi profilaxia îmbolnăvirilor asistaţilor din 

centrul de recuperare; 

  examinează la admitere şi, după caz, la încetarea măsurilor de protecție fiecare 

persoană aflată în îngrijire; 

  examinează zilnic, din punct de vedere medical starea sănătăţii asistaţilor din centrul de 

recuperare; 

  întocmeşte foile de observaţie ale persoanelor internate şi consemnează în acestea  

tratamentul şi evoluţia bolii; 

  asigură păstrarea documentelor medicale (foi de observaţie, buletine de analize, bilete 

de ieșire şi altele asemenea); 

  instituie sau urmărește, după caz, aplicarea tratamentelor medicale şi a regimurilor 

dietetice supraveghează tratamentele medicale efectuate, de cadrele medii sanitare, iar la nevoie 

le efectuează personal; 

  asigură respectarea recomandărilor cuprinse în biletele de ieșire, scrisori medicale, 

planuri de recuperare şi altele asemenea eliberate de alte instituții medicale pentru persoanele 

internate; 

  direcționează către alte unități medicale cazurile care necesita îngrijire medicală de 

specialitate. 

b.) kinetoterapeut -  (226405) 
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 Atribuțiile principale ale kinetoterapeutului: 

  evaluează funcțional, aparatul mioartrokinetic pe baza diagnosticului clinic stabilit de 

medicul specialist; 

  întocmește planul de intervenție personalizat cu obiective kineto (pe termen lung și 

scurt), program kineto (tehnici, exerciții, procedee, metode), evaluări periodice; 

  concepe și aplică programul de kinetoprofilaxie primară și secundară în funcție de 

prescripțiile medicului de specialitate; 

  evaluează și aplică tehnicile de ortezare adjuvante programului kinetoterapeutic în 

funcție de deficitul funcțional al pacientului; 

 respectă codul dendrologic. 

c.) terapeut ocupațional - (263419); 

 Atribuțiile principale ale terapeutului ocupațional: 

  elaborează programe de terapie bazate pe prevenirea tulburărilor emoționale, 

comportamentale și a fenomenelor de inadaptare, împreună cu personalul specializat; 

  întocmește, împreună cu personalul specializat, programe educaționale pentru fiecare 

beneficiar în funcție de particularitățile individuale; 

  propune și elaborează programele recreative și de dezvoltare pentru beneficiari; 

  participă la dezvoltarea abilităților sociale, emoționale și creative ale beneficiarilor; 

  ajută beneficiarii într-o așa manieră încât să permită exercitarea la maximum a 

autonomiei personale. 

d.) psiholog - (263402) 
 Atribuțiile principale ale psihologului: 

  evaluează psihologic și stabilește psihodiagnosticul clinic prin identificarea factorilor 

psihologici implicați în tulburare/boală mintală; 

  intervenție psihologică clinică primară cu consiliere psihologică primară și psihoterapii 

scurte având ca scop controlul primar al factorilor psihologici implicați în sănătate și boală; 

  reevaluează periodic starea de progres sau regres a asistaților în vederea menținerii sau 

schimbării diagnosticului şi completează, după caz, în fișa de evaluare datele obținute; 

  orientează asistații spre diferite activități instructiv terapeutice; 

  organizează activități individuale și de grup cu fiecare asistat, psihoterapie, activități de 

stimulare psihomotrică sau senzorială; 

  efectuează activitatea de psihoprofilaxie şi psihoigienă; 

  realizează consilierea individuală şi de grup a asistaților în funcție de nevoile acestora 

pe baza unor planuri personalizate; 

  respectă personalitatea fiecărui asistat în parte, asigurând confortul psihic necesar 

examinării psihologice; 

  respectă codul deontologic. 

e.) asistent social - (263501) 

 Atribuțiile principale ale asistentului social: 

  realizează comunicarea între asistați şi personalul care deservește serviciul social; 

  depistează şi rezolvă problemele de integrarea a asistaților în colectivitate; 

  ajută şi consiliază asistații în rezolvarea problemelor personale; 

  ține evidenta, urmărește şi completează la zi dosarele asistaților cu actele necesare; 

  aduce zilnic la cunoștința conducerii serviciului situațiile deosebite apărute privind 

relațiile dintre asistați şi dintre asistați şi personal; 

  consiliază  asistații şi îi îndrumă în vederea obținerii de informații utile privind 

drepturile personale; 

  organizează programe recreative şi de dezvoltare personală pentru persoanele asistate 

din centrul de recuperare; 

  organizează şi mediază întâlniri între asistați şi aparținători; 

  păstrează şi gestionează bunurile de valoare ale asistaților lipsiți de discernământ pe 

care le utilizează numai în folosul acestora. 

f.) asistent medical ( 325901) 



 
203 

Atribuțiile principale ale asistentului medical: 

       administrează medicația, efectuează sau urmărește, după caz, aplicarea tratamentelor 

medicale și regimurilor dietetice recomandate la externarea din unitățile sanitare cu paturi 

cuprinse în bilete de externare, scrisori medicale, planuri de recuperare, planuri de îngrijire și 

tratament și altele asemenea;  

 gestionează tratamentul bolilor minore (răceli, dureri de cap, etc.) și aplicarea 

medicației prescrise de către medic beneficiarilor; 

 acordă primul ajutor şi cheamă medicul în situaţii de urgenţă;  

 supraveghează continuu starea de sănătate a asistaţilor, şi semnalează medicului 

aspecte deosebite cu privire la evoluţia şi îngrijirea bolnavilor; 

 participă la examinarea de către medici a beneficiarilor, informându-i asupra stării şi 

evoluţiei acestora, şi execută indicaţiile medicilor cu privire la efectuarea tratamentului şi a 

analizelor medicale, la regimul alimentar şi la igiena persoanelor respective; 

 semnalează medicului cazurile de îmbolnăviri intercurente, asigurând după caz, 

izolarea asistaţilor bolnavi; 

 respectă dreptul pacientului la tratament și dacă un beneficiar refuză medicația 

recomandată, va consemna refuzul acestui de a lua tratamentul în Fișa de monitorizare a stării 

de sănătate;  

 verifică probele de alimente și le etichetează corespunzător; 

 asigură documentația medicală pentru cazurile care necesită îngrijire spitalicească; 

 asigură primirea asistaţilor precum şi informarea acestora asupra prevederilor 

regulamentului de ordine interioară a serviciului social, referitor la drepturile şi îndatoririle 

bolnavilor internaţi; 

  g.) masor (325501); 

Atribuțiile principale ale masorului : 

 supraveghează în mod continuu starea de sănătate a asistaților pe perioada aplicării 

procedurilor de masaj şi semnalează medicului aspecte deosebite cu privire la evoluţia şi 

modificările intervenite în îngrijirea bolnavilor; 

 asigură sub directa coordonare a medicului urmărirea stării de sănătate şi profilaxia 

îmbolnăvirilor, educația pentru sănătate, redarea autonomiei asistaților, efectuarea tehnicilor şi 

procedurilor de masaj recomandate de medic; 

 execută pe baza prescripțiilor medicale şi a unei planificări, tratamentele, procedurile 

medicale şi măsurile de recuperare prin masaj, în vederea recuperării medicale a asistaților; 

 informează medicul, la cererea acestuia, despre evoluţia stării de sănătate şi gradul de 

recuperare a asistaților şi consemnează procedurile efectuate; 

 acordă primul ajutor în caz de urgenta şi cheamă imediat medicul; 

 manifestă permanent o atitudine plină de solicitudine fată de asistat; 

 ține evidenta tratamentelor şi procedurilor efectuate; 

 se preocupa de aprovizionarea, utilizarea şi justificarea materialelor necesare în 

efectuarea activității; 

 utilizează şi păstrează în bune condiții aparatura din dotare; 

 pregăteşte şi verifică funcționarea aparaturii din dotare, semnalând defecțiunile.  

h.) infirmieră - (532103) 

 Atribuțiile principale ale infirmierei: 

  supraveghează cu atenție şi în mod permanent asistații, răspunde pentru securitatea 

vieții asistaților şi ia măsuri de prevenire a accidentelor pe timpul cât își desfășoară activitatea; 

  urmărește permanent starea psihică şi fizică a asistaților şi sesizează conducerea 

unității sau, după caz, asistentul medical, medicul, psihologul privind orice modificare a stării de 

sănătate a asistaților în cel mai scurt timp; 

  are obligația să cunoască măsurile de acordare a primului ajutor şi să le aplice în caz de 

nevoie; 

  însoțește asistații la aplicarea tratamentelor, a procedurilor, la internarea în spitale sau 

la consult de specialitate atunci când este cazul; 
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  încurajează dezvoltarea autonomiei asistaților; 

  efectuează sau participă la efectuarea toaletei zilnice a persoanelor mobilizate, ori de 

câte ori este nevoie, cu respectarea normelor de igienă; 

  acordă sprijin persoanelor pentru efectuarea toaletei zilnice;  

  acordă sprijin persoanelor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice (ploscă, urinar, tăvițe 

renale şi altele asemenea). 

Art. 11. Personalul administrativ care asigură activitățile auxiliare serviciului social: 

aprovizionare, mentenanță, achiziții etc.  poate fi: 

a.) muncitor calificat (bucătar) - (512001) 

 Atribuțiile principale ale muncitorului calificat (bucătar): 

  asigură prepararea meniurilor conform indicațiilor date şi a rețetarului (a cărui 

existență este obligatorie); 

  răspunde de modul de preparare a meniurilor şi de calitatea lor; 

  răspunde de corecta păstrare a alimentelor; 

  asigură pregătirea mesei la timp; 

 răspunde de sterilizarea recipientelor în care se păstrează probele de alimente, de 

existența probelor de alimente şi de păstrarea acestora timp de 48 de ore. 

b.) muncitor calificat (întreținere) - (752201) 

Atribuțiile principale ale muncitorului calificat (întreținere): 

 efectuează verificarea tuturor instalațiilor, utilajelor aflate în funcțiune pentru a 

identifica eventualele defecțiuni, pe care le face cunoscute șefului de centru în vederea luării 

măsurilor de remediere; 

 întocmește necesarul de materiale pentru reparații şi îl înaintează șefului de centru; 

 răspunde de aparatele, mijloacele fixe sau obiectele de inventar cu care își desfășoară 

activitatea; 

 efectuează activitatea de reparații în timp util în așa fel încât să nu prejudicieze 

unitatea şi răspunde de activitatea prestată; 

 execută lucrări de zugrăvit/vopsit/reparat la solicitarea șefului de centru. 

c.) muncitor calificat (fochist) -  (818207) 

 Atribuțiile principale ale muncitorului calificat (fochist): 

  asigură funcționarea în bune condiții a centralei termice și a tuturor instalațiilor termice 

din centru; 

  răspunde de asigurarea unui confort termic optim; 

  răspunde de buna funcționare a cazanelor din centrala termică în timpul programului 

de lucru; 

  verifică nivelului apei din centrală şi nivelul presiunii admise; 

  nu părăsește locul de muncă în timpul când sunt cazanele în funcțiune; 

  verifică şi supraveghează funcționarea cazanelor şi a instalațiilor anexe; 

  nu lasă rezervorul fără apă 

d.) referent IA- (335402) 

 Atribuțiile principale ale referentului: 

  urmărește respectarea prevederilor privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata 

(A.L.O.P.) cheltuielilor cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate; 

  organizează conform dispozițiilor legale, circuitul actelor justificative ale 

documentelor contabile și asigură înregistrarea lor în mod cronologic și sistematic în evidenta 

contabilă analitică; 

  ridică și depune numerarul periodic (contribuția reținută din pensia asistaților) la 

casieria Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, conform actelor 

normative în vigoare, după o prealabilă verificare din partea Serviciul financiar - contabil; 

  ridică pensiile beneficiarilor instituționalizați și le achită acestora; 

  colaborează în baza legii și prin conlucrare cu șeful de centru, la stabilirea nivelului  

contribuțiilor individuale ale asistaților, urmărind lunar încasarea acestora; 
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  exercită controlul financiar preventiv potrivit competențelor stabilite de conducerea 

executivă a direcției; 

  conduce evidența contabilă la „Centrul de Îngrijire şi Asistență pentru Persoane Adulte 

cu Dizabilități Baia de Arieșˮ, potrivit programului implementat și răspunde de evidenta analitică 

și sintetică a tuturor conturilor contabile; 

  organizează evidenta analitică a cheltuielilor pe fiecare locație în parte și pe tipuri de 

cheltuieli și informează șeful de centru și conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba despre eventualele nereguli; 

  organizează și participă la operațiunile de inventariere anuală și periodică; 

  întocmește situațiile financiar-contabile, cu respectarea normelor metodologice în 

vigoare; 

  urmărește recuperarea debitelor; 

 e.) magaziner - (432102) 

 Atribuțiile principale ale magazinerului: 

  primește, eliberează, sortează şi conservă, bunurile materiale introduse în magazia 

centrului; 

  primește, eliberează pentru consum alimentele şi materialele numai pe bază de 

documente legale întocmite; 

  respectă concordanța dintre datele înscrise în documentele de însoțire şi cantitățile 

existente, la primirea alimentelor şi a materialelor în magazia centrului; 

  semnează documentele de primire a mărfii în magazia centrului; 

  solicită ajutorul comisiei de recepție dacă se constată diferențe cantitative fată de datele 

înscrise în documentele de însoțire. 

 f.) îngrijitor - (532104) 

 Atribuțiile principale îngrijitorului: 

  răspunde de curățenia tuturor spațiilor, a mobilierului din incinta centrului de îngrijire 

și asistență cât și din exteriorul aferent acestuia; 

  răspunde de întreținerea obiectelor de inventar pe care le are în păstrare; 

  asigură tratarea cu dezinfectanți a tuturor spațiilor din incinta centrului; 

  execută o curățenie generală a tuturor spațiilor ori de câte ori este nevoie; 

  asigură aerisirea și încălzirea dormitoarelor (unde este cazul); 

  rezolvă anumite necesități gospodărești apărute în timpul programului său; 

  supraveghează în mod deosebit grupul sanitar, modul de folosire de către asistați a 

instalațiilor igienico - sanitare pentru a preveni degradarea acestora și risipa de apă;  

  execută spălarea, uscarea și călcarea lenjeriei asistaților ori de câte ori este nevoie; 

  asigură dezinfecția lenjeriei înainte de prespălare; 

  triază hainele murdare după culoare, țesătură, întrebuințarea lor, sortându-le separat și 

are grijă să nu se deterioreze; 

 Art. 12. Finanțarea serviciului social „Centrul de Îngrijire şi Asistență pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități Baia de Arieșˮ 

(1) În estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 

resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de 

calitate aplicabile. 

(2) Finanțarea cheltuielilor centrului se realizează prin bugetul Direcției Generale de 

Asistenta Sociala si Protecția Copilului Alba.  

 Art. 13. (1) Prezentul regulament constituie anexă a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi se 

completează de drept cu prevederile legale în vigoare sau ulterioare. 

(2)  Modificarea/completarea prezentului regulament se face prin hotărâre a 

Consiliului Judeţean Alba.  

Art. 14. La data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 141/16 iulie 

2020 privind aprobarea înfiinţării „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilităţi Baia de Arieş” își încetează aplicabilitatea anexa nr. 14, a Regulamentului de 
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organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90 din 30 aprilie 2020, precum şi alte 

dispoziţii contrare prezentei hotărâri. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea înfiinţării „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă  

pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Gârbova”  

 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem audio/videoconferinţă, în 

data de 16 iulie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

            - proiectul de hotărâre privind aprobarea înfiinţării „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă  

pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Gârbova”  

 - referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea înfiinţării „Centrului 

de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Gârbova”; 

- raportul de specialitate nr. 15518/9 iulie 2020 al Direcției juridică și administrație 

publică  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

   - adresa nr. 16197 din 3 iunie 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 12604/3 iunie 2020;  

  - nota de fundamentare nr. 16199/2018/2020 privind reorganizarea „Centrului de 

Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Gârbova”; 

  - propunerea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba cu privire la aprobarea înfiinţării „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilităţi Gârbova”; 

  Luând în considerare: 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90/30 aprilie 2020 privind aprobarea 

modificării Organigramei şi a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

 - Strategia naţională privind Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi 2014 - 

2020, Politicile sociale - de  la „reabilitarea” individului la reformarea societății; 

- Strategia judeţeană în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului Alba 2014-

2020. 

- avizul nr. 11105/1/DDPD/SLA/LH/15 mai 2020 emis de Autoritatea Naţională pentru 

Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, cu privire la înfiinţarea „Centrului de 

Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Gârbova” (art. 1 al prezentei 

hotărâri); 

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. d,  art. 173 alin. 1 lit. f și art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr. 

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

- Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 112  alin. 3 lit. m din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 

https://idrept.ro/00136157.htm
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decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 

septembrie 2007, cu modificările ulterioare; 

- Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

 - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin H.G. nr. 268/2007; 

 - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind 

asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale aprobate prin H.G. nr. 118/2014, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare 

şi funcţionare a serviciilor sociale aprobat prin H.G. nr. 867/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale „O societate fără bariere 

pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea 

Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020; 

 - Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean/consiliului local al sectorului 

municipiului Bucureşti aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru 

de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative 

de personal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Standardelor specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale cu cazare 

de tip Centru de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi, Centru pentru 

viaţă independentă pentru persoane adulte cu dizabilităţi, Centru de îngrijire şi asistenţă pentru 

persoane adulte cu dizabilităţi  aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 

82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate obligatorii 

pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

- art. 24 şi art. 25 din Metodologia de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru 

persoanele adulte cu handicap aprobată prin Decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 

Persoane cu Dizabilităţi nr. 877 din 30 octombrie 2018; 

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

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare adoptă 

următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

  Art. 1. Se aprobă înfiinţarea „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte 

cu Dizabilităţi Gârbova”, în subordinea Consiliului Judeţean Alba, în structura Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, ca urmare a reorganizării „Centrului 

de Îngrijire şi Asistenţă Gârbova. 

Art. 2. În urma procesului de reorganizare, profilul centrului rezidenţial va fi centru de 

îngrijire şi asistenţă, cu o capacitate maximă de 44 beneficiari. 

Art. 3. (1) Se aprobă Organigrama „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilităţi Gârbova”, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

   (2) Organigrama „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte 

cu Dizabilităţi Gârbova” constituie parte integrantă a Organigramei Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Art. 4. (1) Se aprobă Statul de funcţii al „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilităţi Gârbova”, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

https://idrept.ro/00180544.htm
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    (2) Statul de funcţii al „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilităţi Gârbova” constituie parte integrantă a Statului de funcţii al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Art. 5. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al „Centrului de Îngrijire 

şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Gârbova”, conform anexei nr. 3 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 6. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 1 august 2020. 

Art. 7. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Gârbova” 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90/30 aprilie 2020 privind aprobarea 

modificării Organigramei şi a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Art. 8. Președintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul directorului general al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 9. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu 

Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, Agenţiei Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba, 

Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Biroului 

resurse umane şi Compartimentului Unităţi de asistenţă medicală, socială, învăţământ special din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 142 

Alba Iulia, 16 iulie 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 modificările şi completările 

ulterioare, 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 Judeţean Alba nr. 142 din 16 iulie 2020 

 

 

 

ORGANIGRAMA 

„CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ 

PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI GÂRBOVA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Subordonare funcţională 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                   Subordonare metodologică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ 

     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL 

                         Ion DUMITREL                               Vasile BUMBU 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI 

PROTECŢIA COPILULUI ALBA 

 

DIRECTOR GENERAL 

DIRECTOR GENERAL 

ADJUNCT 

Serviciul management de caz pentru 

persoane adulte cu dizabilități și 

monitorizare servicii sociale 

 

„Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilităţi Gârbova” 

 

Şef centru 

Personal de specialitate de 

îngrijire şi asistenţă, 

personal de specialitate şi 

auxiliar 

Personal cu funcţii 

administrative, 

gospodărire, întreţinere-

reparaţii, deservire 

34 15 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 142 din 16 iulie 2020 

 

 

 

STAT DE FUNCŢII AL 

„CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ 

PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI GÂRBOVA” 

 

 

     

Nr.crt Denumirea funcţiei 
Clasa/      

Studii 
Gradul 

Număr de 

posturi 

Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Gârbova 

1 șef centru gradul II S   1 

2 medic primar S   1 

3 asistent medical principal PL   3 

4 asistent medical PL   3 

5 asistent social principal S   1 

6 psiholog practicant S   1 

7 masor M   1 

8 infirmier G   23 

9 infirmier debutant G   1 

10 inspector de specialitate IA S   1 

11 inspector de specialitate I S   1 

12 magaziner M;G   1 

13 muncitor calificat I (bucătar) M;G   1 

14 muncitor calificat II (bucătar) M;G   1 

15 muncitor calificat IV (bucătar) M;G   3 

16 muncitor calificat I (întreţinere) M;G   3 

17 muncitor calificat IV (întreţinere) M;G   1 

18 muncitor calificat I (lenjereasă) M;G   1 

19 spălătoreasă M;G   1 

20 șofer I M;G   1 

TOTAL GENERAL 50 

          

 

 

                                  CONTRASEMNEAZĂ 

     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL 

                         Ion DUMITREL                               Vasile BUMBU 
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Anexa nr. 3 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 142 din 16 iulie 2020 

 

 

 

REGULAMENT 

de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare: 

„CENTRU DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ  

PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI GÂRBOVA” 

 

 

 

Art. 1. Definiţie 

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului 

social: „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă  pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Gârbova”, 

înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 198/18 noiembrie 2004 și reorganizat în 

conformitate cu prevederile Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru 

persoanele adulte cu handicap aprobată prin Decizia nr. 877/2018 a Preşedintelui Autorității 

Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, 

cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 

legali/convenţionali, vizitatori.  

