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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba 

 în ședință „extraordinară”, în ziua de 6 iulie 2020 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Luând în considerare: 

- propunerea secretarului general al Judeţului Alba nr. 14884/2 iulie 2020 cu privire la 

convocarea consilierilor judeţeni ai Judeţului Alba în şedinţă „extraordinară” şi Proiectul ordinii 

de zi al şedinţei; 

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

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

 Având în vedere prevederile: 

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

art. 134 alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

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 

modificările și completările ulterioare, emit următoarea 

 

DISPOZIȚIE  

 

Art. 1. (1) Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţă „extraordinară”, în ziua de 6 iulie 

2020, ora 10
00

, ședință care va avea loc, „la distanţă”,  în regim de audio/videoconferință. 

(2) Locul desfăşurării şedinţei este sediul Consiliului Judeţean Alba, camera 4 A, 

(parter) din municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba. 

(3) Aplicaţia utilizată pentru desfăşurarea şedinţei este Zoom Cloud Meeting  

Art. 2. Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa - parte integrantă a prezentei 

dispoziţii. 

Art. 3. (1) Procesul verbal şi proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoţite de 

referatele de aprobare şi rapoartele de specialitate, vor fi puse la dispoziţia consilierilor judeţeni 

prin e-mail (comunicare pe adresa de poştă electronică aflată în baza de date a Consiliului 

Judeţean Alba). 

   (2) Aducerea la cunoştinţă publică a materialelor înscrise pe ordinea de zi se face 

prin afişare pe  pagina de internet www.cjalba.ro 

Art. 4. (1) Consilierii judeţeni pot formula şi depune amendamente la proiectele de 

hotărâri înscrise pe ordinea de zi, până în data de 6 iulie 2020 la ora 8
30

.  

 (2) Propunerile, modificările, completările sau întrebările asupra proiectelor de 

hotărâri vor fi transmise prin e-mail secretarului general al Judeţului Alba până în data de 6 iulie  

2020 la ora 8
30

. 

Art. 5. (1) Pentru desfăşurarea în condiţii normale a şedinţei „ordinară” şi a şedinţelor 

comisiilor de specialitate vor fi respectaţi următorii paşi: 

 Conectarea  la aplicaţia Zoom Cloud Meeting pe tableta, telefon sau laptop 

 Accesarea linkului de invitaţie, Invitation URL, primit pe e-mail, pentru a intra în 

şedinţa on-line 

 Confirmarea prezenţei la şedinţă la apelul efectuat de secretarul general al Judeţului 

Alba  

 Aprobarea ordinii de zi propusă de Preşedintele Consiliului Judeţean Alba 

 Dezbateri asupra proiectelor de hotărâri 
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 Votul asupra proiectelor de hotărâri  

Art. 6. (1) Recomand ca şedinţele comisiilor de specialitate să fie efectuate „la distanţă”,  

în sistem audio/videoconferință, în cursul zilei de 6 iulie 2020, după următorul program: 

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii, începând cu ora 

8
30

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

gestionarea patrimoniului județului, începând cu ora 8
45

 

Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică, 

începând cu ora 9
00

 

Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, începând cu 

ora 9
15

 

Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri, începând 

cu ora 9
30

 

Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție social, începând cu ora 9
45

 

 (2) Desemnez responsabili cu desfăşurarea şedinţelor comisiilor de specialitate în 

regim videoconferinţă pe: 

Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba 

Paul Marius HAŢEGAN - şef serviciu, Serviciul administrativ  

Virgil Ştefan CĂRPINIŞAN - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - 

Serviciul administrarea domeniul public şi privat, informatică 

Viorel LUCULESCU - consilier superior, Direcţia juridică şi administraţie publică. 

 (2) Desemnez responsabili cu desfăşurarea şedinţelor comisiilor de specialitate în 

regim videoconferinţă pe: 

Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba 

Paul Marius HAŢEGAN - şef serviciu, Serviciul administrativ  

Virgil Ştefan CĂRPINIŞAN - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - 

Serviciul administrarea domeniul public şi privat, informatică  

Viorel LUCULESCU - consilier superior, Direcţia juridică şi administraţie publică. 