            Art. 2. Identificarea Serviciului Social 

„Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Gârbova”, cod 

serviciu social 8790 CR-D-I, situat în comuna Gârbova, sat Gârbova, str. I. Creanga, nr. 473, 

judeţul Alba, cod 517305, este administrat de către furnizorul de servicii sociale Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ALBA, acreditat conform Certificatului de 

acreditare seria. AF nr. 000020/10.04.2014.  

Art. 3. Scopul serviciului social 
Scopul serviciului social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Gârbova” este de a acorda persoanelor adulte cu dizabilități aflate în situații de 

dificultate socială, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, servicii de  găzduire,  îngrijire 

personală, asistență pentru sănătate, recuperare, reabilitare funcțională, promovarea unui stil de 

viață independent și activ,  informare, evaluare a nevoilor, integrare/reintegrare socială a 

persoanelor adulte cu dizabilități în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi 

combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.  

Art. 4. Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

(1) Serviciul Social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Gârbova” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și 

funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu 

modificările și completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor 

acte normative secundare aplicabile domeniului.  

 (2) Standard minim de calitate aplicabil este Ordinul ministrului muncii și justiției sociale 

nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate 

obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoane adulte cu dizabilități. 

 (3) Serviciul social „Centrul de Îngrijire şi Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Gârbova” funcţionează în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba în regim de componentă funcţională a acesteia, fără personalitate 

juridică. Este condus de către un șef centru și se subordonează directorului general adjunct care 

coordonează activitățile în domeniul protecției persoanei adulte, metodologic fiind coordonat de 

Serviciul Management de caz pentru persoane adulte cu dizabilități și monitorizare servicii 

sociale. 

http://lege5.ro/en/Mobile/Gratuit/gi4diobsha/legea-asistentei-sociale-nr-292-2011?pid=&d=2015-11-10
http://lege5.ro/en/Mobile/Gratuit/geytinrsgi/legea-nr-448-2006-privind-protectia-si-promovarea-drepturilor-persoanelor-cu-handicap?pid=&d=2015-11-10
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(4) Serviciul social „Centrul de Îngrijire și Asistență pentru persoane Adulte cu 

Dizabilități Gârbova” are o capacitate  maximă de 44  beneficiari.  

  Art. 5.  Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

  (1) Serviciul social „Centrul de Îngrijire şi Asistență  pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Gârbova” se organizează şi funcţionează cu respectarea: 

  a.) principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, 

   b.) principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în 

legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte 

internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate 

aplicabile.  

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Centrului 

de Îngrijire şi Asistență  pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Gârbova” sunt următoarele: 

 respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

 protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte 

egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea 

personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele 

beneficiare; 

 asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

 deschiderea către comunitate; 

 asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

 asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în 

unitate a unui personal mixt; 

             ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de 

exerciţiu; 

             facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, 

după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a 

dezvoltat legături de ataşament, atunci când aceştia îşi manifestă real interesul;  

             promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

             asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare  şi 

intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare în funcţie de resursele umane şi financiare 

asigurate, în situaţii de criză şi în funcţie de particularităţile cazului; 

            preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după 

caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

            încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

           asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

           primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care 

se pot confrunta la un moment dat; 

          colaborarea centrului direct şi prin  intermediul Direcţiei  Generale de Asistenţă 

Socială  şi Protecţia  Copilului Alba  cu serviciul public de asistenţă socială sau primăriile de 

domiciliu ale beneficiarilor/aparţinătorilor. 

Art. 6. Beneficiarii serviciilor sociale 

     (1)  Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă  pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități Gârbova” sunt persoane adulte cu dizabilităţi încadrate în diferite 

grade de handicap  cu domiciliul/reședința pe raza județului Alba care au  Decizie de admitere 

în  „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă  pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Gârbova”, act emis 

de către Comisia de Evaluare a  Persoanelor Adulte cu Handicap  Alba. 
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(2) „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă  pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Gârbova” 

realizează admiterea beneficiarilor cu respectarea Procedurii de Admitere aprobată de Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba. 

(3) „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă  pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Gârbova” 

întocmeşte,  pentru fiecare beneficiar, dosarul personal al beneficiarului care conţine, cel puţin, 

următoarele documente:  

   cerere de admitere în centru, completată de beneficiar sau de reprezentantul legal; 

  decizia de admitere, aprobată sau, după caz, avizată de reprezentantul furnizorului, în 

original; 

  recomandare medicală din care rezulta tipul de instituţie indicat; 

  copie după B.I/C.I, certificat de naştere/căsătorie/deces al  aparţinătorului; 

  copie după documentul care atestă încadrarea în grad de  handicap; 

  adeverinţă de venit de la Administraţia financiară; 

  contractul de furnizare servicii, semnat de părţi, în original; 

  documente doveditoare a situaţiei locative; 

  ultimul talon de pensie, dacă este cazul; 

  anchetă socială şi planul de servicii; 

  angajament de plată - după caz; 

  investigaţii paraclinice cu rezultat favorabil integrării in comunitate. 

 (4)  „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă  pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Gârbova”  

în baza Procedurii proprii de încetare/suspendare a serviciilor aprobată de Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, stabilește şi aduce la cunoștința beneficiarilor 

condițiile de încetare/suspendare a serviciilor. 

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă  

pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Gârbova” au următoarele drepturi: 

a.) să fie tratați fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă 

circumstanţă personală ori socială, în conformitate cu drepturile şi libertăţile fundamentale; 

b.) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv 

la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 

c.) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

d.) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin 

condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 

e.) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de 

exerciţiu; 

f.) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

g.) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

h.) să li se respecte toate drepturile speciale pentru persoane cu dizabilităţi. 

(6) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă  

pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Gârbova” au următoarele obligaţii: 

a.) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, 

medicală şi economică; 

b.) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

c.) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale 

furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

d.) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

e.) să respecte prevederile prezentului regulament precum şi a obligaţiilor asumate prin 

contractul de furnizare de servicii. 

Art. 7. Activităţi şi funcţii 

Principalele funcţii ale serviciului social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități Gârbova” sunt următoarele: 

a.) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarele activităţi: 
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  1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară; 

  2. găzduire pe perioada nedeterminată; 

  3. îngrijire personală specializată 

  4. îngrijire permanentă 24 din 24 de ore ; 

  5. consilierea şi informarea beneficiarilor ; 

  6. dezvoltarea abilităţilor de viaţă; 

  7. mediere, optimizarea relaţiilor sociale ale beneficiarilor în locuinţă; 

  8. intervenţie în caz de urgență; 

      b.) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi 

publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

  1. materiale informative; 

  2. elaborarea si respectarea Regulamentului Intern, Manualul de Proceduri, Ghidul 

Beneficiarului; 

  3. elaborarea planului de activitate anual; 

  4. elaborarea de rapoarte de activitate; 

  5. accesul beneficiarului sau potenţialilor beneficiari de a vizita locuinţa protejată; 

  6. informarea beneficiarilor asupra activităţilor locuinţei protejate, serviciilor 

derulate, proceduri utilizate; 

      c.) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de 

dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane 

beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

  1. respectarea drepturilor şi a demnităţii omului; 

  2. prezentarea şi afişarea „Carta drepturilor beneficiarilor “ 

  3. îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor; 

  4. cooperarea şi parteneriatul cu alte instituţii ; 

      d.) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

  1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a 

serviciilor; 

  2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

 e.) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin 

realizarea următoarelor activităţi: 

       1. asigurarea calităţii hranei în raport cu resursele financiare; 

       2. asigurarea logisticii în funcţie de nevoile beneficiarilor şi resursele furnizorului; 

       3. formarea şi autoformarea continuă a personalului, disponibilitatea, capacitatea 

empatică şi motivaţia personalului. 

Art. 8.   Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

(1) 1. Serviciul social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Gârbova” funcţionează cu un număr de 50 posturi  total personal, conform 

prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 90/2020 din care: 

a.) personal de conducere:  1 post; 

b.) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate: 34 posturi; 

c.) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire și 

auxiliar: 15 posturi; 

            2. Personalul de specialitate reprezintă 68 % din totalul personalului. 

     3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de 50 posturi 

prevăzute în statul de funcții aprobat. 

(2) Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului şi se 

realizează în funcţie de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de 

calitate, conform H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale 

precum și a regulamentelor - cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu 

modificările și completările ulterioare. 
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     (3) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activităţii curente a „Centrului de 

Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Gârbova” şi gestionarea bunurilor  

aflate în patrimoniul acestora vor fi asigurate de către şeful „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Gârbova”, care realizează şi comunicarea permanentă cu 

conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și  se 

subordoneaza directorului general adjunct adjunct care coordonează activitățile în domeniul 

protecției persoanei adulte; 

           (4) Metodologic activitatea „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Gârbova” este coordonată Serviciului Management de caz pentru persoane adulte cu 

dizabilități și monitorizare servicii sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba. 

(5) Serviciile de nutriție sunt asigurate prin încheierea unui contract de prestări servicii de 

specialitate. 

          (6) Serviciile de informare, consiliere, evaluare socială și psihologică sunt asigurate de 

către specialiști care funcționează în cadrul centrului sau în structurile specializate ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Art. 9. Personalul de conducere 

(1) Conducerea centrului este asigurată de un șef centru.  

(2) Atribuțiile principale ale șef centru sunt: 

 asigură și răspunde de  coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de 

personalul serviciului în cadrul „Centrului  de Îngrijire și Asistență pentru Persoanele cu Adulte 

cu Dizabilități  Gârbova” și Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 3 

respectiv 13 Gârbova  precum și  propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru 

salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor 

legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

 elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul 

implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii 

sociale; 

 propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și 

perfecționare; 

 întocmește raportul anual de activitate; 

 asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului; 

 propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a 

numărului de personal; 

 ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 

ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

 răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și 

dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor 

activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

 organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a 

regulamentului de organizare și funcționare; 

 întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a 

exercițiului bugetar; 

 asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale. 

 (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

 (4)  Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi de studii 

universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite 

cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, cu 

vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă 

ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al ştiinţelor 

administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

 Art. 10.  Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă  

  Personalul de specialitate este compus din: 
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a.) asistent social - (263501); 

Atribuțiile  principale ale asistentului social: 

 informează şi consiliază beneficiarii cu privire la drepturile şi facilităţile sociale 

existente, clarificări privind demersurile de obţinere; 

 sprijină pentru menţinerea relaţiei beneficiarului cu familia, prieteni etc.; 

 informează beneficiarii despre programele de lucru, facilităţile oferite de cabinete 

medicale, servicii de abilitare şi reabilitare, servicii balneo etc; 

 depistează şi rezolvă problemele de integrarea a asistaților în colectivitate; 

 ajută şi consiliază asistații în rezolvarea problemelor personale; 

 ține evidenta, urmărește şi completează la zi dosarele asistaților cu actele necesare; 

 aduce zilnic la cunoștința conducerii serviciului situațiile deosebite apărute privind 

relațiile dintre asistați şi dintre asistați şi personal; 

 consiliază  asistații şi îi îndrumă în vederea obținerii de informații utile privind 

drepturile personale; 

 organizează programe recreative şi de dezvoltare personală pentru persoanele asistate 

din centrul de recuperare;  organizează şi mediază întâlniri între asistați şi aparținători; 

 păstrează şi gestionează bunurile de valoare ale asistaților lipsiți de discernământ pe 

care le utilizează numai în folosul acestora. 

b.) psiholog - (263411); 

Atribuțiile principale ale psihologului:  

 evaluează psihologic și stabilește psihodiagnosticul clinic prin identificarea factorilor 

psihologici implicați în tulburare/boală mintală; 

 intervenție psihologică clinică primară cu consiliere psihologică primară și psihoterapii 

scurte având ca scop controlul primar al factorilor psihologici implicați în sănătate și boală; 

 reevaluează periodic starea de progres sau regres a asistaților în vederea menținerii sau 

schimbării diagnosticului şi completează, după caz, în fișa de evaluare datele obținute; 

 orientează asistații spre diferite activități instructiv terapeutice; 

 organizează activități individuale și de grup cu fiecare asistat, psihoterapie, activități de 

stimulare psihomotrică sau senzorială; 

 efectuează activitatea de psihoprofilaxie şi psihoigienă; 

 realizează consilierea individuală şi de grup a asistaților în funcție de nevoile acestora 

pe baza unor planuri personalizate; 

 respectă personalitatea fiecărui asistat în parte, asigurând confortul psihic necesar 

examinării psihologice; 

 respectă codul deontologic. 

c.) medic - (221107) 

Atribuțiile principale ale medicului primar: 

 organizează şi  răspunde de activitatea de asistență medicală acordată persoanelor  

adulte cu handicap aflate în  îngrijire; 

 supraveghează continuu starea de sănătate şi profilaxia îmbolnăvirilor asistaţilor din 

centrul de recuperare; 

 examinează  la  admiterea în centrul rezidențial şi, după  caz, la încetarea/modificarea 

măsurii de protecție  fiecare persoană aflată în îngrijire; 

 examinează zilnic, din punct de vedere medical starea sănătăţii asistaţilor din centrul de 

recuperare; 

 întocmeşte foile de observaţie ale beneficiarilor şi consemnează în acestea  tratamentul 

şi evoluţia bolii; 

 asigură păstrarea documentelor  medicale (foi de  observaţie, buletine  de analize, 

bilete de ieșire şi altele asemenea); 

 instituie sau  urmărește, după caz, aplicarea tratamentelor medicale şi a regimurilor 

dietetice  supraveghează tratamentele medicale efectuate, de cadrele medii sanitare, iar la nevoie 

le efectuează personal; 
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 asigură respectarea recomandărilor cuprinse în biletele de ieșire, scrisori medicale, 

planuri de recuperare şi altele asemenea eliberate de alte instituții medicale pentru persoanele 

internate; 

 direcționează către alte unități medicale cazurile care necesita îngrijire medicală de 

specialitate. 

d.) masor (325501); 

Atribuțiile principale ale masorului: 

 supraveghează în mod continuu starea de sănătate a asistaților pe perioada aplicării 

procedurilor de masaj şi semnalează medicului aspecte deosebite cu privire la evoluţia şi 

modificările intervenite în îngrijirea bolnavilor; 

 asigură sub directa coordonare a medicului urmărirea stării de sănătate şi profilaxia 

îmbolnăvirilor, educația pentru sănătate, redarea autonomiei asistaților, efectuarea tehnicilor şi 

procedurilor de masaj recomandate de medic; 

 execută pe baza prescripțiilor medicale şi a unei planificări, tratamentele, procedurile 

medicale şi măsurile de recuperare prin masaj, în vederea recuperării medicale a asistaților; 

 informează medicul, la cererea acestuia, despre evoluţia stării de sănătate şi gradul de 

recuperare a asistaților şi consemnează procedurile efectuate; 

 acordă primul ajutor în caz de urgenta şi cheamă imediat medicul; 

 manifestă permanent o atitudine plină de solicitudine fată de asistat; 

 ține evidenta tratamentelor şi procedurilor efectuate; 

 se preocupa de aprovizionarea, utilizarea şi justificarea materialelor necesare în 

efectuarea activității; 

 utilizează şi păstrează în bune condiții aparatura din dotare; 

 pregăteşte şi verifică funcționarea aparaturii din dotare, semnalând defecțiunile. 

e.) asistent medical (325901); 

Atribuțiile principale ale asistentului medical:   

     administrează medicația, efectuează sau urmărește, după caz, aplicarea tratamentelor 

medicale și regimurilor dietetice recomandate la externarea din unitățile sanitare cu paturi 

cuprinse în bilete de externare, scrisori medicale, planuri de recuperare, planuri de îngrijire și 

tratament și altele asemenea;  

 gestionează tratamentul bolilor minore (răceli, dureri de cap, etc.) și aplicarea 

medicației prescrise de către medic beneficiarilor; 

 acordă primul ajutor şi cheamă medicul în situaţii de urgenţă;  

 supraveghează continuu starea de sănătate a asistaţilor, şi semnalează medicului 

aspecte deosebite cu privire la evoluţia şi îngrijirea bolnavilor; 

 participă la examinarea de către medici a beneficiarilor, informându-i asupra stării şi 

evoluţiei acestora, şi execută indicaţiile medicilor cu privire la efectuarea tratamentului şi a 

analizelor medicale, la regimul alimentar şi la igiena persoanelor respective; 

 semnalează medicului cazurile de îmbolnăviri intercurente, asigurând după caz, 

izolarea asistaţilor bolnavi; 

 respectă dreptul pacientului la tratament și dacă un beneficiar refuză medicația 

recomandată, va consemna refuzul acestui de a lua tratamentul în Fișa de monitorizare a stării 

de sănătate;  

 verifică probele de alimente și le etichetează corespunzător; 

 asigură documentația medicală pentru cazurile care necesită îngrijire spitalicească; 

 asigură primirea asistaţilor precum şi informarea acestora asupra prevederilor 

regulamentului de ordine interioară a serviciului social, referitor la drepturile şi îndatoririle 

bolnavilor internaţi. 

f.) infirmier (532103); 

Atribuțiile principale ale infirmierului:  

 supraveghează cu atenție şi în mod permanent asistații, răspunde pentru securitatea 

vieții asistaților şi ia măsuri de prevenire a accidentelor pe timpul cât își desfășoară activitatea;  



 
219 

 urmărește permanent starea psihică şi fizică a asistaților şi sesizează conducerea 

unității sau, după caz, asistentul medical, medicul, psihologul privind orice modificare a stării de 

sănătate a asistaților în cel mai scurt timp; 

 are obligația să cunoască măsurile de acordare a primului ajutor şi să le aplice în caz de 

nevoie; 

 însoțește asistații la aplicarea tratamentelor, a procedurilor, la internarea în spitale sau 

la consult de specialitate atunci când este cazul; 

 încurajează dezvoltarea autonomiei asistaților; 

 efectuează sau participă la efectuarea toaletei zilnice a persoanelor mobilizate, ori de 

câte ori este nevoie, cu respectarea normelor de igienă; 

 acordă sprijin persoanelor pentru efectuarea toaletei zilnice;  

 acordă sprijin persoanelor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice (ploscă, urinar, tăvițe 

renale şi altele asemenea);   

Art. 11. Personalul administrativ  

(1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, 

mentenanţă, achiziţii. 

(2) Personalul de specialitate este compus din: 

a.) inspector specialitate (242203); 

Atribuțiile principale ale inspectorului de specialitate  

 răspunde de ținerea corectă şi la zi a evidențelor analitice şi sintetice, de înregistrarea 

în contabilitate în ordine cronologică a tuturor intrărilor şi ieșirilor şi transferuri de bunuri din 

unitate; 

 răspunde de confruntarea lunară a evidențelor contabile cu cele din magaziile unității; 

 întocmește balanțele analitice lunare la aceste conturi; 

 întocmește „Listele de inventar” cu stocul scriptic, pentru inventarul anual; 

 verifică întocmirea corectă şi la timp a actelor primite de la gestionarii de bunuri 

prezentându-le totodată pentru controlul financiar preventiv; 

 exercită atribuții de control financiar pentru activitățile financiar contabile care impun 

acest lucru. 

b.) magaziner (432102); 

Atribuțiile principale ale magazinerului:  

 primește, eliberează, sortează şi conservă, bunurile materiale introduse în magazia 

centrului; 

 primește, eliberează pentru consum alimentele şi materialele numai pe bază de 

documente legale întocmite; 

 respectă concordanța dintre datele înscrise în documentele de însoțire şi cantitățile 

existente, la primirea alimentelor şi a materialelor în magazia centrului; 

 semnează documentele de primire a mărfii în magazia centrului;solicită ajutorul  

 comisiei de recepție dacă se constată diferențe cantitative fată de datele înscrise în 

documentele de însoțire. 

c.) muncitor calificat bucătar (512001); 

Atribuțiile principale ale muncitorului calificat (bucătar): 

 asigură prepararea meniurilor conform indicațiilor date şi a rețetarului (a cărui existență 

este obligatorie); 

 răspunde de modul de preparare a meniurilor şi de calitatea lor; 

 răspunde de corecta păstrare a alimentelor; 

 asigură pregătirea mesei la timp; 

 răspunde de sterilizarea recipientelor în care se păstrează probele de alimente, de 

existența probelor de alimente şi de păstrarea acestora timp de 48 de ore. 

d.)  spălătoreasă (912103); 

Atribuțiile principale ale spălătoresei: 

 preia de la responsabilii desemnați lenjeria, rufele și articolele de echipament murdare; 

 asigură dezinfecția lenjeriei înainte de prespălare; 
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 execută spălarea, uscarea şi uscarea lenjeriei asistaților ori de câte ori este nevoie; 

 predă responsabililor desemnați lenjeria și rufele curate; 

 primește materialele necesare spălării lenjeriei şi le folosește rațional; 

 primește inventarul moale murdar pe bază de numărare şi proces verbal. 

e.) muncitor calificat (lenjereasă) - (912103); 

Atribuțiile muncitorului calificat (lenjereasă): 

 primește de la magazia centrului materialul pentru confecționarea de cearșafuri, fețe de perne, 

fețe de masă; 

 primește de la spălătorie sau de la magazia centrului echipamentul ce trebuie reparat; 

 repară articolele îmbrăcăminte, lenjerie, echipament, cazarmament care necesită astfel de 

manopere; 

 confecționează halate, cearșafuri, fețe de pernă, fețe de masă şi repară materialul încredințat; 

 răspunde de cantitatea şi calitatea lucrărilor de reparație. 

f.) şofer (832201); 
Atribuțiile principale ale șoferului : 

 cunoaşte şi aplică normele Codului rutier în vigoare; 

 întreține și utilizează autovehiculul în condiții optime de funcționare; 

 cunoaşte autovehiculul din punct de vedere tehnic şi își îmbogățește cunoștințele de mecanică 

auto; 

 efectuează cursele numai în baza foilor de parcurs eliberate de conducerea unității; 

 răspunde la cererea conducerii unității, ori de câte ori este solicitat, pentru a transporta 

beneficiarii atât în situații de urgență cât și în vederea efectuării unor activități organizate de conducerea 

centrului; 

 prezintă autovehiculul în bune condiții în vedere efectuării inspecției tehnice periodice. 

g.) muncitor calificat întreţinere (752201); 

Atribuțiile principale ale muncitorului calificat (întreținere): 

 efectuează verificarea tuturor instalațiilor, utilajelor aflate în funcțiune pentru a identifica 

eventualele defecțiuni, pe care le face cunoscute șefului de centru în vederea luării măsurilor de 

remediere; 

 întocmește necesarul de materiale pentru reparații şi îl înaintează șefului de centru; 

 răspunde de aparatele, mijloacele fixe sau obiectele de inventar cu care își desfășoară 

activitatea; 

 efectuează activitatea de reparații în timp util în așa fel încât să nu prejudicieze unitatea şi 

răspunde de activitatea prestată; 

 execută lucrări de zugrăvit/vopsit/reparat la solicitarea șefului de centru. 

 Art. 11. Finanţarea serviciului social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte 

cu Dizabilități Gârbova” 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități Gârbova” are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor 

sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 

Gârbova se realizează din bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba. 

Art. 12. (1) Prezentul regulament constituie anexă a Regulamentului de organizare și funcționare 

al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și se completează de drept cu 

prevederile legale în vigoare sau ulterioare. 

(2) Modificarea/completarea prezentului regulament se face prin hotărâre a Consiliului 

Județean Alba. 

Art. 13. La data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 142/16 iulie 2020 

privind aprobarea înfiinţării „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi 

Gârbova” își încetează aplicabilitatea anexa nr. 33 a Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 90 din 30 aprilie 2020, precum şi alte dispoziţii contrare prezentei hotărâri. 

 
                                  CONTRASEMNEAZĂ 

     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 DJ 670C - proprietate publică  

a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ în comuna Săsciori,  

sat Dumbrava, intravilan nr. 25, judeţul Alba   

 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem audio/videoconferinţă, în 

data de 16 iulie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

            - proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului 

verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 670C - proprietate publică a 

UAT - Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ în comuna Săsciori, sat Dumbrava, 

intravilan nr. 25, 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 DJ 670C - 

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

Dumbrava, intravilan nr. 25, judeţul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 15382/8 iulie 2020 al Direcției gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

  - solicitarea beneficiarului Iancu Şofron-Iulian, prin mandatar ing. Dicu D. Dumitru 

privind semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, curţi-construcţii şi arabil, 

situat în comuna Săsciori, sat Dumbrava, intravilan nr. 25, județul Alba care se învecinează la 

nord cu drumul judeţean DJ 670C proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 13756/18 iunie 2020; 

- procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 704A - 

proprietate publică a UAT - Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în comuna Săsciori, sat 

Dumbrava, intravilan nr. 25 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; 
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  În temeiul art. 182, art. 196 alin. 1 lit. a şi art. 243 alin.1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se exprimă acordul cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru 

stabilirea limitelor comune dintre 670C - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul 

curţi-construcţii şi arabil în suprafaţă totală de 1348 mp., intravilan, situat administrativ în 

comuna Săsciori, sat Dumbrava, nr. 25, judeţul Alba, solicitat în vederea întocmirii 

documentaţiei tehnice topo - cadastrale în vederea reglementării situaţiei privind atribuirea 

terenului, 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 Iancu Şofron-Iulian, prin mandatar ing. 

Dicu D. 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. 143 

Alba Iulia, 16 iulie 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 modificările şi 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 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Proceselor verbale de vecinătate,  

pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 750G - proprietate publică  

a UAT - Judeţul Alba, cu imobilele situate administrativ în intravilan la nr. 57, 

 respectiv nr. 195 în comuna Ocoliş, sat Ocoliş, judeţul Alba 

 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem audio/videoconferinţă, în 

data de 16 iulie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

            - proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Proceselor 

verbale de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 750G - proprietate publică a 

UAT - Judeţul Alba, cu imobilele situate administrativ în intravilan la nr. 57, respectiv nr. 195 în 

comuna Ocoliş, sat Ocoliş, judeţul Alba 

           - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire 

la aprobarea Proceselor verbale de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 750G 

- proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilele situate administrativ în intravilan la nr. 

57, respectiv nr. 195 în comuna Ocoliş, sat Ocoliş, judeţul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 15383/8 iulie 2020 al Direcției gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 - solicitarea beneficiarului Şerban Ioan, prin mandatar S.C. Arieştop S.R.L., prin ing. 

Nicoară Călin-Nicolae, privind semnarea Proceselor verbale de vecinătate asupra imobilelor, 

curţi construcţii, situate în comuna Ocoliş, sat Ocoliş, la nr. 57, care se învecinează la vest cu DJ 

750G, respectiv cel de la nr. 195 care se învecinează la nord cu DJ 750G - drum judeţean 

proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba 

cu nr. 14026/22 iunie 2020; 

- procesele-verbale de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 750G - 

proprietate publică a UAT - Judeţul Alba şi imobilele situate administrativ în comuna Ocoliş, sat 

Ocoliş, nr. 57 şi nr. 195, 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; 
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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 şi completările ulterioare 

adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

            Art. 1. Se exprimă acordul cu privire la aprobarea Proceselor verbale de vecinătate, 

pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 750G - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu 

imobilele curţi - construcţii, cel de la nr. 57, în suprafaţă de 1395 mp., respectiv imobilul de la nr. 

195 în suprafaţă de 3677 mp., intravilane situate administrativ în comuna Ocoliş, sat Ocoliş, 

judeţul Alba, solicitate în vederea întocmirii documentaţiei tehnice topo - cadastrale pentru 

obţinerea Titlurilor de proprietate, prezentat în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, domnului Şerban Ioan prin mandatar S.C. Arieştop S.R.L., 

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. 144 

Alba Iulia, 16 iulie 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 modificările şi 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 



 
225 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate,  

pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate publică 

a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în comuna Întregalde,  

sat Întregalde, nr. 38, judeţul Alba 

 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem audio/videoconferinţă, în 

data de 16 iulie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

            - proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului 

verbal de vecinătate,pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate publicăa 

UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în comuna Întregalde, sat Întregalde, nr. 38, 

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 DJ 

107K - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în comuna 

Întregalde, sat Întregalde, nr. 38, judeţul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 15384/8 iulie 2020 al Direcției gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

  - solicitarea beneficiarei Bălţat Victoria, prin mandatar ing. Martin Nicolae privind 

semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, curţi construcţii, situat în comuna 

Întregalde, sat Întregalde, județul Alba care se învecinează la sud cu drumul judeţean DJ 107K 

proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba 

cu nr. 14137/23 iunie 2020; 

- procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - 

proprietate publică a UAT - Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în comuna Întregalde, 

sat Întregalde, 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; 
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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 şi completările ulterioare, 

adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

             Art. 1. Se exprimă acordul cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, 

pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu 

imobilul curţi construcţii în suprafaţă totală măsurată de 4018 mp., intravilan, situat administrativ 

în comuna Întregalde, sat Întregalde, nr. 38, judeţul Alba, solicitat în vederea întocmirii 

documentaţiei tehnice topo - cadastrale în vederea obţinerii Titlului de proprietate 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, beneficiarei Bălţat Victoria, prin mandatar S.C. TOP - 

CAD SRL, ing. Martin Nicolae, 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. 145 

Alba Iulia, 16 iulie 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 modificările şi 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 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba,  

prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,  

asupra drumului judeţean DJ 704A: DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de Sus -  

Strungari - Răchita - DN 67C (Sebeşel)  

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem audio/videoconferinţă, în 

data de 16 iulie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

            - proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba, 

prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra drumului 

judeţean DJ 704A: DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de Sus -Strungari - Răchita - DN 67C 

(Sebeşel) 

           - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor 

tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în 

favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al 

Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 704A: DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - 

Strungari - Răchita - DN 67C (Sebeşel); 

- raportul de specialitate nr. 15420/8 iulie 2020 al Direcției gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 - documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 

Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 704A: DN 7 (Sebeş) - Pianu de 

Jos - Pianu de Sus - Strungari - Răchita - DN 67C (Sebeşel), respectiv Cad. 1; Cad. 2; Cad. 3; 

Cad. 3.1; Cad. 4; Cad. 4.1; Cad. 5; Cad. 6; Cad. 6.1; Cad. 7; Cad. 7.1; Cad. 8, documentaţii 

realizate de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba 

cu nr. 14736 din 1 iulie 2020; 

            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. c şi lit. f,  art. 286 alin. 3 coroborat cu pnct. 1 din anexa nr. 3, art. 

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

și completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 

 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 

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

completările ulterioare; 
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 - Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 

funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

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

S.R.L. Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba 

prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, asupra drumului judeţean 

DJ 704A: DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - Răchita - DN 67C (Sebeşel), 

având suprafaţa totală identificată de 324967 mp., din care 80905 mp., intravilan, după cum 

urmează: 

 Cad. 1 - Tronson DJ 704A, km 0+14 (km 0+000)=> km 1+661, în suprafaţă totală de 

28479 mp., extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 704A: DN 7 (Sebeş) - Pianu de 

Jos - Pianu de Sus - Strungari - Răchita - DN 67C (Sebeşel), situat pe teritoriul administrativ al 

UAT - Municipiul Sebeş, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 67 în Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - 

anexa nr. 1; 

 Cad. 2 - Tronson DJ 704A, km 1+661=> km 3+413, în suprafaţă totală de 30384 mp., 

extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 704A: DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu 

de Sus - Strungari - Răchita - DN 67C (Sebeşel), situat pe teritoriul administrativ al UAT - 

Comuna Pianu, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 67 în Inventarul bunurilor care 

aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 3 - Tronson DJ 704A, km 3+860 (3+413)=> km 4+733, în suprafaţă totală de 

12736 mp., extravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 4+083, având suprafaţa 

construită de 13 mp., şi se află în proprietatea UAT - Judeţul Alba domeniul public, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 704A: DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - 

Răchita - DN 67C (Sebeşel), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Pianu, parte din 

bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 67 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 

al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

Cad. 3.1 - Tronson DJ 704A, km 4+733=>km 4+751. Construcția C1 - pod la km 4+742, 

având suprafața construită de 145 mp se află în proprietatea UAT - Județul Alba, ca bun 

aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 276 mp se află în 

proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 

Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 

nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 704A: DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - 

Pianu de Sus - Strungari - Răchita - DN 67C (Sebeşel), situat pe teritoriul administrativ al UAT - 

Comuna Pianu, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 67 în Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - 

anexa nr. 1; 

 Cad. 4 - Tronson DJ 704A, km 4+751=> km 13+248, în suprafaţă totală de 113859 

mp., din care 47405 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 4+752, 

având suprafaţa construită de 15 mp., C2 reprezintă culeea podului de la km 13+247, având 

suprafaţa construită de 14 mp. şi se află în proprietatea UAT - Judeţul Alba domeniul public, 

aferent sectorului din drumul judeţean DJ 704A: DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - 

Strungari - Răchita - DN 67C (Sebeşel), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna 

Pianu, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 67 în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 
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 Cad. 4.1 - Tronson DJ 704A, km 13+248=>km 13+287. Construcția C1 - pod la km 

13+267, având suprafața construită de 371 mp se află în proprietatea UAT - Județul Alba, ca bun 

aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafață de 600 mp se află în 

proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 

Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 

nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 704A: DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - 

Pianu de Sus - Strungari - Răchita - DN 67C (Sebeşel), situat pe teritoriul administrativ al UAT - 

Comuna Pianu, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 67 în Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - 

anexa nr. 1; 

 Cad. 5 - Tronson DJ 704A, km 13+287=> km 17+773, în suprafaţă totală de 57845 

mp., din care 9785 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 13+288, 

având suprafaţa construită de 17 mp. şi se află în proprietatea UAT - Judeţul Alba domeniul 

public, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 704A: DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de 

Sus - Strungari - Răchita - DN 67C (Sebeşel), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna 

Pianu, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 67 în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 6 - Tronson DJ 704A, km 17+773=> km 20+498, în suprafaţă totală de 31741 

mp., din care 10461 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 20+497, 

având suprafaţa construită de 12 mp. şi se află în proprietatea UAT - Judeţul Alba domeniul 

public, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 704A: DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de 

Sus - Strungari - Răchita - DN 67C (Sebeşel), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna 

Săsciori, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 67 în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 6.1 - Tronson DJ 704A, km 20+498=>km 20+505. Construcția C1 - pod la km 

20+502, având suprafața construită de 47 mp se află în proprietatea UAT - Județul Alba, ca bun 

aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafață de 82 mp se află în proprietatea 

Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia Naţională Apele 

Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, 

aferent sectorului din drumul judeţean DJ 704A: DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - 

Strungari - Răchita - DN 67C (Sebeşel), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna 

Săsciori, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 67 în Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - 

anexa nr. 1; 

 Cad. 7 - Tronson DJ 704A, km 20+505=> km 24+152, în suprafaţă totală de 45540 

mp., din care 10709 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 20+506, 

având suprafaţa construită de 10 mp. C2 reprezintă culeea podului de la km 24+151, având 

suprafaţa construită de 8 mp. şi se află în proprietatea UAT - Judeţul Alba domeniul public, 

aferent sectorului din drumul judeţean DJ 704A: DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - 

Strungari - Răchita - DN 67C (Sebeşel), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna 

Săsciori, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 67 în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 7.1 - Tronson DJ 704A, km 24+152=>km 24+162. Construcția C1 - pod la km 

24+157, având suprafața construită de 617 mp se află în proprietatea UAT - Județul Alba, ca bun 

aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafață de 165 mp se află în 

proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 

Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 

nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 704A: DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - 

Pianu de Sus - Strungari - Răchita - DN 67C (Sebeşel), situat pe teritoriul administrativ al UAT - 

Comuna Săsciori, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 67 în 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 

974/2002 - anexa nr. 1; 
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 Cad. 8 - Tronson DJ 704A, km 24+162=> km 24+446, în suprafaţă totală de 3759 mp.,  

extravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 24+163, având suprafaţa construită 

de 9 mp. şi se află în proprietatea UAT - Judeţul Alba domeniul public, aferent sectorului din 

drumul judeţean DJ 704A: DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - Răchita - DN 

67C (Sebeşel), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Săsciori, parte din bunul 

imobil cuprins la poziţia cu nr. 67 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

Art. 2. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de Cadastru 

şi Publicitate Imobiliară Sebeş, înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate în 

favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, asupra 

imobilelor identificate la art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de Cadastru 

şi Publicitate Imobiliară Sebeş, înscrierea în Cartea Funciară a categoriei de folosinţă „drum 

judeţean”, asupra imobilelor identificate la art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică 

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

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

şi administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului şi 

urbanism şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.            

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 146 

Alba Iulia, 16 iulie 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 modificările şi 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 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului  

la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, pe anul 2019   

 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem audio/videoconferinţă, în 

data de 16 iulie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

           -  proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului  

 la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, pe anul 2019   

           - referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării 

anuale a managementului la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, pe anul 2019; 

           - raportul de specialitate nr. 15468/9 iulie 2020 al Servciului investiții, dezvoltare, 

promovare patrimonială și managementul unităților de cultură din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

            Luând în considerare raportul de evaluare nr. 14193 din 24 iunie 2020 al Comisiei de 

evaluare a managementului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga”; 

Ținând cont de: 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; 

Având în vedere prevederile: 

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

administrativ, cu midificările şi completările ulterioare 

- art. 36, art. 37 alin. 1 și art. 42 alin. 4 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul 

instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare; 

- anexei nr. 2 a Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a 

Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-

cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a 

modelului-cadru al contractului de management. 

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

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

adoptă următoarea  

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă rezultatul evaluării anuale a managementului asumat prin Contractul de 

management nr. 7162 din 14 aprilie 2017 încheiat cu domnul Silvan Theodor STÂNCEL - 

manager al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, cuprins în anexa - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului investiții, 

dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba în condițiile și termenele 

stabilite de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrative, cu modificările și completările 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, domnului Silvan 

Theodor STÂNCEL, Administratorului public al Judeţului Alba, Direcţiei juridică şi 

administrație publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului investiții, dezvoltare, promovare 

patrimonială și managementul unităților de cultură şi Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 147 

Alba Iulia, 16 iulie 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 modificările şi completările 

ulterioare, cu un număr de 24 voturi „pentru”.  

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

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 9 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului  

la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, pe anul 2019 

 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem audio/videoconferinţă, în 

data de 16 iulie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

            - proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului  

la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, pe anul 2019 

            - referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării 

anuale a managementului la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, pe anul 2019; 

           - raportul de specialitate nr. 15286/7 iulie 2020 al Servciului investiții, dezvoltare, 

promovare patrimonială și managementul unităților de cultură din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

           Luând în considerare raportul de evaluare nr. 14127 din 23 iunie 2020 al Comisiei de 

evaluare a managementului Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia; 

          Ținând cont de: 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; 

Având în vedere prevederile: 

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

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 36, art. 37 alin. 1 și art. 42 alin. 4 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul 

instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare; 

- anexei nr. 2 a Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a 

Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-

cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a 

modelului-cadru al contractului de management. 

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

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

adoptă următoarea  

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă rezultatul evaluării anuale a managementului asumat prin Contractul de 

management nr. 23168 din 28 decembrie 2016 încheiat cu doamna Ioana Silvia BOGĂȚAN - 

manager al Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, cuprins în anexa - parte integrantă a 

prezentei hotărâri.  

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului investiții, 

dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba în condițiile și termenele 

stabilite de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrative, cu modificările și completările 

ulterioare.  

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, doamnei Ioana 

Silvia BOGĂŢAN, Administratorului public al Judeţului Alba, Direcţiei juridică şi administrație 

publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială 

și managementul unităților de cultură şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 148 

Alba Iulia, 16 iulie 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 modificările şi completările 

ulterioare, cu un număr de 24 voturi „pentru”.  

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

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 9 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului  

la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, pe anul 2019   

 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem audio/videoconferinţă, în 

data de 16 iulie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

            - proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului  

la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, pe anul 2019   

             - referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării 

anuale a managementului la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, pe anul 2019; 

           - raportul de specialitate nr. 15288/7 iulie 2020 al Servciului investiții, dezvoltare, 

promovare patrimonială și managementul unităților de cultură din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare raportul de evaluare nr. 14077 din 24 iunie 2020 al Comisiei de 

evaluare a managementului Muzeului Național al Unirii Alba Iulia; 

          Ținând cont de: 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; 

Având în vedere prevederile: 

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

administrativ, cu midificările şi completările ulterioare 

- art. 36, art. 37 alin. 1 și art. 42 alin. 4 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul 

instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare; 

- anexei nr. 2 a Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a 

Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-

cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a 

modelului-cadru al contractului de management. 

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

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

adoptă următoarea  

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă rezultatul evaluării anuale a managementului asumat prin Contractul de 

management nr. 23163/28 decembrie 2016 încheiat cu domnul Gabriel Tiberiu RUSTOIU – 

manager al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, cuprins în anexa - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului investiții, 

dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba în condițiile și termenele 

stabilite de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrative, cu modificările și completările 

ulterioare.  