Art. 7. (1) Tabelul cu privire la evidenţa prezenţei consilierilor judeţeni la şedinţele 

comisiei de specialitate, organizate în vederea avizării proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea 

de zi şedinţei „extraordinară” convocată pentru data de 6 iulie 2020,  va fi însuşit, semnat şi 

transmis prin e-mail de către preşedinţii comisiilor de specialitate, secretarului general al 

Judeţului Alba, care îl va confirma şi contrasemna. 

     (2) Tabelul cu privire la evidenţa prezenţei consilierilor judeţeni la şedinţa 

„extraordinară” din data de 6 iulie 2020,  va fi însuşit şi semnat de către Preşedintele Consiliului 

Judeţean Alba, iar secretarul general al Judeţului Alba îl va confirma şi contrasemna. 

Art. 8. (1)  Fiecare consilier judeţean va completa şi semna Fişa de vot care conţine Votul 

asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei „extraordinarăˮ din data de 6 

iulie 2020, urmând ca aceasta să fie transmisă prin e-mail secretarului general al Judeţului Alba, 

în cel mai scurt timp posibil, după ce şedinţa va fi declarată închisă. 

   (2) Exercitarea votului se face prin înscrierea semnului X în căsuţa 

corespunzătoare. 

Art. 9. (1) Prezenta dispoziție, se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, consilierilor judeţeni, persoanelor nominalizate, direcţiilor, 

serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.      

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prezentei dispoziţii se face prin intermediul 

Direcţiei juridică şi administraţie publică. 

                          Contrasemnează, 

       PREŞEDINTE,                  SECRETAR GENERAL 

        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU  

Nr.  263 

Alba Iulia, 2 iulie 2020 
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Anexa la Dispoziţia Preşedintelui  

Consiliului Judeţean Alba nr. 263/2 iulie 2020 

 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

a şedinţei „extraordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 6 iulie 2020 

 

 

 

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 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică şi Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială 

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 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică şi Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială 

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 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică şi Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială 

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

actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului 

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 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului 

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 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului 

 

                          Contrasemnează, 

       PREŞEDINTE,                  SECRETAR GENERAL 

        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin 

LICITAŢIE DESCHISĂ într-o singură etapă  a contractului de concesiune  având ca obiect:  

„Delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale 

realizate în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba 

(Faza 1 + Faza 2)” 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 15088/6 iulie 2020 al Serviciului achiziții publice și 

monitorizarea implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a 

ofertelor pentru atribuirea prin LICITAŢIE DESCHISĂ într-o singură etapă  a contractului de 

concesiune  având ca obiect:  „Delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare 

a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al 

Deșeurilor în Județul Alba (Faza 1 + Faza 2)”, Anunţ de concesionare  nr. [PC1001468]/ 

16.04.2020 publicat  în SEAP şi Anunt de concesionare nr. 1001468/16.04.2020 publicat în 

JOUE  ; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 191 alin. 1 lit. a, art. 191 lit. f şi art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu 

modificările si completările ulterioare; 

     - Normelor metodologice din 16 noiembrie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 

privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii aprobate prin H.G. nr. 867/2016, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare, emit următoarea  

 

 

DISPOZIŢIE 
 

 

 Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin 

LICITAŢIE DESCHISĂ într-o singură etapă  a contractului de concesiune  având ca obiect:  

„Delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale 

realizate în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba 

(Faza 1 + Faza 2)”, în următoarea componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 

Nicoleta Elena IRIMIE  - şef serviciu, Serviciul mediu  

Membri titulari: 