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, domnului Gabriel 

Tiberiu RUSTOIU, Administratorului public al Judeţului Alba, Direcţiei juridică şi administrație 

publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială 

și managementul unităților de cultură şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 149 

Alba Iulia, 16 iulie 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 modificările şi completările 

ulterioare, cu un număr de 24 voturi „pentru”.  

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

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 9 



 
237 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului  

la Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba pe anul 2019  

 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem audio/videoconferinţă, în 

data de 16 iulie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

            - proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului  

la Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba pe anul 2019  

            - referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării 

anuale a managementului la Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, pe anul 2019; 

           - raportul de specialitate nr. 15287/7 iulie 2020 al Servciului investiții, dezvoltare, 

promovare patrimonială și managementul unităților de cultură din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

           Luând în considerare raportul de evaluare nr. 14208 din 24 iunie 2020 al Comisiei de 

evaluare a managementului Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba; 

          Ținând cont de: 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; 

          Având în vedere prevederile: 

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

administrativ, cu midificările şi completările ulterioare 

- art. 36, art. 37 alin. 1 și art. 42 alin. 4 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul 

instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare; 

- anexei nr. 2 a Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a 

Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-

cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a 

modelului-cadru al contractului de management. 

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

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

adoptă următoarea  

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă rezultatul evaluării anuale a managementului asumat prin Contractul de 

management nr. 23163/28 decembrie 2016 încheiat cu domnul Alexandru PAL - manager al 

Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, cuprins în anexa - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 
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Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului investiții, 

dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba în condițiile și termenele 

stabilite de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrative, cu modificările și completările 

ulterioare.  

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, domnului 

Alexandru PAL, Administratorului public al Judeţului Alba, Direcţiei juridică şi administrație 

publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială 

și managementul unităților de cultură şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 150 

Alba Iulia, 16 iulie 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 modificările şi completările 

ulterioare, cu un număr de 24 voturi „pentru”.  

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

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 9 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcții al  

Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem audio/videoconferinţă, în 

data de 16 iulie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

            - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Teatrului de 

Păpuși „Prichindel” Alba Iulia        

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

de funcții al Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 15451/ 9 iulie 2020 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 861 din 1 iulie 2020 a Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, 

înregistrată cu nr. 14728 din 1 iulie 2020 la registratura Consiliului Județean Alba. 

          Ținând cont de: 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; 

Având în vedere prevederile: 

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

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

- art. 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; 

- O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi 

desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 41 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 

unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de 

promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 

sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

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

adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcții al Teatrului de Păpuși „Prichindel” 

Alba Iulia, urmând să aibă structura prevăzută în anexa  - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 59 din 20 martie 2020 

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 Teatrului de 

Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, va duce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

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

în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
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comunică: Prefectului Judeţului Alba, Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, 

administratorului public al Județului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcției 

dezvoltare și bugete, Serviciului investiţii, dezvoltare, promovare patrimonială şi managementul 

unităţilor de cultură și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 151 

Alba Iulia, 16 iulie 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 modificările şi 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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Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 151/16 iulie 2020 

 

STAT DE FUNCȚII 

AL TEATRULUI DE PĂPUȘI „PRICHINDEL” ALBA IULIA 

 

*
În cazul în care persoana, pentru care s-a primit aprobarea nominală de la Ministerul 

Culturii şi Identităţii Naţionale pentru a ocupa o funcţie corespunzătoare nivelului de studii 

superioare, nu mai îndeplineşte criteriile stabilite prin Ordinul ministrului culturii şi identităţii 

naţionale nr. 2883/2017, Teatrul de Păpuşi „Prichindel Alba Iulia” va solicita, în acest sens, 

modificarea statului de funcţii. Funcţia de bază este maestru lumini treapta I. 

 

                                                  CONTRASEMNEAZĂ 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 

Nr. 

crt. 
Denumirea funcției 

Nivelul 

studiilor 

Număr 

posturi 

1 Contabil șef grad II S 1 

 SERVICIUL ARTISTIC-SCENA  1 

2 Șef  serviciu artistic-scena grad II  S 1 

 COMPARTIMENTUL ARTISTIC  8 

3-6 Actor (teatru, mânuitor păpuși–marionete) gradul IA                                                 S 4 

7-9 Actor (teatru, mânuitor păpuși–marionete) gradul II S 3 

10 Actor treapta III  1 

 COMPARTIMENTUL SCENA  7 

11 Regizor scena (culise) gradul IA S 1 

12 Operator lumini gradul IA 
*) 

S 1 

13 Maestru lumini treapta I  1 

14 Maestru sunet treapta I  1 

15 
Muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole 

sau concerte treapta  I 
M;G 1 

16 
Muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole 

sau concerte debutant 
M;G 1 

17 Plasator sala  1 

 COMPARTIMENT MARKETING CULTURAL  4 

18 Secretar literar gradul IA S 1 

19-20 Impresar artistic gradul IA S 2 

21 Referent de specialitate gradul I S 1 

 
COMPARTIMENTUL PRODUCŢIE, 

ADMINISTRATIV 
 4 

22 Referent de specialitate gradul II S 1 

23-24 
Muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole 

sau concerte treapta  I 
M;G 2 

25 Muncitor calificat I M;G 1 

 
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE,  

RESURSE UMANE, JURIDIC 
 3 

26 Inspector de specialitate debutant S 1 

27 Referent de specialitate gradul IA S 1 

28 Consilier juridic gradul I S 1 

T O T A L 28 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcții  

al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem audio/videoconferinţă, în 

data de 16 iulie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

            - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării privind aprobarea modificării 

Statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării 

Statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

- raportul de specialitate nr. 15450/9 iulie 2020 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 1977 din 22 mai 2020 a Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, 

înregistrată cu nr. 11742 din 25 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, 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 şi completările ulterioare; 

 - art. 31 alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 41 alin. 2 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a 

criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

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

adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” 

Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 38 din 14 februarie 2020 își încetează 

aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 
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Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a Managerului Bibliotecii 

Judeţene „Lucian Blaga” Alba, va duce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

 Art. 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, Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, 

administratorului public al Județului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcției 

dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.   

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 152 

Alba Iulia, 16 iulie 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 modificările şi 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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Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 152/16 iulie 2020 

STAT DE FUNCŢII 

al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

Nr. 

crt. 
Denumirea funcţiei Nivelul 

studiilor 

Număr 

posturi 

1 Contabil şef grad II S 1 

SECŢIA PRELUCRARE CARTE 

2-3 Bibliotecar gradul IA S 2 

4 Bibliotecar gradul II  S 1 

5 Bibliotecar treapta IA M 1 

SECŢIA COPII 

6 Bibliotecar gradul I SSD 1 

7 Bibliotecar treapta IA M 1 

SECŢIA ADULŢI 

8-9 Bibliotecar gradul IA S 2 

10 Bibliotecar gradul I SSD 1 

SALA DE LECTURĂ 

11-12 Bibliotecar gradul IA S 2 

13 Bibliotecar gradul II S 1 

14 Bibliotecar debutant S 1 

 SECŢIA METODICĂ ŞI ANIMAŢIE CULTURALĂ 

15 Bibliotecar gradul II  S 1 

SECŢIA PERIODICE 

16 Bibliotecar gradul II S 1 

FILIALA AMPOI 

17 Bibliotecar gradul IA S 1 

FILIALA CETATE 

18 Bibliotecar gradul IA S 1 

FILIALA CENTRU DE ZI 

19 Bibliotecar treapta I PL 1 

SECŢIA INFORMATICĂ 

20-21 Inginer de sistem gradul IA S 2 

SECŢIA BIBLIOGRAFIE ŞI BIBLIONET 

22 Bibliograf gradul I S 1 

REDACŢIA „DISCOBOLUL” 

23 Secretar de redacţie gradul II S 1 

24 Tehnoredactor gradul II S 1 

25 Redactor gradul I S 1 

RESURSE UMANE 

26 Inspector de specialitate gradul IA S 1 

ADMINISTRATIV 

27 Inspector de specialitate gradul IA S 1 

28 Secretar-dactilograf IA M 1 

DESERVIRE 

29 Muncitor calificat I (Legător carte) M 1 

30 Şofer I M 1 

31-32 Îngrijitor M 2 

 TOTAL POSTURI:  32 

                                                          CONTRASEMNEAZĂ 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

 

HOTĂRÂRE 

privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba,  

prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,  

asupra drumului judeţean DJ 106I: DN 1 - Cunţa - Draşov - Şpring - Vingard  

- Ghirbom - DJ 107 (Berghin)  

 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem audio/videoconferinţă, în 

data de 16 iulie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

            - proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba,  

prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra drumului 

judeţean DJ 106I: DN 1 - Cunţa - Draşov - Şpring - Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin)  

             - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor 

tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în 

favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al 

Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 106I: DN 1 - Cunţa - Draşov - Şpring - Vingard - 

Ghirbom - DJ 107 (Berghin)  

             - raportul de specialitate nr. 15671/13 iulie 2020 al Direcției gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 - documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 

Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 106I: DN 1 - Cunţa - Draşov - 

Şpring - Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin), respectiv Cad. 1; Cad. 2; Cad. 3; Cad. 3.1; Cad. 

4; Cad. 4.1; Cad. 5; Cad. 5.1; Cad. 6A; Cad 6B; Cad. 7; Cad. 7.1; Cad. 8, documentaţii realizate 

de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 

15035 din 3 iulie 2020; 

            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. c şi lit. f,  art. 286 alin. 3 coroborat cu pnct. 1 din anexa nr. 3, art. 

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

și completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 

 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 

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

completările ulterioare; 
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 - Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 

funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

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

S.R.L. Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba 

prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, asupra drumului judeţean 

DJ 106I: DN 1 - Cunţa - Draşov - Şpring - Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin), având 

suprafaţa totală identificată de 297973 mp., din care 116587 mp., intravilan, după cum urmează: 

 Cad. 1 - Tronson DJ 106I, km 0+012 (km 0+000)=> km 0+046, în suprafaţă totală de 

1427 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 106I: DN 1 - Cunţa - Draşov - 

Şpring - Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin), situat pe teritoriul administrativ al UAT - 

Comuna Şpring, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 42 în Inventarul bunurilor care 

aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 2 - Tronson DJ 106I, km 0+558 (km 0+046)=> km 1+323, în suprafaţă totală de 

10644 mp., din care 9228 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 106I: DN 1 - 

Cunţa - Draşov - Şpring - Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin), situat pe teritoriul 

administrativ al UAT - Comuna Şpring, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 42 în 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 

974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 3 - Tronson DJ 106I, km 1+336 (km 1+323)=> km 1+481, în suprafaţă totală de 

1880 mp., din care 1699 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 

1+480 având suprafaţa construită de 10 mp. şi se află în proprietatea UAT - Judeţul Alba 

domeniul public, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 106I: DN 1 - Cunţa - Draşov - Şpring 

- Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna 

Şpring, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 42 în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 3.1 - Tronson DJ 106I, km 1+481=>km 1+531. Construcția C1 - pod la km 

4+506, având suprafața construită de 548 mp se află în proprietatea UAT - Județul Alba, ca bun 

aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 749 mp se află în 

proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 

Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 

nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 106I: DN 1 - Cunţa - Draşov - Şpring - 

Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna 

Şpring, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 42 în Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - 

anexa nr. 1; 

 Cad. 4 - Tronson DJ 106I, km 1+531=> km 3+279, în suprafaţă totală de 25072 mp.,  

extravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 1+532 având suprafaţa construită 

de 12 mp. C2 reprezintă culeea podului de la km 3+278, având suprafaţa construită de 14 mp, şi 

se află în proprietatea UAT - Judeţul Alba domeniul public, aferent sectorului din drumul 

judeţean DJ 106I: DN 1 - Cunţa - Draşov - Şpring - Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin), 

situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Şpring, parte din bunul imobil cuprins la 

poziţia cu nr. 42 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat 

prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 
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 Cad. 4.1 - Tronson DJ 106I, km 3+279=>km 3+288. Construcția C1 - pod la km 

3+283, având suprafața construită de 74 mp se află în proprietatea UAT - Județul Alba, ca bun 

aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 168 mp se află în 

proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 

Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 

nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 106I: DN 1 - Cunţa - Draşov - Şpring - 

Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna 

Şpring, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 42 în Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - 

anexa nr. 1; 

 Cad. 5 - Tronson DJ 106I, km 3+288=> km 4+776, în suprafaţă totală de 22266 mp.,  

din care 18781 intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 3+289, având 

suprafaţa construită de 14 mp. C2 reprezintă culeea podului de la km 4+775, având suprafaţa 

construită de 9 mp, şi se află în proprietatea UAT - Judeţul Alba domeniul public, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 106I: DN 1 - Cunţa - Draşov - Şpring - Vingard - Ghirbom - 

DJ 107 (Berghin), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Şpring, parte din bunul 

imobil cuprins la poziţia cu nr. 42 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 5.1 - Tronson DJ 106I, km 4+776=>km 4+781. Construcția C1 - pod la km 

4+778, având suprafața construită de 41 mp se află în proprietatea UAT - Județul Alba, ca bun 

aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 71 mp se află în proprietatea 

Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia Naţională Apele 

Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, 

aferent sectorului din drumul judeţean DJ 106I: DN 1 - Cunţa - Draşov - Şpring - Vingard - 

Ghirbom - DJ 107 (Berghin), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Şpring, în 

extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 42 în Inventarul bunurilor care 

aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 6A - Tronson DJ 106I, km 4+781=> km 15+315, în suprafaţă totală de 147195 

mp.,  din care 59943 intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 4+782, având 

suprafaţa construită de 9 mp. şi se află în proprietatea UAT - Judeţul Alba domeniul public, 

aferent sectorului din drumul judeţean DJ 106I: DN 1 - Cunţa - Draşov - Şpring - Vingard - 

Ghirbom - DJ 107 (Berghin), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Şpring, parte din 

bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 42 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 

al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 6B - Tronson DJ 106I, km 15+332(15+315)=> km 15+702, în suprafaţă totală de 

5026 mp.,  din care 891 intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 106I: DN 1 - Cunţa 

- Draşov - Şpring - Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin), situat pe teritoriul administrativ al 

UAT - Comuna Şpring, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 42 în Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - 

anexa nr. 1; 

 Cad. 7 - Tronson DJ 106I, km 15+702=> km 18+050, în suprafaţă totală de 32945 mp.,  

din care 13138 intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 18+049, având 

suprafaţa construită de 6 mp. şi se află în proprietatea UAT - Judeţul Alba domeniul public, 

aferent sectorului din drumul judeţean DJ 106I: DN 1 - Cunţa - Draşov - Şpring - Vingard - 

Ghirbom - DJ 107 (Berghin), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Berghin, parte 

din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 42 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 7.1 - Tronson DJ 106I, km 18+050=>km 18+057. Construcția C1 - pod la km 

18+050, având suprafața construită de 58 mp se află în proprietatea UAT - Județul Alba, ca bun 

aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 117 mp se află în 

proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 

Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 

nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 106I: DN 1 - Cunţa - Draşov - Şpring - 
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Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna 

Berghin, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 42 în Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - 

anexa nr. 1; 

 Cad. 8 - Tronson DJ 106I, km 18+057=> km 21+465, în suprafaţă totală de 50797 mp.,  

din care 10874 intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 18+058, având 

suprafaţa construită de 8 mp. şi se află în proprietatea UAT - Judeţul Alba domeniul public, 

aferent sectorului din drumul judeţean DJ 106I: DN 1 - Cunţa - Draşov - Şpring - Vingard - 

Ghirbom - DJ 107 (Berghin), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Berghin, parte 

din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 42 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1. 

 

 

Art. 2. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de Cadastru 

şi Publicitate Imobiliară Sebeş, înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate în 

favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, asupra 

imobilelor identificate la art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de Cadastru 

şi Publicitate Imobiliară Sebeş, înscrierea în Cartea Funciară a categoriei de folosinţă „drum 

judeţean”, asupra imobilelor identificate la art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică 

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

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

şi administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului şi 

urbanism şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.            

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 153 

Alba Iulia, 16 iulie 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 modificările şi 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 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea conturilor de execuţie a bugetului local al Judeţului Alba,  

a bugetului fondurilor externe nerambursabile, a bugetelor instituţiilor publice  

și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii  

și a bugetului creditelor interne pentru trimestrul II al anului 2020 

 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem audio/videoconferinţă, în 

data de 16 iulie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

            - proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie a bugetului local al 

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

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și a bugetului creditelor interne 

pentru trimestrul II al anului 2020 

             - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea conturilor de 

execuţie a bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile, a 

bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și a 

bugetului creditelor interne pentru trimestrul II al anului 2020 

             - raportul de specialitate nr. 15793/14 iulie 2020 al Direcției dezvoltare și bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 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. 3 lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 49 alin. 12 și 13 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

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

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

adoptă următoarea 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Judeţului Alba pentru 

trimestrul II al anului 2020,  conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2.  Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile 

pentru trimestrul II al anului 2020, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
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Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al bugetelor instituţiilor publice finanţate din 

venituri proprii și subvenţii din bugetul local pentru trimestrul II al anului 2020, conform 

anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor interne pentru trimestrul II 

al anului 2020, conform anexei nr. 4 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică 

și administrație publică și Direcţiei dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 154 

Alba Iulia, 16 iulie 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 modificările şi 

completările ulterioare, 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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JUDEȚUL ALBA 

 

   

 Anexa nr. 1 la Hoărârea Consiliului Judeţean 

Alba nr. 154/16 iulie 2020 

 

      

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL AL JUDEȚULUI ALBA  

PENTRU TRIMESTRUL II AL ANULUI 2020  

    
  

    lei  

DENUMIRE 
Cod 

indicator 

Prevederi 

anuale 

Prevederi 

trimestriale 

cumulate 

Execuție la 

30.06.2020 

 

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE 000102 167,288,000 99,854,340 94,438,618  

I.  VENITURI CURENTE 0002 166,736,000 99,425,340 94,196,042  

A.  VENITURI FISCALE 0003 167,447,000 99,854,340 94,540,487  

A1.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN 

CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 

0006 65,206,000 34,223,000 29,190,708  

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 0402 65,206,000 34,223,000 29,190,708  

A2.  IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII 0010 102,241,000 65,631,340 65,349,779  

Sume defalcate din TVA 1102 100,627,000 64,721,000 64,721,000  

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor 

sau pe desfășurarea de activități 

1602 1,614,000 910,340 628,779  

B.   VENITURI NEFISCALE (0013+0014) 0012 -711,000 -429,000 -344,445  

B1.  VENITURI DIN PROPRIETATE 0013 112,000 52,000 37,800  

Venituri din proprietate 3002 112,000 52,000 37,800  

B2.  VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII 0014 -823,000 -481,000 -382,245  

Venituri din prestări servicii și alte activități 3302 1,518,000 698,000 832,865  

Amenzi, penalități și confiscări 3502 20,000 5,000 14,000  

Diverse venituri 3602 150,000 76,000 24,890  

Donații și sponsorizări 370201 0 0 0  

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea 

secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 

370203 -2,511,000 -1,260,000 -1,254,000  

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru  

finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare 

40.02 0 0 0  

IV.  SUBVENȚII 0017 552,000 429,000 242,576  

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE 

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

0018 552,000 429,000 242,576  

Subvenții de la bugetul de stat 4202 552,000 429,000 242,576  

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE 5002 172,698,430 103,479,140 81,863,943  

Autorități publice și acțiuni externe 5102 27,786,920 14,517,890 10,999,210  

CHELTUIELI CURENTE 5102.01 27,786,920 14,517,890 11,054,189  

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5102.10 20,900,000 10,955,000 9,318,897  

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 5102.20 6,706,920 3,432,890 1,653,072  

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5102.55 30,000 30,000 24,205  

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 5102.59 150,000 100,000 58,015  

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII 

PRECEDENȚI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 

5102.84 0 0 -54,979  

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent 5102.8501 0 0 -54,979  

Autorități executive și legislative 510201 27,786,920 14,517,890 10,999,210  

Autorități executive 51020103 27,786,920 14,517,890 10,999,210  

Alte servicii publice generale 5402 4,252,500 2,241,270 1,719,532  
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CHELTUIELI CURENTE 5402.01 4,252,500 2,241,270 1,719,532  

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5402.10 1,406,000 721,000 608,211  

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 5402.20 821,280 430,000 195,431  

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE 

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

5402.51 2,025,220 1,090,270 915,890  

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII 

PRECEDENȚI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 

5410.84 0 0 0  

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent 5408501 0 0 0  

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor 540210 2,025,220 1,090,270 915,890  

Alte servicii publice generale 540250 2,227,280 1,151,000 803,642  

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi 5502 5,161,600 1,437,100 1,075,863  

CHELTUIELI CURENTE 5502.01 5,161,600 1,437,100 1,075,863  

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 5502.20 227,500 147,500 79,700  

TITLUL III DOBÂNZI 5502.30 4,934,100 1,289,600 996,163  

Apărare 6002 305,400 245,400 189,548  

CHELTUIELI CURENTE 6002.01 305,400 245,400 189,548  

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 6002.20 305,400 245,400 189,548  

Apărare națională 600202 305,400 245,400 189,548  

Ordine publică și siguranță națională 6102 150,000 79,000 38,522  

CHELTUIELI CURENTE 6102.01 150,000 79,000 38,522  

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 6102.20 150,000 79,000 38,522  

Protecție civilă și protecție contra incendiilor (protecție civilă 

nonmilitară) 

610205 150,000 79,000 38,522  

ÎNVĂȚĂMÂNT 6502 7,051,250 6,557,100 2,618,807  

CHELTUIELI CURENTE 6502.01 7,051,250 6,557,100 2,618,807  

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6502.10 126,250 78,300 21,709  

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 6502.20 871,000 461,600 57,653  

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE 

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

6502.51 422,000 385,200 236,260  

TITLU VII ALTE TRANSFERURI 6502.55 0 0 0  

TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 6502.57 5,632,000 5,632,000 2,303,185  

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 6502.59 0 0 0  

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII 

PRECEDENȚI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 

6502.84 0 0 0  

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent 6502.8501 0 0 0  

Învățământ preșcolar și primar 650203 5,467,000 5,467,000 2,145,823  

Învățământ primar 65020302 5,467,000 5,467,000 2,145,823  

Învățământ  nedefinibil prin nivel 650207 1,584,250 1,090,100 472,984  

Învățământ special 65020704 1,584,250 1,090,100 472,984  

Alte cheltuieli în domeniul învățământului 650250 0 0 0  

SĂNĂTATE 6602 3,905,000 3,342,400 2,565,653  

CHELTUIELI CURENTE 6602.01 3,905,000 3,342,400 2,565,653  

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE 

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

6602.51 3,905,000 3,342,400 2,565,653  

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi 660206 3,905,000 3,342,400 2,565,653  

Spitale generale 66020601 3,905,000 3,342,400 2,565,653  

Cultură, recreere și religie 6702 38,871,070 18,292,970 16,181,980  

CHELTUIELI CURENTE 6702.01 38,871,070 18,292,970 16,203,795  

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6702.10 2,195,500 1,135,500 909,175  

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 6702.20 1,320,000 589,500 168,043  

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE 

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

6702.51 13,601,070 6,592,250 5,678,803  

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6702.55 3,022,500 592,500 333,536  

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 6702.59 18,732,000 9,383,220 9,114,238  

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII 

PRECEDENȚI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 

6702.84 0 0 -21,815  
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Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent 6702.8501 0 0 -21,815  

Servicii culturale 670203 11,239,570 5,547,250 4,732,282  

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale 67020302 2,397,500 1,285,000 800,033  

Muzee 67020303 6,671,420 3,173,250 2,969,534  

Instituții publice de spectacole și concerte 67020304 2,170,650 1,089,000 962,715  

Servicii recreative și sportive 670205 2,902,500 522,500 330,491  

Sport 67020501 2,852,500 472,500 330,491  

Tineret 67020502 50,000 50,000 0  

Servicii religioase 670206 18,732,000 9,383,220 9,104,238  

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 670250 5,997,000 2,840,000 2,014,969  

Asigurări și asistență socială 6802 59,387,600 43,646,620 37,224,231  

CHELTUIELI CURENTE 6802.01 59,387,600 43,646,620 37,328,400  

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6802.10 40,268,000 29,323,000 26,322,758  

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 6802.20 17,818,600 13,365,620 10,353,311  

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE 

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

6802.51 148,380 148,380 148,379  

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6802.55 35,620 35,620 22,045  

TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 6802.57 547,000 424,000 214,025  

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 6802.59 570,000 350,000 267,882  

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII 

PRECEDENȚI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 

6802.84 0 0 -104,169  

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent 6802.8501 0 0 -104,044  

Asistență socială în caz de boli și invalidități 680205 35,233,970 25,724,400 21,575,316  

Asistență socială în caz de invaliditate 68020502 35,233,970 25,724,400 21,575,316  

Asistență sociala pentru familie și copii 680206 23,969,630 17,738,220 15,478,491  

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistenței sociale 680250 184,000 184,000 170,424  

Protecția mediului 7402 2,615,330 1,264,540 900,773  

CHELTUIELI CURENTE 7402.01 2,615,330 1,264,540 900,773  

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 7402.20 2,615,330 1,264,540 900,773  

Reducerea și controlul poluării 740203 58,700 49,700 5,283  

Salubritate și gestiunea deșeurilor 740205 2,556,630 1,214,840 895,490  

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor 74020502 2,556,630 1,214,840 895,490  

Transporturi 8402 22,904,760 11,661,280 8,187,824  

CHELTUIELI CURENTE 8402.01 18,304,760 9,261,280 5,943,832  

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 8402.20 18,304,760 9,261,280 5,943,832  

OPERAȚIUNI FINANCIARE 8402.79 4,600,000 2,400,000 2,243,992  

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 8402.81 4,600,000 2,400,000 2,243,992  

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII 

PRECEDENȚI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 

8402.84 0 0 0  

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent 8402.8501 0 0 0  

Transport rutier 840203 22,828,360 11,584,880 8,186,824  

Drumuri și poduri 84020301 22,828,360 11,584,880 8,186,824  

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 840250 76,400 76,400 1,000  

Alte acțiuni economice 8702 307,000 193,570 162,000  

CHELTUIELI CURENTE 8702.01 307,000 193,570 162,000  

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 8702.20 145,000 31,570 0  

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE 

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

8702.51 162,000 162,000 162,000  

Turism 870204 145,000 31,570 0  

Alte acțiuni economice 870250 162,000 162,000 162,000  

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9602 -5,410,430 -3,624,800 12,574,675  

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 000102 26,934,350 9,413,180 22,755,282  

VENITURI CURENTE 0002 2,511,000 1,260,000 1,254,000  

VENITURI NEFISCALE 0012 2,511,000 1,260,000 1,254,000  

C2.  VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII 0014 2,511,000 1,260,000 1,254,000  
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Transferuri voluntare,altele decât subvențiile 3702 2,511,000 1,260,000 1,254,000  

Vărsăminte din secțiunea de funcționare 370204 2,511,000 1,260,000 1,254,000  

VENITURI DIN CAPITAL 0015 0 0 0  

Venituri din valorificarea unor bunuri  3902 0 0 0  

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice 390201 0 0 0  

Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate 4002 0 0 19,055,000  

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru  

finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare 

400214 0 0 19,055,000  

IV.  SUBVENȚII 0017 4,199,250 2,022,470 325,238  

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE 

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

0018 4,199,250 2,022,470 325,238  

Subvenții de la bugetul de stat 42.02 4,199,250 2,022,470 325,238  

Alte sume primite de la UE 46.02 0 0 47,335  

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților 

efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 

48.02 20,224,100 6,130,710 2,073,709  

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 5002 145,788,500 97,282,310 18,390,053  

Autorități publice și acțiuni externe 5102 17,350,140 10,476,140 1,263,625  

CHELTUIELI CURENTE 5102.01 17,000 17,000 0  

TITLU X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE 

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 

5102.58 17,000 17,000 0  

CHELTUIELI DE CAPITAL 5102.70 17,333,140 10,459,140 1,263,625  

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 5102.71 17,333,140 10,459,140 1,263,625  

Autorități executive și legislative 510201 17,350,140 10,476,140 1,263,625  

Autorități executive 51020103 17,350,140 10,476,140 1,263,625  

Alte servicii publice generale 5402 162,000 148,000 7,848  

CHELTUIELI CURENTE 5402.01 14,000 0 0  

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE 

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

5402.51 14,000 0 0  

CHELTUIELI DE CAPITAL 5402.70 148,000 148,000 7,848  

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 5402.71 148,000 148,000 7,848  

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor 540210 14,000 0 0  

Alte servicii publice generale 540250 148,000 148,000 7,848  

Apărare 6002 65,000 65,000 0  

CHELTUIELI DE CAPITAL 6002.70 65,000 65,000 0  

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6002.71 65,000 65,000 0  

Apărare națională 600202 65,000 65,000 0  

ÎNVĂȚĂMÂNT 6502 30,000 30,000 0  

CHELTUIELI DE CAPITAL 6502.70 30,000 30,000 0  

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6502.71 30,000 30,000 0  

Învățământ  nedefinibil prin nivel 650207 30,000 30,000 0  

Învățământ special 65020704 30,000 30,000 0  

Sănătate 6602 22,746,310 16,946,310 3,622,794  

CHELTUIELI CURENTE 6602.01 22,746,310 16,946,310 3,622,794  

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE 

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

6602.51 22,485,310 16,685,310 3,620,792  

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE 

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 

6602.58 261,000 261,000 2,002  

CHELTUIELI DE CAPITAL 6602.70 0 0 0  

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6602.71 0 0 0  

Servicii  medicale în unități sanitare cu paturi 660206 22,746,310 16,946,310 3,622,794  

Spitale generale 66020601 22,746,310 16,946,310 3,622,794  

Cultură, recreere și religie 6702 7,599,250 6,780,250 391,850  

CHELTUIELI CURENTE 6702.01 999,300 999,300 98,846  

TITLUL VI TRANSFERURI ÎINTRE UNITĂȚI ALE 

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

6702.51 999,300 999,300 98,846  



 
255 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6702.55 0 0 0  

CHELTUIELI DE CAPITAL 6702.70 6,599,950 5,780,950 293,004  

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6702.71 6,599,950 5,780,950 293,004  

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII 

PRECEDENȚI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 

6702.84 0 0 0  

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent 6702.8501 0 0 0  

Servicii culturale 670203 1,077,300 1,008,300 35,900  

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale 67020302 144,000 75,000 0  

 

 

Muzee 

67020303 726,400 726,400 0  

Instituții publice de spectacole și concerte 67020304 206,900 206,900 35,900  

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice 67020312 0 0 0  

Servicii recreative și sportive 670205 4,585,950 4,585,950 293,004  

Sport 67020501 4,585,950 4,585,950 293,004  

Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei 670250 1,936,000 1,186,000 62,946  

Asigurări și asistență socială 6802 5,932,460 3,006,720 565,944  

CHELTUIELI CURENTE 6802.01 1,673,000 867,000 548,679  

TITLU X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE 

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 

6802.58 1,673,000 867,000 548,679  

CHELTUIELI DE CAPITAL 6802.70 4,259,460 2,139,720 17,265  

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6802.71 4,259,460 2,139,720 17,265  

Asistență socială în caz de boli și invalidități 680205 4,603,740 2,371,000 233,531  

Asistență socială în caz de invaliditate 68020502 4,603,740 2,371,000 233,531  

Asistență socială pentru familie și copii 680206 1,328,720 635,720 332,413  

Locuințe, servicii și dezvoltare publică 7002 6,648,000 5,438,000 1,701,411  

CHELTUIELI CURENTE 7002.01 1,438,000 1,438,000 0  

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 7002.55 1,438,000 1,438,000 0  

CHELTUIELI DE CAPITAL 7002.70 5,210,000 4,000,000 1,701,411  

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7002.71 5,210,000 4,000,000 1,701,411  

TITLUL XVIII ACTIVE FINANCIARE 7002.72 0 0 0  

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice 700205 1,438,000 1,438,000 0  

Alimentare cu apă 70020501 1,438,000 1,438,000 0  

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltarii 

comunale 

700250 5,210,000 4,000,000 1,701,411  

Protecția mediului 7402 185,000 185,000 0  

CHELTUIELI CURENTE 7402.01 70,000 70,000 0  

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN 7402.56 0 0 0  

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE 

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 

7402.58 70,000 70,000 0  

CHELTUIELI DE CAPITAL 7402.70 115,000 115,000 0  

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7402.71 115,000 115,000 0  

Reducerea și controlul poluării 740203 0 0 0  

Salubritate și gestiunea deșeurilor 740205 185,000 115,000 0  

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor 74020502 185,000 115,000 0  

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă 8002 0 0 0  

CHELTUIELI CURENTE 8002.01 0 0 0  

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 8002.55 0 0 0  

Acțiuni generale economice și comerciale 800201 0 0 0  

Programe de dezvoltare regională  și socială 80020110 0 0 0  

Transporturi 8402 85,065,340 54,206,890 10,836,581  

CHELTUIELI CURENTE 8002.01 60,269,790 43,443,440 8,206,277  

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE 

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 

8402.58 60,269,790 43,443,440 8,206,277  

CHELTUIELI DE CAPITAL 8402.70 22,295,550 9,509,450 1,387,947  

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 8402.71 22,295,550 9,509,450 1,387,947  
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TITLUL XVIII ACTIVE FINANCIARE 8402.72 0 0 0  

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 8402.81 2,500,000 1,254,000 1,244,977  

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII 

PRECEDENȚI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 

8402.84 0 0 -2,620  

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent 8402.8501 0 0 -2,620  

Transport rutier 840203 85,065,340 54,206,890 10,836,581  

Drumuri și poduri 84020301 85,065,340 54,206,890 10,836,581  

Alte acțiuni economice 8702 5,000 0 0  

CHELTUIELI DE CAPITAL 8702.70 5,000 0 0  

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 8702.71 5,000 0 0  

Turism 870204 5,000 0 0  

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9602 -118,854,150 -87,869,130 4,365,229  

   

 

 

CONTRASEMNEAZĂ 
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JUDEȚUL ALBA 

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba                       

nr.  154/16 iulie 2020 

        

       

 

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE 

PENTRU TRIMESTRUL II AL ANULUI 2020 

 
   

     

lei 

 

 
DENUMIRE 

Cod 

indicator 

Prevederi         

anuale 

Prevederi 

trimestriale 

cumulate 

Execuție la 

30.06.2020 

 

 

TOTAL VENITURI ALE 

SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 000108 242,730.00 223,730.00 39,238.00 

 

 

IV. SUBVENȚII  
  19,480.00 16,580.00 5,885.00 

 

 

Subvenții de la alte nivele ale administrației 

publice  
0018 19,480.00 16,580.00 5,885.00 

 

 

Subvenții de la bugetul de stat 4208 19,480.00 16,580.00 5,885.00 

 

 

Cofinanțare publică acordată în cadrul 

mecanismului SEE 
420860 4,400.00 1,500.00 1,385.00 

 

 

Cofinanțare publică acordată în cadrul 
Mecanismelor financiare Spatiul Economic 

European si Norvegian 2014-2021 

420875 15,080.00 15,080.00 4,500.00 

 

  

Sume primite de la UE/alți donatori în contul 

plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului 
financiar 2014-2021 

4808 223,250.00 207,150.00 33,353.00   

  Alte facilități și instrumente postaderare 480816 113,320.00 113,320.00 0.00   

  

Mecanismele financiare Spațiul Economic 

European și Norvegian 2014-2021 480831 109,930.00 93,830.00 33,353.00   

  TOTAL CHELTUIELI 5008 242,730.00 223,730.00 9,844.00   

  Cheltuieli curente 08.01 242,730.00 223,730.00 9,844.00   

  

Titlul X Proiecte cu finanțare din FEN aferente 

cadrului financiar 2014-2020 

08.58 242,730.00 223,730.00 9,844.00   

  

Alte facilități și instrumente postaderare 

08.5816 113,320.00 113,320.00     

  

Mecanismele financiare Spațiul Economic 

European și Norvegian 2014-2021 
08.5831 129,410.00 110,410.00 9,844.00   

  

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL 

CULTURALE 

6308 28,900.00 9,900.00 9,844.00   

  
Învățământ 

6508 28,900.00 9,900.00 9,844.00   

  
CHELTUIELI CURENTE 

6508.01 28,900.00 9,900.00 9,844.00   

  

Titlul X Proiecte cu finanțare din FEN aferente 
cadrului financiar 2014-2020 

6508.58 28,900.00 9,900.00 9,844.00 

  

  
Învățământ nedefinibil prin nivel 650807 28,900.00 9,900.00 9,844.00 

  

  

Învățământ special 
65080704 28,900.00 9,900.00 9,844.00 

  

  Cultură, recreere și religie 6708 213,830.00 213,830.00 0.00   

  Cheltuieli curente 6708.01 213,830.00 213,830.00 0.00   

  
Titlul X Proiecte cu finanțare din FEN aferente 

cadrului financiar 2014-2020 6708.58 213,830.00 213,830.00 0.00   

  Servicii culturale 670803 213,830.00 213,830.00 0.00 

   Muzee 67080303 213,830.00 213,830.00 0.00 
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                      Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.  154/16 iulie 2020 

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI 

ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 

PENTRU TRIMESTRUL II AL ANULUI 2020 

    lei 

DENUMIRE Cod 

indicator 

Prevederi 

anuale 

Prevederi 

trimestriale 

cumulate 

Execuție la 

30.06.2020 

VENITURILE SECȚIUNII DE 

FUNCȚIONARE 

000110 252,226,030 146,755,530 117,538,486 

I.  VENITURI CURENTE  0010 157,712,620 96,989,580 70,772,713 

C.VENITURI NEFISCALE 0012 157,712,620 96,989,580 70,772,713 

C1.  VENITURI DIN 

PROPRIETATE 

0013 220,000 120,000 46,860 

Venituri din proprietate 3010 220,000 120,000 46,860 

Venituri din concesiuni și închirieri 301005 220,000 120,000 46,860 

C2.  VÂNZARI DE BUNURI ȘI 

SERVICII 

0014 157,492,620 96,869,580 70,725,853 

Venituri din prestări de servicii și alte 

activități 

3310 156,504,620 95,826,580 69,218,183 

Venituri din cercetare 331020 360,400 240,260 303,937 

Venituri din contractele încheiate cu 

casele de asigurări sociale de sănătate 

331021 110,916,260 70,661,390 50,751,858 

Venituri din contracte încheiate cu 

direcțiile de sănătate publică alocate de 

la bugetul de stat 

331030 37,931,990 20,526,690 14,948,250 

Venituri din contractele încheiate cu 

direcțiile de sănătate publică alocate 

din venituri proprii ale Ministerului 

Sănătății 

331031 140,000 62,000 0 

Venituri din contractele încheiate cu 

institutele de medicină legală 

331032 2,975,000 1,496,990 1,331,500 

Alte venituri din prestări de servicii și 

alte activități 

331050 4,180,970 2,839,250 1,882,638 

Diverse venituri 3610 0 0 2,170 

Alte venituri 361050 0 0 2,170 

Transferuri voluntare, altele decât 

subvențiile 

3710 988,000 1,043,000 1,505,500 

Donații și sponsorizări 371001 1,505,000 1,505,000 1,505,500 
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Vărsăminte din secțiunea de 

funcționare pentru finanțarea secțiunii 

de dezvoltare a bugetului local 

371003 -517,000 -462,000 0 

OPERAȚIUNI FINANCIARE 0016 361,120 342,030 235,747 

Operațiuni financiare 4010 361,120 342,030 235,747 

Sume utilizate din excedentul anului 

precedent pentru efectuarea de 

cheltuieli 

401015 361,120 342,030 235,747 

IV.  SUBVENȚII  17 94,152,290 49,423,920 46,530,026 

 SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE 

ALE ADMNISTRAȚIEI PUBLICE 
18 94,152,290 49,423,920 46,530,026 

Subvenții de la bugetul de stat 4210 615,000 615,000 587,500 

Sume alocate pentru stimulentul de risc 421082 615,000 615,000 587,500 

Subvenții de la alte administrații 4310 93,537,290 48,808,920 45,942,526 

Subvenții pentru instituții publice 431009 15,788,290 7,844,520 6,756,693 

Subvenții din bug local pentru 

finanțarea cheltuielilor curente din 

domeniul sănătății 

431010 3,905,000 3,342,400 2,565,653 

Subvenții din bugetul Fondului 

național unic de asigurări sociale de 

sănătate pentru acoperiarea creșterilor 

salariale 

431033 72,444,000 36,222,000 35,595,180 

Sume alocate pentru stimulentul de risc 431040 1,400,000 1,400,000 1,025,000 

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 

FUNCȚIONARE 

4910 252,226,030 146,755,530 115,722,623 

Alte servicii publice generale 5410 2,170,480 1,171,770 912,897 

CHELTUIELI CURENTE 541001 2,170,480 1,171,770 933,976 

Titlul I Cheltuieli de personal 5410.10 1,837,220 968,310 852,728 

Titlul II Bunuri și servicii 5410.20 333,260 203,460 81,248 

Titlul XIX Plati efectuate în anii 

anteriori și încasați în anul curent 

541085 0 0 -21,079 

Servicii publice comunitare de 

evidență a persoanelor 

541010 2,170,480 1,171,770 912,897 

Sănătate 6610 233,788,130 137,089,350 107,951,628 

CHELTUIELI CURENTE   6610.01 233,788,130 137,089,350 108,146,757 

Titlul I Cheltuieli de personal   6610.10 161,139,320 82,297,840 74,179,424 

Titlul II Bunuri și servicii   6610.20 72,181,810 54,525,510 33,723,772 

Titlul X Alte cheltuieli   6610.59 467,000 266,000 243,561 

OPERAȚIUNI FINANCIARE 6610.79 0 0 0 

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE 

CREDITE 

6610.81 0 0 0 

Titlul XIX Plăți efectuate în anii 

anteriori și încasați în anul curent 

6610.85 0 0 -195,129 

Servicii medicale în unități sanitare cu 

paturi 

661006 233,788,130 137,089,350 107,951,628 

Spitale generale 6.6E+07 233,788,130 137,089,350 107,951,628 

Cultură, recreere și religie 6710 14,867,420 7,348,010 6,059,513 
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CHELTUIELI CURENTE   6710.01 14,879,630 7,359,010 6,076,640 