Romana Maria RUSU  - şef serviciu, Direcţia juridică şi administraţie publică - Serviciul  

     juridic-contencios 

Ana Monica CRĂCIUN  - consilier superior,  Direcţia dezvoltare-bugete - Compartimentul 

     contabilitate financiar   

Eugen DOBRA   - consilier superior,  Direcţia dezvoltare-bugete - Compartimentul 

      contabilitate financiar   

Adela BOZDOG  - consilier superior,  Serviciul mediu 

Bogdan OLAR  - consilier asistent,  Serviciul mediu 

Silvia Maria SCOARŢĂ  - consilier achiziţii publice principal, Direcţia dezvoltare-bugete -  
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Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor 

Raluca Elena GRĂDINARIU - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi administraţie  

     publică - Serviciul juridic-contencios 

Dana POTOPEA   - şef serviciu,  Direcţia dezvoltare-bugete - Serviciul achiziţii 

      publice şi monitorizarea implementării contractelor 

Membri de rezervă: 

Cristel Sandu DĂUCEANU  - consilier superior,  Serviciul mediu 

Gabriel Ioan VASIU  - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi administraţie  

     publică - Serviciul juridic-contencios 

 Dana Georgiana LUPEA  - consilier achiziţii publice principal, Direcţia dezvoltare-bugete - 

Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor 

Elena Cornelia STANCIU  - consilier superior,  Direcţia dezvoltare-bugete, Serviciul buget- 

venituri  

 

Art. 2. În vederea atribuirii prin LICITAŢIE DESCHISĂ într-o singură etapă  a 

contractului de concesiune  având ca obiect:  „Delegarea prin concesiune a operării 

instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de 

Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza 1 + Faza 2)”,  în raport cu sarcinile 

şi responsabilităţile, Comisia de evaluare are, în ansamblu, următoarele atribuţii: 

a.) deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta; 

b.) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi, în cazul în care 

acestea au fost solicitate prin documentaţia de atribuire; 

c.) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al 

modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini; 

d.) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi; 

e.) elaborarea solicitărilor de clarificări şi/sau completări necesare în vederea evaluării 

ofertelor; 

f.) stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza 

încadrării ofertelor respective în fiecare dintre aceste categorii;  

g.) stabilirea ofertelor admisibile;  

h.) aplicarea criteriilor de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de 

atribuire;  

i.) stabilirea ofertei câştigătoare sau, după caz, formularea propunerii de anulare a 

procedurii; 

j.) elaborarea proceselor-verbale aferente fiecărei şedinţe şi a raportului procedurii de 

atribuire.  

Art. 3. Aprob numirea doamnei Nicoleta Elena IRIMIE - şef serviciu, Serviciul mediu, 

ca persoană responsabilă de execuţia contractului de concesiune având ca obiect Delegarea 

prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în 

cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza 1 + 

Faza 2). 

  Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi 

administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciul mediu, Serviciului achiziții 

publice și monitorizarea implementării contractelor şi Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

                                                             Contrasemnează, 

           PREŞEDINTE              SECRETAR GENERAL 

                 Ion DUMITREL                      Vasile BUMBU 

 

Nr. 264                   

Alba Iulia,  6 iulie 2020 
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea  

prin PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  a contractului de achiziţie  publică  

având ca obiect: Servicii de proiectare și execuție de lucrări pentru obiectivul  

„Consolidare pod peste Râul Mureș, pe DJ 107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud  

- Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ107D)” 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 15219/7 iulie 2020 al Serviciului achiziții publice și 

monitorizarea implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a 

ofertelor pentru atribuirea prin PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  a contractului de achiziţie  

publică având ca obiect: Servicii de proiectare și execuție de lucrări pentru obiectivul 

„Consolidare pod peste Râul Mureș, pe DJ 107E:Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea 

Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ107D)”, Termen limită pentru primirea ofertelor: 08.07.2020 

15:00; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 191 alin. 1 lit. a, art. 191 lit. f şi art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare; 

     - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare, emit următoarea  

 

DISPOZIŢIE 

 

 Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin 

PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  a contractului de achiziţie  publică având ca obiect : Servicii 

de proiectare și execuție de lucrări pentru obiectivul „Consolidare pod peste Râul Mureș, pe 

DJ 107E:Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă 

(DJ107D)”, în următoarea componenţă: 

 

Președinte cu drept de vot: 

Gheorghe POPA   - consilier asistent, Direcţia gestionarea patrimoniului – Serviciul 

programe, lucrări, întreţinere drumuri 

Membri titulari: 

Ioan POPA    -  consilier superior,  Direcţia dezvoltare-bugete – Compartimentul 

contabilitate-financiar 

Raluca Elena GRADINARIU - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi administraţie  

    Publică - Serviciul juridic-contencios 

Camelia Elena GALAC VITAN - consilier achiziţii publice superior, Direcţia dezvoltare- 

    bugete, Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării  

    contractelor 

Anca  OANA    - consilier asistent, Direcţia gestionarea patrimoniului – 

Serviciul 

     programe, lucrări, întreţinere drumuri 
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Membri de rezervă: 

Lucian Dumitru CORNEA - consilier juridic asistent, Direcţia juridică şi administraţie publică  

    - Serviciul juridic-contencios 

Dana Georgiana LUPEA  - consilier achiziţii publice principal, Direcţia dezvoltare-bugete – 

Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor 

Aurelian Cosmin OLTEAN - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  

     programe, lucrări, întreţinere drumuri 

 Maria DAMIAN   -  consilier superior,  Direcţia dezvoltare-bugete – Compartimentul 

contabilitate-financiar 

Art. 2. În vederea atribuirii prin PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  a contractului de 

achiziţie  publică având ca obiect: „Consolidare pod peste Râul Mureș, pe DJ 107E: Aiud 

(DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ107D)”,  în raport cu 

sarcinile şi responsabilităţile, Comisia de evaluare are, în ansamblu, următoarele atribuţii:  

a.) deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta; 

b.) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi; 

c.) verificarea conformităţii propunerilor tehnice ale ofertanţilor cu prevederile caietului 

de sarcini; 

d.) evaluarea propunerilor tehnice ale ofertanţilor în conformitate cu criteriile de atribuire, 

dacă este cazul; 

e.) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, inclusiv verificarea 

conformităţii cu propunerile tehnice, verificarea aritmetică, verificarea încadrării în fondurile 

care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv, precum 

şi, dacă este cazul, verificarea încadrării acestora în situaţia prevăzută la art. 210 din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

f.) elaborarea solicitărilor de clarificări şi/sau completări necesare în vederea evaluării 

ofertelor;  

g.) stabilirea ofertelor neadecvate, inacceptabile şi/sau neconforme, precum şi a motivelor 

care stau la baza încadrării acestora în fiecare din aceste categorii;  

h.) stabilirea ofertelor admisibile;  

i.) aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare, astfel cum a fost prevăzut în 

anunţul de participare simplificat; 

j.) stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare sau, după caz, formularea propunerii de anulare 

a procedurii; 

k.) elaborarea proceselor-verbale aferente fiecărei şedinţe şi a raportului procedurii de 

atribuire. 

  Art. 3. Aprob numirea domnului Gheorghe POPA - consilier asistent, Direcţia 

gestionarea patrimoniului - Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri ca persoană 

responsabilă de execuţia contractului de achiziţie publică având ca obiect „Consolidare pod 

peste Râul Mureș, pe DJ 107E:Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopîrta - 

Vama Seacă (DJ107D)”. 

  Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi 

administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciul programe, lucrări, întreţinere 

drumuri, Serviciului achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor şi Biroului 

resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.                                        

            

                                                             Contrasemnează, 

           PREŞEDINTE              SECRETAR GENERAL 

                   Ion DUMITREL                      Vasile BUMBU 

 

 

Nr. 266                   

Alba Iulia,  7 iulie 2020 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba 

 în ședință „ordinară”, în ziua de 16 iulie 2020 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Luând în considerare: 

- propunerea secretarului general al Judeţului Alba nr. 15499/9 iulie 2020 cu privire la 

convocarea consilierilor judeţeni ai Judeţului Alba în şedinţă „ordinară” şi Proiectul ordinii de zi 

al şedinţei; 

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

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

 Având în vedere prevederile: 

- art. 178 alin. 1, art. 179 alin. 2 lit. a, 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 și 

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 

modificările și completările ulterioare, emit următoarea 

 

 

DISPOZIȚIE  

 

 

Art. 1. (1) Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţă „ordinară”, în ziua de 16 iulie 2020, 

ora 11
00

, ședință care va avea loc, „la distanţă”,  în regim de audio/videoconferință. 

(2) Locul desfăşurării şedinţei este sediul Consiliului Judeţean Alba, camera 4 A, 

(parter) din municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba. 

(3) Aplicaţia utilizată pentru desfăşurarea şedinţei este Zoom Cloud Meeting  

Art. 2. Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa - parte integrantă a prezentei 

dispoziţii. 

Art. 3. (1) Procesul verbal şi proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoţite de 

referatele de aprobare şi rapoartele de specialitate, vor fi puse la dispoziţia consilierilor judeţeni 

prin e-mail (comunicare pe adresa de poştă electronică aflată în baza de date a Consiliului 

Judeţean Alba). 

   (2) Aducerea la cunoştinţă publică a materialelor înscrise pe ordinea de zi se face 

prin afişare pe  pagina de internet www.cjalba.ro 

Art. 4. (1) Consilierii judeţeni pot formula şi depune amendamente la proiectele de 

hotărâri înscrise pe ordinea de zi, până în data de 15 iulie 2020 la ora 15
00

.  

 (2) Propunerile, modificările, completările sau întrebările asupra proiectelor de 

hotărâri vor fi transmise prin e-mail secretarului general al Judeţului Alba până în data de 15 

iulie  2020 la ora 15
00

. 

Art. 5. (1) Pentru desfăşurarea în condiţii normale a şedinţei „ordinară” şi a şedinţelor 

comisiilor de specialitate vor fi respectaţi următorii paşi: 

 Conectarea  la aplicaţia Zoom Cloud Meeting pe tableta, telefon sau laptop 

 Accesarea linkului de invitaţie, Invitation URL, primit pe e-mail, pentru a intra în 

şedinţa on-line 
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 Confirmarea prezenţei la şedinţă la apelul efectuat de secretarul general al Judeţului 

Alba (în ordine alfabetică) 

 Aprobarea ordinii de zi propusă de Preşedintele Consiliului Judeţean Alba 

 Dezbateri asupra proiectelor de hotărâri 

 Votul asupra proiectelor de hotărâri  

Art. 6. (1) Recomand ca şedinţele comisiilor de specialitate să fie organizate „la distanţă”,  

în sistem audio/videoconferinţă, în cursul zilei de 16 iulie 2020, după următorul program: 

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii, începând cu ora 

9
00

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

gestionarea patrimoniului județului, începând cu ora 9
20

 

Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică, 

începând cu ora 9
40

 

Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, începând cu 

ora 10
00

 

Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri, începând 

cu ora 10
20

 

Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție social, începând cu ora 10
40

 

 (2) Desemnez responsabili cu desfăşurarea şedinţelor comisiilor de specialitate în 

regim audio/videoconferinţă pe: 

Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba 

Paul Marius HAŢEGAN - şef serviciu, Serviciul administrativ  

Virgil Ştefan CĂRPINIŞAN - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - 

Serviciul administrarea domeniul public şi privat, informatică 

Viorel LUCULESCU - consilier superior, Direcţia juridică şi administraţie publică 

Ioana BĂBUŢ -  consilier superior, Direcţia juridică şi administraţie publică 

 (3) Desemnez responsabili cu desfăşurarea şedinţei „ordinară” în regim 

audio/videoconferinţă pe: 

Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba 

Paul Marius HAŢEGAN - şef serviciu, Serviciul administrativ  

Virgil Ştefan CĂRPINIŞAN - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - 

Serviciul administrarea domeniul public şi privat, informatică  

Viorel LUCULESCU - consilier superior, Direcţia juridică şi administraţie publică 

Ioana BĂBUŢ -  consilier superior, Direcţia juridică şi administraţie publică. 