Titlul I Cheltuieli de personal   6710.10 11,003,200 5,667,820 5,108,721 

Titlul II Bunuri și servicii   6710.20 3,775,430 1,654,190 937,782 

Titlu X Alte cheltuieli 67.10.59 101,000 37,000 30,137 

PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII 

PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN 

ANUL CURENT 

  6710.84 -12,210 -11,000 -17,127 

Plăți efectuate în anii precedenți și 

recuperate în anul curent 

6.7E+07 -12,210 -11,000 -17,127 

Servicii culturale 671003 9,912,420 4,918,010 4,235,908 

  Muzee 6.7E+07 7,700,540 3,812,690 3,264,264 

  Instituții publice de spectacole și 

concerte 

6.7E+07 2,211,880 1,105,320 971,644 

Alte servicii în domeniile culturii, 

recreerii și religiei 

671050 4,955,000 2,430,000 1,823,605 

Alte acțiuni economice 8710 1,400,000 1,146,400 798,585 

CHELTUIELI CURENTE   8710.01 1,400,000 1,146,400 799,185 

Titlul I Cheltuieli de personal   8710.10 505,540 261,940 255,630 

Titlul II Bunuri și servicii   8710.20 894,460 884,460 543,555 

PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII 

PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN 

ANUL CURENT 

  8710.84 0 0 -600 

Plăți efectuate în anii precedenți și 

recuperate în anul curent 

87108501 0 0 -600 

Alte acțiuni economice 871050 1,400,000 1,146,400 798,585 

VII. REZERVE, EXCEDENT / 

DEFICIT 
9610 0 0 1,815,863 

VENITURILE SECȚIUNII DE 

DEZVOLTARE 

000110 41,183,340 35,314,340 3,780,185 

Venituri nefiscale  0012 517,000 462,000 0 

 Vânzari de bunuri și servicii 0014 517,000 462,000 0 

Transferuri voluntare, altele decât 

subvențiile 

3710 517,000 462,000 0 

Vărsăminte din secțiunea de 

funcționare 

371004 517,000 462,000 0 

 Venituri din capital 0015 0 0 0 

Venituri din valorificarea unor bunuri 3910 0 0 0 

Venituri din valorificarea unor bunuri 

ale instituțiilor publice 

391001 0 0 0 

Alte venituri din valorificarea unor 

bunuri 

391050 0 0 0 

OPERAȚIUNI FINANCIARE 0016 142,850 142,850 21,876 

Încasări din rambursarea 

împrumuturilor acordate 

4010 142,850 142,850 21,876 

Sume utilizate din excedentul anului 

precedent pentru efectuarea de 

cheltuieli 

401015 142,850 142,850 21,876 
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Sume primite in cadrul mecanismului 

decontarii cererilor de plata 

401016 0 0 0 

 Subvenții : 0017 26,603,030 20,789,030 3,730,687 

Subvenții de la bugetul de stat 4210 3,104,420 3,104,420 11,049 

Subventii de la bugetul de stat 421070 3,104,420 3,104,420 11,049 

 Subvenții de la alte administrații  4310 23,498,610 17,684,610 3,719,638 

 Subvenții de la bugetele locale pentru 

finanțarea cheltuielilor de capital din 

domeniul sănătății 

431014 21,405,310 15,605,310 3,620,792 

Sume din bugetul de stat catre bugetele 

locale pentru finanțarea investițiilor în 

sănătate 

431016 1,080,000 1,080,000 0 

Sume din veniturile proprii ale Min. 

Sănătății către bugetele locale pentru 

finanțarea investițiilor în sănătate 

431017 0 0 0 

Sume din veniturile proprii ale 

Ministerului Sănătății către bugetele 

locale pentru finanțarea aparaturii 

medicale și echip de comunicații în 

urgența în sănătate 

43101701 0 0 0 

 Subvenții pentru instituții publice 

destinate secțiunii de dezvoltare 

431019 1,013,300 999,300 98,846 

Alte sume primite de la UE 4610 98,790 98,790 27,622 

Alte sume primite din fonduri de la UE 

pentru programele operaționale 

finanțate din cadrul financiar 2014-

2020 

461004 98,790 98,790 27,622 

Sume primite de la UE/alți donatori în 

contul plăților efectuate și prefinanțări 

aferente cadrului financiar 2014-2020 

4810 13,821,670 13,821,670 0 

Fondul European de Dezvoltare 

Regională 

481001 13,821,670 13,821,670 0 

Sume primite în contul plăților 

efectuate în anul curent 

48100101 13,616,690 13,616,690 0 

Sume primite în contul plăților 

efectuate în anii anteriori 

48100102 204,980 204,980 0 

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 

DEZVOLTARE 

4910 41,183,340 35,314,340 3,759,567 

Alte servicii publice generale 5410 14,000 0 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL 5410.70 14,000 0 0 

Titlul XII Active nefinanciare 5410.71 14,000 0 0 

Servicii publice comunitare de 

evidență a persoanelor 

541010 14,000 0 0 

Sănătate 6610 40,087,040 34,287,040 3,670,283 

TITLUL X PROIECTE CU 

FINANȚARE FEN AFERENTE 

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 

6610.58 21,249,860 21,249,860 245,545 

CHELTUIELI DE CAPITAL 6610.70 18,837,180 13,037,180 3,424,738 
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Titlul XII Active nefinanciare 6610.71 18,837,180 13,037,180 3,424,738 

Servicii medicale în unități sanitare cu 

paturi 

661006 40,087,040 34,287,040 3,670,283 

Spitale generale 6.6E+07 40,087,040 34,287,040 3,670,283 

Cultură, recreere și religie 6710 1,082,300 1,027,300 89,284 

CHELTUIELI DE CAPITAL   6710.70 1,082,300 1,027,300 89,284 

Titlul XII Active nefinanciare 6710.71 1,082,300 1,027,300 89,284 

Servicii culturale 671003 1,016,300 961,300 26,339 

  Muzee 6.7E+07 809,400 754,400 0 

  Instituții publice de spectacole și 

concerte 

6.7E+07 206,900 206,900 26,339 

Alte servicii în domeniile culturii, 

recreerii și religiei 

671050 66,000 66,000 62,945 

VII. REZERVE, EXCEDENT / 

DEFICIT 
9610 0 0 20,618 

       

   

 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

 

PREŞEDINTE, 

 

SECRETAR GENERAL,  

Ion DUMITREL 

 

Vasile BUMBU  

  
 

 

 

 

 

      

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



 
263 

 

Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr.  154/16 iulie 2020 

 

 

JUDEȚUL ALBA 

                            

 

 CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE PENTRU TRIMESTRUL 

II AL ANULUI 2020 

  

    

     

lei 

  

 
DENUMIRE 

Cod 

indicator 

Prevederi         

anuale 

Prevederi 

trimestriale 

cumulate 

Execuție la 

30.06.2020 

  

 

CHELTUIELI TOTAL :   8,661,000 1,967,000 0 

  

 

Cheltuieli curente 07.01 8,661,000 1,967,000 0 

  

 

TITLUL X PROIECTE CU 

FINANȚARE FEN AFERENTE 

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 07.58 8,661,000 1,967,000   

  

 

SĂNĂTATE 6607 100,000 0 0 

  

 

TITLUL X PROIECTE CU 

FINANȚARE FEN AFERENTE 

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 6607.58 100,000 0 0 

  

 

Servicii medicale în unități sanitare cu 

paturi 660706 100,000 0 0 

  

 

Spitale generale 66070601 100,000 0 0 

  

 

TRANSPORTURI 8407 8,561,000 1,967,000 0 

  

 

CHELTUIELI CURENTE 8407.01 8,561,000 1,967,000 0 

  

 

TITLUL X PROIECTE CU 

FINANȚARE FEN AFERENTE 

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 8407.58 8,561,000 1,967,000 0 

  

 

Transport rutier 840703 8,561,000 1,967,000 0 

  

 

Drumuri și poduri 84070301 8,561,000 1,967,000 0 

  

        

   
                      CONTRASEMNEAZĂ 

  

 
PREŞEDINTE, 

 

SECRETAR GENERAL 

  

 
Ion DUMITREL 

 
Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru  completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 259/12 decembrie 2019 privind 

stabilirea de taxe și tarife datorate bugetului general al Județului Alba, în anul 2020 

 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem audio/videoconferinţă, în 

data de 16 iulie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

            - proiectul de hotărâre pentru  completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

259/12 decembrie 2019 privind stabilirea de taxe și tarife datorate bugetului general al 

Județului Alba, în anul 2020 

             - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru completarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 259/12 decembrie 2019 privind stabilirea de taxe și tarife datorate 

bugetului general al Județului Alba, în anul 2020 

             - raportul de specialitate nr. 15869/14 iulie 2020 al Direcției dezvoltare și bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

            Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 259/12 

decembrie 2019 privind stabilirea de taxe și tarife datorate bugetului general al Județului Alba, 

în anul 2020. 

            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. 6 Sănătate și 

protecție socială; 

            Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 3 lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 43, art. 190 și art. 193 alin. 7 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 20 alin. 1  lit. b şi  art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 

          Art. I. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 259/12 decembrie 2019 privind stabilirea 

de taxe și tarife datorate bugetului general al Județului Alba, în anul 2020, se modifică şi se 

completează astfel: 

1. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
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„Art. 9. Se aprobă nivelul tarifelor percepute de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia  

potrivit anexelor nr. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 şi 53 - părţi integrante ale prezentei 

hotărâri”. 

2. După anexa nr. 52 se introduce o nouă anexă, respectiv Anexa nr. 53 „Tarife practicate 

de Laboratorul de diagnostic molecular din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în 

anul 2020” - parte integrantă a prezentei hotărâri, astfel: 

 

.      „Anexa  nr. 53 a Hotărârii Consiliului Județean  

Alba nr. 259/12 decembrie 2019 

cu completările ulterioare 

TARIFE LA CERERE 

practicate de Laboratorul de diagnostic molecular din cadrul  

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

în anul 2020 

 

 

Nr.                       

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

     Tarif  

     -lei- 

 An 2020 

LABORATOR DE DIAGNOSTIC MOLECULAR 

1 Test – Real Time PCR pentru diagnosticarea COVID-19 250 

”. 

                                                                                                                                                                                     

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 259 din 12 

decembrie 2019, rămân neschimbate. 

 

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

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi al managerului 

Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. IV. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Spitalului 

Județean de Urgență Alba Iulia.           

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 155 

Alba Iulia, 16 iulie 2020 

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

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

completările ulterioare, 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 aprobarea ordinii de zi  pentru ședința „extraordinară”  

a Consiliului Judeţean Alba din data de 30 iulie 2020 

 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, în sistem 

audio/vidoeoconferinţă, în data de 30 iulie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 282/24iulie 2020 privind 

convocarea Consiliului Județean Alba în ședință „extraordinară”, în ziua de 30 iulie 2020; 

- propunerea Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 16974/29 iulie 2020 privind 

completarea ordinii de zi a ședinței „extraordinarăˮ a Consiliului Judeţean Alba din data de 30 

iulie 2020; 

 Luând în considerare 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 modificările şi 

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 

cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea  

 

 

 HOTĂRÂRE  

 

 

Art. 1.  Se aprobă ordinea de zi pentru şedinţa „extraordinară”, din ziua de 30 iulie 2020, 

ora 10
00

, ședință care are loc în regim de videoconferință, astfel:  

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

Județean Alba din data de 16 iulie 2020 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul general al Județului Alba 

2. Proiect de hotărâre nr. 149/20 iulie 2020 privind aprobarea Protocolului de 

colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție 

Județean Alba, în vederea susținerii activității de identificare, a vehiculelor de tonaj 

înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state și care fac obiectul verificărilor masei 

și gabaritului de către administratorul drumurilor județene 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

3. Proiect de hotărâre nr. 151/24 iulie 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 
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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 

4. Proiect de hotărâre nr. 152/24 iulie 2020 privind rectificarea bugetului general al 

Judeţului Alba, a bugetului local  al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor externe 

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

venituri  proprii  pe anul 2020 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

5. Proiect de hotărâre nr. 153/24 iulie 2020 privind aprobarea modificării Statului de 

funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

6. Proiect de hotărâre nr. 154/27 iulie 2020 privind aprobarea modificării Structurii 

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

Iulia. 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

7. Proiect de hotărâre nr. 155/28 iulie 2020 privind aprobarea indicatorii tehnico-

economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de  

1800-2000 locuri” - Municipiul Blaj. 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

8.  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. 156 

Alba Iulia, 30 iulie 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 modificările 

şi 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 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară”  

a Consiliului Județean Alba din data de 16 iulie 2020 

 

 

 

            Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, în sistem 

audio/vidoeoconferinţă, în data de 30 iulie 2020; 

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

Județean Alba din data de 16 iulie 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 modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

adoptă următoarea  

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

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

Județean Alba din data de 16 iulie 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. 157 

Alba Iulia, 30 iulie 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, 16 iulie 2020,  

cu ocazia şedinţei „ordinară” a Consiliului Judeţean Alba 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba a fost convocat prin Dispoziția Președintelui Consiliului 

Județean Alba nr. 268/9 iulie 2020 pentru a se întruni în ședință „ordinară”, în data de 16 iulie 

2020, ora 11
00

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

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

Dumitrel, Vicepreşedinţii Consiliului Județean Alba - domnii Dumitru Fulea şi Marius Nicolae 

Haţegan, 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 Paul Marius Haţegan - şef serviciu, 

Serviciul administrativ, domnul Virgil Ştefan Cărpinişan - consilier superior, Direcţia 

gestionarea patrimoniului - Serviciul administrarea domeniul public şi privat, informatică, 

domnul Viorel Luculescu și doamna Ioana Băbuț - consilier superior, Direcţia juridică şi 

administraţie publică, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

La ora 11
00

 domnul 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: 

Sunt prezenti on-line un număr de 33 consilieri judeţeni. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Bună ziua, dragi colegi.  

La început, vă rog să fiţi atenţi ca în momentul exercitării votului, să nu participaţi la 

dezbateri şi la vot în situaţia în care v-aţi putea afla în incompatibilitate sau conflict de interese.  

 

Președintele Consiliului Județean Alba - domnul Ion DUMITREL propune și solicită 

aprobarea suplimentării ordinii de zi inițială cu 3 proiecte de hotărâri și consultarea Planului 

anual de acţiune privind beneficiile şi serviciile sociale ale comunei Scărişoara, judeţul Alba,  

respectiv: 

1. Proiect de hotărâre nr. 146/13 iulie 2020 privind însuşirea documentaţiilor tehnice 

cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea 

UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, 

asupra drumului judeţean DJ 106I: DN 1 - Cunţa - Draşov - Şpring - Vingard - Ghirbom - DJ 107 

(Berghin). 

2. Proiect de hotărâre nr. 147/13 iulie 2020 privind aprobarea conturilor de execuţie a 

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

instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și a bugetului 

creditelor interne pentru trimestrul II al anului 2020. 
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3. Proiect de hotărâre nr. 148/14 iulie 2020 pentru completarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 259/12 decembrie 2019 privind stabilirea de taxe și tarife datorate bugetului 

general al Județului Alba, în anul 2020. 

4. Consultare „Planul anual de acţiune privind beneficiile şi serviciile sociale ale 

comunei Scărişoara, judeţul Alba”  

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Vă rog să aprobaţi suplimentarea Ordinii de zi cu următoarele proiecte:  

  1) Proiect de hotărâre nr. 146/13 iulie 2020 privind însuşirea documentaţiilor tehnice 

cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea 

UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, 

asupra drumului judeţean DJ 106I: DN 1 - Cunţa - Draşov - Şpring - Vingard - Ghirbom - DJ 

107 (Berghin);  

2) Proiect de hotărâre nr. 147/13 iulie 2020 privind aprobarea conturilor de execuţie a 

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

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

bugetului creditelor interne pentru trimestrul II al anului 2020  

3) Proiect de hotărâre nr. 148/14 iulie 2020 pentru completarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 259/12 decembrie 2019 privind stabilirea de taxe și tarife datorate bugetului 

general al Județului Alba, în anul 2020.  

 

Se supune la vot aprobarea suplimentării ordinii de zi cu încă 3 proiecte de hotărâri 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Vă rog să votaţi această suplimentare! 

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva? 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Constat că nu sunt abţineri şi voturi împotrivă, cu un număr de 33 de voturi „pentru”, a 

fost aprobată suplimentarea Ordinii de zi. 

 

Se supune la vot aprobarea suplimentării ordinii de zi cu încă 3 proiecte de hotărâri 

 

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 întreaga Ordine de zi - cea suplimentară şi cea iniţială  

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  
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Se abţine cineva? 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Nu sunt abţineri şi voturi împotrivă, a fost adoptată Hotărârea nr. 138. 

 

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

Consiliului Judeţean Alba nr. 138/16 iulie 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 

 

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 „extraordinară” a Consiliului 

Județean Alba din 6 iulie 2020, redactat de domnul Vasile Bumbu, secretarul general al județului 

 

Se trece la votul asupra Procesului verbal al şedinţei „extrordinară” din data de 6 iulie 2020 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Constat că nu sunt abţineri şi voturi împotrivă, cu un număr de 33 de voturi „pentru”, a 

fost adoptată Hotărârea nr. 139. 

 

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

din data de 6 iulie 2020 a fost aprobat cu un număr de 33 voturi „pentru”, fiind adoptată 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 139/ 16 iulie 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. 110/4 iunie 2020 privind aprobarea înfiinţării „Centrului de 

Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud” 
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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 domnul consilier judeţean Radu Călin. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Simion Marcel: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Stănescu Vasile: 

 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: 

Constat că nu sunt abţineri şi voturi împotrivă, cu un număr de 32 de voturi „ pentru”, a 

fost adoptată Hotărârea nr. 140. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 110/4 iunie 2020 privind aprobarea înfiinţării „Centrului de 

Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud” a fost aprobat cu un număr 

de 32 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 140/16 iulie 

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. 111/4 iunie 2020 privind aprobarea înfiinţării „Centrului de 

Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Baia de Arieş” 

 

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 domnul consilier judeţean Radu Călin. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Simion Marcel: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 
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 Domnul consilier județean Stănescu Vasile: 

 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: 

Constat că nu sunt voturi împotrivă şi abţineri, cu un număr de 32 de voturi „pentru”, a 

fost adoptată Hotărârea nr. 141. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 111/4 iunie 2020 privind aprobarea înfiinţării „Centrului de 

Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Baia de Arieş” a fost aprobat cu un 

număr de 32 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 141/16 

iulie 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: 

4. Proiect de hotărâre nr. 112/4 iunie 2020 privind aprobarea înfiinţării „Centrului de 

Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Gârbova” 

 

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 domnul consilier judeţean Radu Călin. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Simion Marcel: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Stănescu Vasile: 

 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: 
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Constat că nu sunt abţineri şi voturi împotrivă, cu un număr de 32 de voturi „pentru”, a 

fost adoptată Hotărârea nr. 142. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 112/4 iunie 2020 privind aprobarea înfiinţării „Centrului de 

Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Gârbova” a fost aprobat cu un 

număr de 32 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 142/16 

iulie 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: 

5. Proiect de hotărâre nr. 134/30 iunie 2020 privind exprimarea acordului cu privire la 

aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 670C - 

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

Dumbrava, intravilan nr. 25, judeţul Alba 

 

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: 

Constat că nu sunt abţineri şi voturi împotrivă, cu un număr de 33 de voturi „pentru”, a 

fost adoptată Hotărârea nr. 143. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 134/30 iunie 2020 privind exprimarea acordului cu privire la 

aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 670C - 

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

sat Dumbrava, intravilan nr. 25, judeţul Alba a fost aprobat cu un număr de 33 voturi „pentru”, 

fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 143/16 iulie 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: 

6. Proiect de hotărâre nr. 135/30 iunie 2020 privind exprimarea acordului cu privire la 

aprobarea Proceselor verbale de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 750G - 

proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilele situate administrativ în intravilan la nr. 

57, respectiv nr. 195 în comuna Ocoliş, sat Ocoliş, judeţul Alba 

 

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: 

Constat că nu sunt abţineri şi voturi împotrivă, cu un număr de 33 de voturi „pentru”, a 

fost adoptată Hotărârea nr. 144. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 135/30 iunie 2020 privind exprimarea acordului cu privire la 

aprobarea Proceselor verbale de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 750G - 

proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilele situate administrativ în intravilan la nr. 

57, respectiv nr. 195 în comuna Ocoliş, sat Ocoliş, judeţul Alba a fost aprobat cu un număr de 33 

voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 144/16 iulie 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. 137/2 iulie 2020 privind exprimarea acordului cu privire la 

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

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

sat Întregalde, nr. 38, judeţul Alba 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Simone Albani Rocchetti: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 
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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: 

Constat că nu sunt abţineri şi voturi împotrivă, cu un număr de 33 de voturi „pentru”, a 

fost adoptată Hotărârea nr. 145. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 137/2 iulie 2020 privind exprimarea acordului cu privire la 

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

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

sat Întregalde, nr. 38, judeţul Alba a fost aprobat cu un număr de 33 voturi „pentru”, fiind 

adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 145/16 iulie 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: 

8. Proiect de hotărâre nr. 139/8 iulie 2020 privind însuşirea documentaţiilor tehnice 

cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea 

UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, 

asupra drumului judeţean DJ 704A: DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - 

Răchita - DN 67C (Sebeşel) 

 

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: 

Constat că nu sunt abţineri şi voturi împotrivă, cu un număr de 33 de voturi „pentru”, a 

fost adoptată Hotărârea nr. 146. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 139/8 iulie 2020 privind însuşirea documentaţiilor tehnice 

cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea 

UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, 

asupra drumului judeţean DJ 704A: DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - 
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Răchita - DN 67C (Sebeşel) a fost aprobat cu un număr de 33 voturi „pentru”, fiind adoptată 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 146/16 iulie 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: 

9. Proiect de hotărâre nr. 140/8 iulie 2020 privind aprobarea rezultatelor evaluării anuale 

a managementului la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, pe anul 2019 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Simion Marcel: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Fulea Ioan: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

  

Domnul consilier județean Călin RADU 
Ştiţi că în şedinţa din 20 martie spuneam că sunt cam aceeiaşi membri ai comisiei de 

evaluare şi că, unele persoane chiar spuneam că nu au de ce şi încă fac parte din aceste comisii, 

pentru că, părerea mea ca nespecialist, e că nu ar trebui. 

Domnul Drâmbărean de exemplu, să fie în toate cele 3 comisii de evaluare şi chiar dacă 

are împuternicirea Ministerului Culturii – aşa şi mai departe, nu cred că o persoană poate să fie 

atâta de bine pregătită pe toate acele domenii pe care le evauează. 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Conform metodologiei şi a legislaţiei în vigoare, pentru evaluarea managementului la 

unităţile de cultură, este prevăzută o componenţa a acestor comisii. Nu sunt prevăzute condiţii de 

studii sau alte condiţii pentru membrii comisiei.  

În componenţa comisiei sunt specialişti care-şi spun punctul de vedere şi notează. 

Membrii comisiei nu verifică decât ducerea la îndeplinire a obligaţiilor asumate prin 

contractul de management.  

Domnul consilier județean Călin RADU 
Am înţeles, înţeleg, însă totuşi ei dau ceva note... 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Acest management este evaluat nu doar din punct de vedere al specialităţii. 

Sunt evaluate şi condiţii economice, financiare, este evaluat managementul nu 

cunoştinţele în domeniul respectiv 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul consilier județean Radu Călin 
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Mă abţin eu şi cu grupul colegilor PSD. 

Ne-am abţinut şi de la aprobarea acestui management, nu vom aproba nici aceste rezultate 

date de comisiile de evaluare 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

9 abţineri din partea consilierilor judeţeni ai Partidului Social Democrat. 

Cu un număr de 24 de voturi „pentru”, a fost adoptată Hotărârea nr. 147. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 140/8 iulie 2020 privind aprobarea rezultatelor evaluării 

anuale a managementului la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, pe anul 2019 a fost 

aprobat cu un număr de 24 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 

nr. 147/16 iulie 2020 

24 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, FENEŞER Gheorghe, 

FULEA Ioan, FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, MORAR 

Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, Lucian, PONORAN Tudor, SIMION Marcel, 

STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU 

Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

9 abțineri: domnii consilieri județeni DUMITRU Bogdan Mihai, LUCA Nicolae, 

MATEI Ioan, MUREŞAN Corneliu, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ 

Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

10. Proiect de hotărâre nr. 141/8 iulie 2020 privind aprobarea rezultatelor evaluării 

anuale a managementului la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, pe anul 2019 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Simion Marcel: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Fulea Ioan: 

 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: 

Aceeaşi situaţie. 

9 abţineri din partea consilierilor judeţeni ai Partidului Social Democrat. 

Cu un număr de 24 de voturi „pentru”, a fost adoptată Hotărârea nr. 148. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 141/8 iulie 2020 privind aprobarea rezultatelor evaluării 

anuale a managementului la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, pe anul 2019 a fost 

aprobat cu un număr de 24 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 

nr. 148/16 iulie 2020 

24 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, 
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CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, FENEŞER Gheorghe, 

FULEA Ioan, FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, MORAR 

Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, Lucian, PONORAN Tudor, SIMION Marcel, 

STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU 

Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

9 abțineri: domnii consilieri județeni DUMITRU Bogdan Mihai, LUCA Nicolae, 

MATEI Ioan, MUREŞAN Corneliu, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ 

Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

11. Proiect de hotărâre nr. 142/8 iulie 2020 privind aprobarea rezultatelor evaluării 

anuale a managementului la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, pe anul 2019 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Simion Marcel: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Fulea Ioan: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Deci colegii de la PSD, se abţin 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Da. 9 abţineri din partea grupului de consilieri judeţeni ai Partidului Social Democrat. 

Cu un număr de 24 de voturi „pentru”, a fost adoptată Hotărârea nr. 149. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 142/8 iulie 2020 privind aprobarea rezultatelor evaluării 

anuale a managementului la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, pe anul 2019 a fost aprobat cu 

un număr de 24 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 

149/16 iulie 2020 

24 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, FENEŞER Gheorghe, 

FULEA Ioan, FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, MORAR 

Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, Lucian, PONORAN Tudor, SIMION Marcel, 

STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU 

Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

9 abțineri: domnii consilieri județeni DUMITRU Bogdan Mihai, LUCA Nicolae, 

MATEI Ioan, MUREŞAN Corneliu, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ 

Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

12. Proiect de hotărâre nr. 143/8 iulie 2020 privind aprobarea rezultatelor evaluării 

anuale a managementului la Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, pe anul 2019 
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Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Simion Marcel: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Fulea Ioan: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Mulţumim. 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Abţineri de la colegii PSD, da?... 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

9 abţineri din partea grupului de consilieri judeţeni ai Partidului Social Democrat. 

Cu un număr de 24 de voturi „pentru”, a fost adoptată Hotărârea nr. 150. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 143/8 iulie 2020 privind aprobarea rezultatelor evaluării 

anuale a managementului la Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, pe anul 2019 a fost 

aprobat cu un număr de 24 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 

nr. 150/16 iulie 2020 

24 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, FENEŞER Gheorghe, 

FULEA Ioan, FLOREA Monica, GIURGIU Marcel Olimpiu, HĂRĂGUȘ Silvia-Alina, MORAR 

Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, Lucian, PONORAN Tudor, SIMION Marcel, 

STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU 

Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

9 abțineri: domnii consilieri județeni DUMITRU Bogdan Mihai, LUCA Nicolae, 

MATEI Ioan, MUREŞAN Corneliu, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ 

Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

13. Proiect de hotărâre nr. 144/8 iulie 2020 privind aprobarea modificării Statului de 

funcții al Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Simion Marcel: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Fulea Ioan: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  
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Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Constat că nu sunt abţineri şi voturi împotrivă, cu un număr de 33 de voturi „pentru”, a 

fost adoptată Hotărârea nr. 151. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 144/8 iulie 2020 privind aprobarea modificării Statului de 

funcții al Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia a fost aprobat cu un număr de 33 voturi 

„pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 151/16 iulie 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: 

14. Proiect de hotărâre nr. 145/8 iulie 2020 privind aprobarea modificării Statului de 

funcții al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Simion Marcel: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Fulea Ioan: 

 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: 

Constat că nu sunt abţineri şi voturi împotrivă, cu un număr de 33 de voturi „pentru”, a 

fost adoptată Hotărârea nr. 152. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 145/8 iulie 2020 privind aprobarea modificării Statului de 

funcții al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba a fost aprobat cu un număr de 33 voturi 

„pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 152/16 iulie 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”  
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0 abțineri 

 

Şedinţa continuă cu proiecte de hotărâri înscrise pe ordinea de zi suplimentară 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Ordinea de zi suplimentară.  

1. Proiect de hotărâre nr. 146/13 iulie 2020 privind însuşirea documentaţiilor tehnice 

cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea 

UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, 

asupra drumului judeţean DJ 106I: DN 1 - Cunţa - Draşov - Şpring - Vingard - Ghirbom - DJ 107 

(Berghin) 

 

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: 

Constat că nu sunt abţineri şi voturi împotrivă, cu un număr de 33 de voturi „pentru”, a 

fost adoptată Hotărârea nr. 153. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 146/13 iulie 2020 privind însuşirea documentaţiilor tehnice 

cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea 

UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, 

asupra drumului judeţean DJ 106I: DN 1 - Cunţa - Draşov - Şpring - Vingard - Ghirbom - DJ 

107 (Berghin) a fost aprobat cu un număr de 33 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 153/16 iulie 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. 147/13 iulie 2020 privind aprobarea conturilor de execuţie a 

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

instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și a bugetului 

creditelor interne pentru trimestrul II al anului 2020 

 

Nu a participat la dezbateri domnul consilier județean TĂTAR Virgil. 

 

Domnul consilier judeţean Tătar Virgil: 
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Nu particip la dezbateri şi la vot. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

Domnul consilier județean Chiriac Raul Dumitru: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone Albani Rocchetti: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simion Marcel: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Fulea Ioan: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Morar Lucian Mihai: 

 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Stănescu Vasile: 

 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: 

Cu un număr de 32 de voturi „pentru”, a fost adoptată Hotărârea nr. 154. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 147/13 iulie 2020 privind aprobarea conturilor de execuţie a 

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

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

bugetului creditelor interne pentru trimestrul II al anului 2020 a fost aprobat cu un număr de 32 

voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 154/16 iulie 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, RADU Călin,SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 

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

0 voturi „împotrivă”   

0 abțineri 

Nu a participat la vot domnul consilier județean TĂTAR Virgil. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

3. Proiect de hotărâre nr. 148/14 iulie 2020 pentru completarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 259/12 decembrie 2019 privind stabilirea de taxe și tarife datorate bugetului 

general al Județului Alba, în anul 2020 

 

Nu a participat la dezbateri domnul consilier județean PRODAN Gheorghe Lucian.  

 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Nu participă la dezbateri şi la vot domnul consilier judeţean Prodan Gheorghe Lucian. 
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Avizele comisiilor de specialitate  

 

Domnul consilier județean Chiriac Raul Dumitru: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simion Marcel: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Stănescu Vasile: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

 

Domnul consilier județean Marcel Oţoiu 
Cu permisiunea dumneavoastră, doar o singură lămurire aş vrea. 

Mă uitam un pic în adresa făcută de către Spitalul Judeţean de Urgenţa şi am văzut 

punctele pe baza cărora a fost stabilit acest tarif.  

Dacă era oare vreun impediment să spunem, ca modul de calcul a tarifelor făcut de către 

domnul coordonator al Laboratorului de diagnostic molecular era ataşat şi acela la documentele 

care ne-au fost transmise?  

Dacă e un subiect “tabu”, atunci îl înţeleg ca atare, dacă nu, mi se părea corect că 

specialistul în tarife, coordonatorul Laboratorului de diagnostic molecular, e perfect - nu e niciun 

fel de problemă, doar dacă era vreo problemă să ne fi fost pus la dispoziţie, să vedem modul de 

calcul pe care l-a făcut dânsul. Era vreun impediment?  

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Nu era nici un impediment. 

Pot să vă spun că am avut această întrebare şi la una din şedinţele comisiilor de 

specialitate. Din câte cunosc eu în momentul de faţă, acest tarif propus de Spitalul Judeţean este 

printre cele mai mici din ţară. 

Domnul consilier județean Marcel OŢOIU 
Este şi de 200 de lei, m-am uitat şi eu prin Bucureşti şi întâmplarea face că sunt aici, dar 

n-are importanţă asta.  

Voiam doar modul de calcul, atâta tot. Dacă era un subiect „tabu”, atunci îl înţeleg ca 

atare. 

E o politică tarifară, aveţi dreptate. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Noi am început sa facem astfel de testări, pentru a veni în sprijinul celor din teritoriu…  

Domnul consilier județean Marcel OŢOIU 
E în regulă, n-am contestat, am întrebat doar dacă modul de calcul - ar fi fost vreo 

problemă să fi fost ataşat. 

Domnul Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba: 

Nu era o problemă... 

Domnul consilier județean Marcel OŢOIU 
Ok, e în regulă, am înţeles. Mulţumesc mult. 

 

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: 

Cu un număr de 32 de voturi „pentru”, a fost adoptată Hotărârea nr. 155. 

 

Proiectul de hotărâre nr. 148/14 iulie 2020 pentru completarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 259/12 decembrie 2019 privind stabilirea de taxe și tarife datorate bugetului 
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general al Județului Alba, în anul 2020 a fost aprobat cu un număr de 32 voturi „pentru”, fiind 

adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 155/16 iulie 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.  

 

Consultare „Planul anual de acţiune privind beneficiile şi serviciile sociale ale comunei 

Scărişoara, judeţul Alba”  
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Aveţi „Planul anual de acţiune privind beneficiile şi serviciile sociale ale comunei 

Scărişoara, judeţul Alba” spre consultare… 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Vă mulţumim! 

Este posibil să avem o şedinţă extraordinară pentru rectificări la buget.  

Concediu plăcut! 

 

Prezentul Proces verbal conține extras din stenograma ședinței „ordinarăˮ a 

Consiliului Județean Alba din data de 16 iulie 2020. 

 

 

PREŞEDINTE,                            SECRETAR GENERAL, 

           Ion DUMITREL                          Vasile BUMBU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
286 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba  

prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba,  

în vederea susținerii activității de identificare, a vehiculelor de tonaj înmatriculate  

sau înregistrate în România sau în alte state și care fac obiectul verificărilor  

masei și gabaritului de către administratorul drumurilor județene 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, în sistem 

audio/vidoeoconferinţă, în data de 30 iulie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 

UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în 

vederea susținerii activității de identificare, a vehiculelor de tonaj înmatriculate sau înregistrate 

în România sau în alte state și care fac obiectul verificărilor masei și gabaritului de către 

administratorul drumurilor județene; 

           - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii 

Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și 

Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în vederea susținerii activității de identificare, a 

vehiculelor de tonaj înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state și care fac 

obiectul verificărilor masei și gabaritului de către administratorul drumurilor județene; 

           - raportul de specialitate nr. 16731/27 iulie 2020 al Direcției gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de: 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 şi avizul favorabil al 

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

Având în vedere prevederile: 

             - art. 173 alin. 1 lit. e din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

 - art. 1 alin. 5 și art. 128 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe 

drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

            - O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, (anexa nr. 2);  

 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 

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

ulterioare; 

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

privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, adoptă următoarea 
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HOTĂRÂRE 

 

            Art. 1. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin 

Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în vederea susținerii 

activității de identificare, a vehiculelor de tonaj înmatriculate sau înregistrate în România sau 

în alte state și care fac obiectul verificărilor masei și gabaritului de către administratorul 

drumurilor județene conform anexei - 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. Protocolul de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și 

Inspectoratul de Poliție Județean Alba, care face obiectul prezentei hotărâri, va intra în vigoare 

după semnarea de către reprezentanții legali ai ambelor părți. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Judeţului 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, Inspectoratului de 

Poliție Județean Alba, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

            

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 158 

Alba Iulia, 30 iulie 2020 

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

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

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 

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

Consiliului Județean Alba nr. 158 din 30 iulie 2020 

 

 

        ROMÂNIA                                                                                    ROMÂNIA 

    JUDEŢUL ALBA                                                                         JUDEȚUL ALBA      

Consiliul Judeţean Alba                                                 Inspectoratul de Poliție Județean Alba 

Nr.______din_________      Nr. _______din_________   

 

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

 

 

         Președintele Consiliului Județean Alba desemnează prin dispoziție, funcţionari cu studii 

tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, în  calitate de agenţi 

constatatori, pentru identificarea, verificarea vehiculelor rutiere de transport înmatriculate sau 

înregistrate în Romania sau în alte state, constatarea şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale 

pentru vehiculele care circulă pe drumurile județene din domeniul public al Judeţului Alba şi 

administrate de Consiliul Județean Alba.    

         Pentru ca verificările transportatorilor privind respectarea prevederilor O.G. 43/1997 

privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare  de către 

reprezentanții Consiliului Județean Alba să fie posibile, este necesară oprirea vehiculelor pe 

drumurile de interes județean, de către personalul din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean 

Alba, care are drept de oprire și mobilizare a vehiculelor rutiere, iar acest obiect de activitate 

vizează consolidarea unui parteneriat, bazat pe încredere şi transparenţă, între autorităţile publice 

şi unităţile de poliţie, în baza art. 2 și 3 din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 173 

alin. 1 lit. e și art. 173 alin. 7 lit. c din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Temei legal: Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. ..... din .... iulie 2020 privind 

aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul 

Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în vederea susținerii activității de 

identificare, a vehiculelor de tonaj înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state și 

care fac obiectul verificărilor masei și gabaritului de către administratorul drumurilor județene. 

  

         UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, 

Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, reprezentat legal prin domnul Ion 

DUMITREL – preşedinte, în calitate de partener, pe de o parte,  

         și 

         Inspectoratul de Poliție Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Piaţa Ion 

I.C. Brătianu, nr. 2, județul Alba, CUI 4331058, reprezentat legal prin domnul comisar șef de 

poliție Florin Constantin DOGARU – împuternicit șef al inspectoratului, în calitate de 

partener pe de altă parte,au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare: 

  

  Art. 1.  Obiectul Protocolului de colaborare 

 (1) Obiectul Protocolului de colaborare îl constituie organizarea acțiunilor pe drumurile 

judeţene pe care urmează să se efectueze oprirea și mobilizarea în trafic de către personalul din 

cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a vehiculelor rutiere, care vor face obiectul 

verificărilor masei și gabaritului de către reprezentanții Consiliului Județean Alba.  
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        (2) Prezentul Protocol de colaborare stabileşte cadrul de colaborare între parteneri în 

vederea îndeplinirii scopurilor prezentului Protocol. Activităţile și contribuția fiecărei părți sunt 

definite în prezentul Protocol de colaborare. 

 

 Art. 2.   Scopul Protocolului de colaborare 

         Prezentul Protocol de colaborare are ca scop protejarea infrastructurii rutiere din 

domeniul public al judeţului Alba aparținătoare drumurilor județene din judeţul Alba și care este 

administrată de Consiliul Județean Alba. 

 Art. 3.  Durata Protocolului de colaborare 

         Prezentul Protocol de colaborare intră în vigoare la data semnării de către reprezentanții 

legali ai ambelor părți și expiră la data de 31 iulie 2022. 

 

 Art. 4. Responsabilitățile părților 

 (1) UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba  
  va asigura prin reprezentanții desemnați, resursele necesare la organizarea acțiunilor pe 

drumurile judeţene pe care se va efectua verificarea masei și gabaritului la vehiculele rutiere de 

transport tonaj din interiorul rețelei de drumuri județene administrată de Consiliul Județean Alba; 

  acțiunile privind verificarea masei maxime admise pe drumurile județene vor fi 

planificate de către UAT - Judeţul Alba după consultarea prealabilă a Inspectoratului de Poliţie 

Judeţean Alba - Serviciul Rutier, urmând ca inspectoratul de poliție să planifice efectivele de 

poliție care vor participa la desfășurarea activităților pe această linie; 

  consultarea Inspectoratului de Poliție Județean Alba - Serviciul Rutier trebuie efectuată 

cu cel puțin 7 zile înainte de desfășurarea acțiunilor privind verificarea masei maxime admise; 

  în cazul în care o acțiune nu poate fi efectuată în ziua propusă de reprezentanții UAT - 

Județul Alba, se va stabili de comun acord cu Inspectoratul de Poliție Județean Alba - Serviciul 

Rutier o altă dată ulterioară ce va fi avută în vedere cu prioritate în planificarea activităților 

fiecărei părți.  

 (2) Inspectoratul de Poliție Județean Alba  

  va avea întreaga responsabilitate cu privire la dreptul de oprire și imobilizare a 

vehiculelor rutiere în interiorul rețelei de drumuri județene, ce vor face obiectul verificărilor 

masei și gabaritului de către reprezentanții Consiliului Județean Alba; 

  repunerea în circulație a vehiculelor de tonaj care au făcut obiectul verificărilor 

agentului constatator al Consiliului Județean Alba;   

  dirijarea prin deplasare a vehiculelor de tonaj ce vor fi supuse verificării, până la cea 

mai apropiată zonă (loc) indicată de către reprezentanții Consiliului Județean Alba, care permite 

efectuarea verificărilor în condiții legale;  

  polițistul rutier procedează la legitimarea conducătorului auto și solicită prezentarea  

documentelor prevăzute de lege ce vor face obiectul verificărilor masei și gabaritului de către 

reprezentanții Consiliului Județean Alba; 

  în funcție de situație, polițistul rutier acordă asistență agentului constatator din cadrul 

Consiliului Județean Alba la metodele de verificare a vehiculelor de tonaj. 