Art. 7. (1) Tabelul cu privire la evidenţa prezenţei consilierilor judeţeni la şedinţele 

comisiei de specialitate, organizate în vederea avizării proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea 

de zi şedinţei „ordinară” convocată pentru data de 16 iulie 2020,  va fi însuşit, semnat şi transmis 

prin e-mail de către preşedinţii comisiilor de specialitate, secretarului general al Judeţului Alba, 

care îl va confirma şi contrasemna. 

     (2) Tabelul cu privire la evidenţa prezenţei consilierilor judeţeni la şedinţa 

„ordinară” din data de 16 iulie 2020,  va fi însuşit şi semnat de către Preşedintele Consiliului 

Judeţean Alba, iar secretarul general al Judeţului Alba îl va confirma şi contrasemna. 

Art. 8. (1)  Fiecare consilier judeţean va completa şi semna Fişa de vot care conţine Votul 

asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei „ordinarăˮ din data de 16 iulie 

2020, urmând ca aceasta să fie transmisă prin e-mail secretarului general al Judeţului Alba, în cel 

mai scurt timp posibil, după ce şedinţa va fi declarată închisă. 

   (2) Exercitarea votului se face prin înscrierea semnului X în căsuţa 

corespunzătoare. 

Art. 9. (1) Prezenta dispoziție, se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, consilierilor judeţeni, persoanelor nominalizate, direcţiilor, 

serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.      
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(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prezentei dispoziţii se face prin intermediul 

Direcţiei juridică şi administraţie publică. 

 

 

 

 

                          Contrasemnează, 

       PREŞEDINTE,                  SECRETAR GENERAL 

        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  268 

Alba Iulia, 9 iulie 2020 
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Anexa la Dispoziţia Preşedintelui  

Consiliului Judeţean Alba nr. 268/9 iulie 2020 

 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

a şedinţei „ordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 16 iulie 2020 

 

 

 

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 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică şi Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială 

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 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică şi Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială 

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 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică şi Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială 

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 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului 

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 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului 

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 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului 

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 
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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 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului 

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 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică şi Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și 

sport 

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 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică şi Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și 

sport 

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 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică şi Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și 

sport 

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 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică şi Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și 

sport 

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 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică şi Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și 

sport 

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 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică şi Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și 

sport 

15.  Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 

 

                          Contrasemnează, 

       PREŞEDINTE,                  SECRETAR GENERAL 

        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind desemnarea Comisiei de examinare şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la 

examenul de promovare organizat în data de 3 august 2020,  pentru personalul contractual 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 16026 din 16 iulie 2020 al Biroului resurse umane cu privire la 

desemnarea comisiei de examinare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la examenul de 

promovare organizat în data de 3 august 2020 pentru personalul contractual din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 Având în vedere prevederile : 

- art. 191 alin. 1 lit. a şi art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare; 

- art. 44 alin 1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 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. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completările ulterioare, emit următoarea  

DISPOZIŢIE 

 Art. 1. Desemnez Comisia de examinare şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor la 

examenul de promovare organizat în data de 3 august 2020  pentru personalul contractual din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, în următoarea componenţă: 

Comisia de examinare: 

Preşedinte: Violeta Daniela NICA  -  consilier superior,  Biroul relaţii internaţionale,  

     diaspora, relaţii publice şi comunicare 

Membri:   Lia Dorica DOGARU - consilier superior, Biroul relaţii internaţionale,  

     diaspora,   relaţii publice şi comunicare 

                       -  reprezentant sindicatul „A.S.” Alba. 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor 

Preşedinte: Cornelia Carmen MĂDĂRAŞ - consilier superior, Biroul relaţii 

internaţionale, diaspora, relaţii publice şi comunicare  

Membri:      Anca POJAR   - consilier superior, Serviciul investiţii, dezvoltare,  

     promovare   patrimonială şi managementul unităţilor de  

     cultură 

       - reprezentant sindicatul „A.S.” Alba. 