 

 Art. 5.  Conflictul de interese 

          Părţile se obligă să ia toate precauţiile necesare pentru a evita orice conflict de interese şi 

vor trebui să informeze partenerul imediat despre orice situaţie care conduce sau poate conduce 

la apariţia unui asemenea conflict de interese. 

 

 Art. 6. Amendarea Protocolului de colaborare 

 (1) Orice modificare a Protocolului de colaborare trebuie făcută în scris, printr-un 

amendament care trebuie acceptat de cealaltă parte.  

 (2) Partea care solicită modificarea trebuie să informeze cealaltă parte cu cel puţin 10 zile 

înainte de data la care se doreşte intrarea în vigoare a amendamentului, cu excepţia cazurilor 

foarte bine justificate. 
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 Art. 7. Răspunderea părților 

 (1) Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute 

întocmai și cu bună credință. 

 (2) Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui 

Protocol de colaborare. 

 

 Art. 8. Comunicări 

 (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Protocol de 

colaborare, se transmite în scris. 

 (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în 

momentul primirii. 

 (3) Comunicările se pot face prin poștă civilă, poștă militară, fax sau email, la adresele și 

numerele de fax oficiale. 

 

 Art. 9. Forța majoră 

 Prin forță majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face 

imposibilă executarea obligațiilor asumate de către oricare parte și care exonerează de 

răspundere partea care o invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă. 

 

 Încheiat la Alba Iulia în 2 (două) exemplare originale în limba română. 

 

 

          UAT - Judeţul Alba prin                                  Inspectoratul de Poliție Județean Alba 

          Consiliul Județean Alba                        

 

                                                                                     ȘEFUL INSPECTORATULUI 

                   Președinte                                                             Comisar-șef de poliție     

Ion DUMITREL                                                  Florin Constantin DOGARU                                                      

                                                   

  

                Vicepreşedinte,  

      Marius Nicolae HAŢEGAN 

 

                                                                                      ȘEFUL SERVICIULUI RUTIER 

              Director executiv,                                                     Comisar-șef de poliție 

         Marian Florin AITAI                                                 Dorin Vasile DAVIDAȘ 

 

                

                Director executiv                                                                Vizat, 

                  Ioan BODEA                                                          Consilier juridic         

     

  

                    Vizat,   

                  C.F.P.P.    

                                                                                         ȘEFUL BIROULUI JURIDIC 

                                                                           Comisar de poliție 

                                                                                             Ioana MUNTEAN 

                       Vizat, 

                Consilier juridic  

                       

                    Întocmit,  

              Pohonțu Sebastian             
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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 

audio/vidoeoconferinţă, în data de 30 iulie 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. 16699/24 iulie 2020 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

completările ulterioare; 

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

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

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

adoptă următoarea 

 

 

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 
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anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează, urmând a 

avea următorul cuprins: 

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

bugetului local al Județului Alba, rezultat la 31 decembrie 2019, astfel: 

  a.) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre 

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

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

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

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

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

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

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

de credite, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

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

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

Consiliului Judeţean Alba. 

 

            

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 159 

Alba Iulia, 30 iulie 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 modificările şi 

completările ulterioare, cu un număr de 29 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 29 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 159/30 iulie 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 Tehnica de calcul ( Multifunctionala 1 buc; imprimanta 1 buc) 15.00 

 D Capitolul 65.02 Invatamant 30.00 

  Alte cheltuieli de investiţii: 30.00 

  Platforma evaluare CJRAE Alba 30.00 

E Capitolul 66.02 Sănătate, din care: 21,666.31 

I Obiective de investiţii: 11,584.44 

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

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

Alba Iulia 
10,858.00 

3 Construire scară exterioară de evacuare 16.00 

4 
Proiect tehnic - Recompartimentări conform DALI existent - Spital de 

Pneumoftiziologie Aiud 
160.00 

5 Proiectare și execuție branșament electric - Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 16.50 

II Alte cheltuieli de investiţii: 8.50 

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

Pneumoftiziologie Aiud 
8.50 

III Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 2,449.86 

IV Dotări independente Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 170.50 

V Reparaţii capitale: 3,088.00 

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 
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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 Secția Pediatrie, Oftalmologie - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 5.00 

7 RK Dispensar TBC - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 5.00 

8 RK Post Trafo spital - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 2,323.00 

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

Urgenţă Alba Iulia 
5.00 

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, Restaurare și refuncționalizare clădiri și caponieră, sistematizare zonă, 

demolare corpuri parazitare) 50.00 

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

expertize, avize, acorduri  50.00 

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

expertize, avize, acorduri 60.00 

7 Realizarea expoziției permanente Sala Unirii Alba Iulia 1,500.00 

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

  Biblioteca Județeană „Lucian Blaga ”Alba 144.00 

I Alte cheltuieli de investiţii: 144.00 

  Dotari independente Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba 144.00 

  Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 206.90 

I Obiective de investiţii: 127.70 

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

„Prichindel” Alba Iulia 
8.70 
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2 
Instalație de detectare-semnalizare a incendiilor clădire Teatrul de Păpuși 

„Prichindel” Alba Iulia  
119.00 

II Alte cheltuieli de investiţii: 79.20 

  Dotari independente Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 79.20 

  Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia 66.00 

I Alte cheltuieli de investiţii: 66.00 

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

  Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 720.40 

I Alte cheltuieli de investiţii: 720.40 

  Dotări independente Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 720.40 

G Capitolul 68.02   Asigurări şi asistenţă socială                                                                                           4,846.46 

I Obiective de investiţii: 4,079.46 

1 
Centru de Îngrijire și Asistență pentru Persoane cu Handicap Psihic și Mental 

Ocna Mureș - PT și  execuție 
4,000.00 

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

Asistență Abrud 
64.74 

3 
Documentație tehnică obținere autorizație PSI sediu Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Alba 
14.72 

II Alte cheltuieli de investiţii: 180.00 

1 Centrale termice 50.00 

2 Programe informatice software  și licențe 30.00 

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

III 

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

Proiect Venus „Împreună pentru o viață în siguranță”  - Program 

Operațional Capital Uman 2014-2020 

587.00 

H Capitolul 70.02 - Servicii și dezvoltare publică 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 
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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-

pe drumul județean DJ704A, PT+executie 1,768.66 

5 

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

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

6 

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

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

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

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

  Alte cheltuieli de investiţii:  1,653.65 

III Dotări independente pentru Activitatea Transporturi 577.85 

IV Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii: 1,075.80 

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 SF 47.00 

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

faza DALI 89.85 

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

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

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

pe drumul județean DJ704A, faza SF 65.76 

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

Sus-limită Județul Cluj - faza DALI, inclusiv expertiza tehnică 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 
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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 

14 

Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos(DJ107H)-Mesentea-

Galda de Sus-Măgura-Poiana Galdei-Modolești-Intregalde-Ivăniș-Ghioncani-

DJ107I(Bârlești), tr.IV, km.23+700-km.37+500, faza SF 137.82 

V 

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

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

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

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

2014+: 108707    

30,884.06 

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

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

VII 

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

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

SMIS 2014+:126106 

4,336.64 

                                                                                  

                                                                             CONTRASEMNEAZĂ 

 PREŞEDINTE,                                      SECRETAR GENERAL, 

Ion DUMITREL                                            Vasile BUMBU          
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local 

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

publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, în sistem 

audio/vidoeoconferinţă, în data de 30 iulie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

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

bugetului localal Judeţului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile 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 localal Judeţului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile 

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

pe anul 2020; 

           - raportul de specialitate nr. 16701/24 iulie 2020 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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; 

 - Legea nr. 115/2020 privind aprobarea O.U.G. nr.50/2020 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat  pe anul 2020 și Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 652/23 iulie 2020; 

 - H.G. nr. 554/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de Intervenţie la dispoziţia 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi administrativ 

teritoriale afectate de calamităţile naturale; 

 - H.G. nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în 

bune condiţii a alegerilor locale din anul 2020.   

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

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

adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

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

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

şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020 și în consecință 
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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 602.344,13 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 

338.671,93 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 188.886,13 mii lei. 

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

stabileşte în sumă de 149.785,80 mii lei”. 

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

„Art. 3. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile, rectificat pe anul 2020 în 

sumă de 242,73  mii lei, conform anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

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

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

parţial din venituri  proprii pe anul 2020, rectificat  în sumă de 302.541,87 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 257.462,02 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 45.079,85 mii 

lei”. 

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

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

stabilesc în sumă de 45.873,92  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 5 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri.Creditele de angajament sunt in suma de 1.428,00 mii lei”. 

6. 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”. 

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

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

stabilesc în sumă de 450,40 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 7 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri”. 

8. Alineatul 1 al articolului 9 se modifică, iar la alineatul 2 se modifică anexa nr. 9 „a” și 

creditele de angajament pt „Programul pentru școli al României” si vor avea următorul cuprins: 

„Art. 9. (1) Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Învăţământ”, rectificate, pe anul 

2020, se stabilesc în sumă de 7.088,25 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 9 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

               (2) 

  Cheltuielile pentru Centrul Școlar de Educatie Incluzivă Alba Iulia, 

rectificate, sunt în suma de 1.019,50 mii lei,  conform anexei nr. 9„b” - parte integrantă a 

prezentei hotărâri”. 

 „Programul pentru școli al României”, pe anul 2020, suma de 5.467,00 mii 

lei. Creditul de angajament este în sumă  de 25.522,42 mii lei 

9. Alineatul 1 al articolului 10 se modifică și va avea următorul cuprins: 
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„Art. 10. (1) Cheltuielile, rectificate, pentru activitatea „Sănătate”, pe anul 2020, se 

stabilesc în sumă de 30.894,81 mii lei,  astfel: 

a.) Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia                        25.544,04 mii lei 

b.) Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud                                 5.089,77 mii lei 

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

Județean de Urgență Alba Iulia”                                                     261,00 mii lei                                                    

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

10. Alineatele 1 şi 3 ale  articolului 11 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 11. (1) Cheltuielile, rectificate, pentru Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, 

pe anul 2020, se stabilesc în sumă de 2.541,50 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 10 - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative, rectificat, pe anul 2020, 

pentru Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, conform anexei nr. 10„a” - parte integrantă a 

prezentei hotărâri”. 

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

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

stabilesc în sumă de 6.351,95  mii lei, din care: 

 pentru acţiunile desfăşurate pentru activităţi educativ - sportive suma de 1.716,00 

mii lei. 

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

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

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

12. Alineatul 1 al articolului 15 se modifică iar la la alineatul 3 se   modifică anexa 

12„b”  și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 15. (1) Sprijinul financiar pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi 

religiei”, pe anul 2020, se stabilește în sumă de 3.112,14 mii lei , în structura prevăzută în anexa 

nr. 12 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                (3) Se aprobă Programul activităților cultural - educative, rectificat pe anul 

2020, conform anexei nr.  12„b” - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

13. 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 75.774,06 mii lei, în structura 

prevăzută în anexele nr. 13„aˮ și nr. 13„bˮ - părți integrante ale prezentei hotărâri”. 

14. Alineatele 1 si 2 ale articolului 19 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 19. (1) Cheltuielile, rectificate, pentru activitatea „Transporturi”, pe anul 2020, se 

stabilesc în sumă de 112.344,10  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 16 - parte integrantă 

a prezentei hotărâri. Creditele de angajament pe anul 2020 se stabilesc în sumă de 236.833,46 

mii lei”. 

                (2) Se aprobă Programul lucrărilor de întreținere şi funcţionare pe drumurile și 

podurile județene, rectificat pe anul 2020, conform anexelei nr. 16„a” - parte integrantă a 

prezentei hotărâri”. 

15. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 23. Se aprobă cheltuielile, rectificate pentru Centrul Judeţean de Resurse și 

Asistență Educațională Alba aferente bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru Județul 

Alba, pe anul 2020, în sumă de 28,90 mii lei, potrivit anexei nr. 20 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri”. 

16. 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 261.451,70 mii lei,  în structura prevăzută în 

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

60.331,49 mii lei” 

17. Alineatul 1 al articolului 27 se modifică și va avea următorul cuprins: 
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„Art. 27. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat, pe anul 2020, pentru 

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, în sumă de 21.147,47 mii lei, în structura prevăzută în anexa 

nr. 24 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

18. 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 8.835,44 mii lei si credit de angajament in suma 

de 875,49 mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 25 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

                (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Muzeului Național al 

Unirii Alba Iulia, rectificat, pe anul 2020, potrivit anexei nr. 25„a” - parte integrantă a prezentei 

hotărâri”. 

19. 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”. 

20. Alineatul 1 al  articolului 30 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 30. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat,  pe anul 2020, pentru 

Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, în sumă de 5.021,00 mii lei, în structura prevăzută în 

anexa nr. 27 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

21. Alineatul 1 al articolului 31 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 31. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2020, pentru 

Direcţia Judeţeană de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba, în sumă de 1.483 mii lei, în 

structura prevăzută în anexa nr. 28 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

22. 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”. 

23. Dupa articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 36 cu următorul conţinut: 

„Art. 36. Cheltuielile, pentru „Alte servicii publice generale”- cheltuieli cu pregatirea si 

desfăşurarea alegerilor locale, pe anul 2020, se stabilesc în sumă de 200,00 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. 160 

Alba Iulia, 30 iulie 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 modificările şi 

completările ulterioare, 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. 160/30 iulie 2020 este publicată și poate fi 

consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro 

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Direcţiei Generale  

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, în sistem 

audio/vidoeoconferinţă, în data de 30 iulie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

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

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

- raportul de specialitate nr. 16695/24 iulie 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  și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 

Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

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

57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

- art. 113 alin. 5 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 31 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 41 alin. 2 Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 

criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011; 

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

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

            - art. 8 alin. 1 din Regulamentul - cadru de organizare și funcționare al Direcției 

generale de asistență socială și protecția copilului, aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru 

aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă 

socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; 

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

privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

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

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, ca urmare a promovării în gradul imediat superior 

al personalului, astfel:  

https://idrept.ro/00139175.htm
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 La Casa de tip familial nr. 9 Alba Iulia 

 - două posturi de educator vor fi transformate în educator principal 

 La Casa de tip familial „Speranța copiilor” Cugir 

- un post de educator va fi transformat în educator principal 

 La Centrul de plasament Blaj 

- un post de asistent social debutant va fi transformat în asistent social principal. 

 La Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane 

adulte cu dizabilități Galda de Jos  

- un post de muncitor calificat (bucătar), treapta profesională II va fi transformat în  

muncitor calificat (bucătar) treapta profesională I. 

 La Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități 

Gârbova 

- un post de inspector de specialitate gradul I va fi transformat în inspector de specialitate 

gradul IA. 

Art. 2. Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 90 din 30 aprilie 2020  se 

modifică în mod corespunzător conform prevederilor art. 1 începând cu data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri. 

Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi directorului general al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie 

publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Compartimentului unități de asistență medicală, socială, 

învățământ special şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.  

 

            

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 161 

Alba Iulia, 30 iulie 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 modificările şi completările 

ulterioare, 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 aprobarea modificării Structurii organizatorice, a Organigramei  

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

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, în sistem 

audio/vidoeoconferinţă, în data de 30 iulie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Structurii organizatorice, a 

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, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 16873/27 iulie 2020 al Direcţiei Juridice şi administraţie 

publică şi 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  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; 

- Art. 16 din O.U.G. nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data 

de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

precum şi a altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 

exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- art. 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul 

ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 

administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Ordinul nr. 1706/2007 al ministrului sănătăţii privind conducerea şi organizarea 

unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modifiările şi completările ulterioare; 

- Ordinul  nr. 1500/2009 al ministrului sănătăţii, privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de anestezie și terapie intensiva din 

unitățile sanitare 

- Ordinului nr. 1224/2010 al ministrului sănătăţii privind aprobarea normativelor de 

personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de 

personal. 

- Ordinul nr. 834/2011 al ministrului sănătăţii privind aprobarea Criteriilor pentru 

clasificarea pe categorii a unităţilor si subunităţilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare 

pe grade pentru personalul cu funcţii de conducere, precum si funcţiile care beneficiază de un 

număr de clase suplimentare faţă de salariul de bază; 

https://idrept.ro/00172813.htm
https://idrept.ro/00172816.htm
https://idrept.ro/00137318.htm
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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 completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 26 alin. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

45 din 14 februarie 2020,  care va avea următorul conţinut: 

„(2) Se aprobă un număr de 1495 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, astfel: 

a.) Se înfiinţează Compartimentului ATI la Secţia de Boli infecţioase în cadrul 

structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de urgenţă Alba Iulia, cu un număr de 10 posturi 

vacante în baza avizului Direcţiei de Sănătate Publică Alba nr. 7919 din 23 iulie 2020. 

Compartimentul va funcționa cu: 

- un post vacant de medic primar în specialitatea ATI; 

- un post vacant de medic specialist în specialitatea ATI;  

- trei posturi vacante de asistent medical principal cu PL;  

- trei posturi vacante de asistent medical debutant cu PL; 

- două posturi vacante de infirmier. 

b.) Se desființează Compartimentul HIV/SIDA din cadrul Secţiei Boli infecţioase, iar 

posturile vor fi preluate de către Secţia Boli infecţioase. 

c.) În cadrul Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale  se 

înfiinţează un post vacant de agent DDD debutant 

Art. 3. Structura organizatorică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, cu 

modificările stabilite conform art. 2 constituie anexa nr. 1- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Se aprobă modificarea Organigramei Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia, conform anexei nr. 2- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 5. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia, conform anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 6. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 110 din 12 mai 2020 îşi încetează 

aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 7. 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. 8. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică 

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

comunică: Prefectului 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. 162 

Alba Iulia, 30 iulie 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 modificările şi completările 

ulterioare, cu un număr de 32 voturi „pentru”.  

 

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

32Număr voturi împotrivă: 0                                                                                     Abţineri de la vot: 0  
 NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 160/30 iulie 2020 este publicată și poate fi consultată pe pagina de 

internet www.cjalba.ro 

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții 

„Sală Polivalentă de sport cu capacitate de  1800-2000 locuri” - Municipiul Blaj 

 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, în sistem 

audio/videoconferinţă, în data de 30 iulie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorii tehnico-economici actualizați pentru 

obiectivul de investiții „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de  1800-2000 locuri” - 

Municipiul Blaj; 

            - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorii tehnico-

economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de  

1800-2000 locuri” - Municipiul Blaj; 

            - raportul de specialitate nr. 16920/28 iulie 2020 al Direcţiei dezvoltare şi bugete- 

Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de prevederile : 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 57/2018  privind aprobarea Acordului de 

asociere între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Blaj prin Consiliul local 

al municipiului Blaj, în vederea realizării în comun a obiectivului „Centru Județean de 

Excelență Sportivă”; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 67/2019  privind aprobarea Actului adițional 

nr. 1 la Acordul de asociere între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Blaj 

prin Consiliul local al municipiului Blaj, în vederea realizării în comun a obiectivului „Centru 

Județean de Excelență Sportivă”; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 183/2018  privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de  

1800-2000 locuri” - Municipiul Blaj; 

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

bugete, strategii şi 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 și lit. d și art . 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

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

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. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici actualizați aferenți obiectivului „Sală 

Polivalentă de sport cu capacitate de  1800-2000 locuri” - Municipiul Blaj, conform anexei - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului investiții, 

dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură şi al Direcţiei 

dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică 

și administraţie publică, Direcției dezvoltare și bugete şi Serviciului investiții, dezvoltare, 

promovare patrimonială și managementul unităților de cultură din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba.  

 

                                  CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 163 

Alba Iulia, 30 iulie 2020 

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

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

completările ulterioare, cu un număr de 24 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. 163/30 iulie  2020 

 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

„SALĂ POLIVALENTĂ DE SPORT CU CAPACITATE DE 1800-2000 locuri” – 

MUNICIPIUL BLAJ 

 

 

 

1. Denumirea obiectivului de investiţii: „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de  

1800-2000 locuri” - Municipiul Blaj, judeţul Alba 
2. Elaborator documentaţie: S.C. ASIZA - BIROU DE ARHITECTURĂ  S.R.L. 

3. Beneficiarul obiectivului:  MUNICIPIUL BLAJ 

JUDEŢUL ALBA 

4. Amplasamentul obiectivului: Municipiul Blaj, localitatea aparţinătoare Veza,  

    f.n., județul Alba 

5. Indicatori tehnico - economici:  

- valoarea totală a investiţiei este de 48.762.928,99 lei, cu TVA inclus, din care 

valoarea C+M este  de 38.739.728,74 lei, cu TVA inclus 

- durata de execuție a obiectivului: 36 luni 

- regim de înălţime D+P+1E 

- suprafaţa construită: 4.579 mp 

- suprafaţa desfăşurată : 8.667 mp 

6. Finanţarea investiţiei:   50% buget local UAT - Municipiul Blaj 

               50%  buget local UAT - Judeţul 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 Băbuţ 
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