 Art. 2. Desemnez în calitate de secretar al Comisia de examinare şi Comisia de 

soluţionare a contestaţiilor pe doamna Ioana MATEI – consilier superior în cadrul Biroul resurse 

umane. 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi 

administraţie publică şi Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

                                                                                                  Contrasemnează,  

                        PREŞEDINTE                        SECRETAR GENERAL, 

                        Ion DUMITREL                                                   Vasile BUMBU 

   Nr. 270 

Alba Iulia, 17 iulie 2020 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE   

 

 

DISPOZIŢIE 

privind numirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor „Reabilitare şi 

refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii - SALA UNIRII” 

  

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 16101/16 iulie 2020 al Serviciului investiţii, dezvoltare 

promovare patrimonială şi managementul unităţilor de cultură, privind propunerea de constituire 

a Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor „Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul 

Naţional al Unirii şi Sala Unirii - SALA UNIRII”; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulte rioare; 

- art. 9 - 23 din Regulamentul privind recepţia construcţiilor aprobat prin H.G. nr. 

343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a 

lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora  

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

modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 

 

DISPOZIȚIE 

 

 

Articol unic 
Numesc Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor „Reabilitare şi refuncţionalizare 

Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii - SALA UNIRII”, în următoarea componenţă: 

Preşedinte: 

Dan Mihai POPESCU         - administratorul public al Județului Alba 

Membri titulari: 

Emilia TOMA   - reprezentantul UAT - Municipiul Alba Iulia, Primăria  

    Municipiului Alba Iulia 

Sorin Nicolae SĂBĂDUŞ  - inspector, Inspectoratul Judeţean în Construcţii Alba 

lt. col. Horia Todor BURZ - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Judeţului  

    Alba 

Matei DRÎMBĂREAN  - director executiv, Direcţia Judeţeana de Cultură, Culte şi  

                                              Patrimoniul Cultural Național Alba 

Daniela DOCAN   - consilier superior, Serviciul investiţii, dezvoltare, promovare  

    patrimonială şi managementul unităţilor de cultură din cadrul  

    aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba                   

Mihaela Anca DRĂGHICIU  - consilier superior, Serviciul investiţii, dezvoltare,  

         promovare patrimonială şi managementul unităţilor de cultură din  

    cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba  

Membru de rezervă: 

Cornelia FĂGĂDAR  - şef serviciu, Serviciul investiţii, dezvoltare, promovare  

    patrimonială şi managementul unităţilor de cultură, din cadrul  

    aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba  

Secretariatul comisiei este asigurat de: ing. Ovidiu OPREA - diriginte de şantier.  

 Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcției juridică și 

administraţie publică, Serviciului investiţii, dezvoltare, promovare patrimonială şi managementul 
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unităţilor de cultură și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba. 

 

 

                                                                                                   Contrasemnează,  

                        PREŞEDINTE                        SECRETAR GENERAL, 

                        Ion DUMITREL                                                   Vasile BUMBU 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 271 

Alba Iulia, 17 iulie 2020 
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 ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

D I S P OZ I Ţ I E 

cu privire la constituirea Grupurilor de lucru pe arii tematice pentru  

elaborarea și implementarea strategiilor sectoriale și a  

„Strategiei de dezvoltare a Judeţului Alba pentru perioada 2021 - 2027” 

 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 16150/17 iulie 2020 al Direcţiei dezvoltare și bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba pentru constituirea Grupurilor de lucru pe 

arii tematice pentru elaborarea și implementarea strategiilor sectoriale și a „Strategiei de 

dezvoltare a Judeţului Alba pentru perioada 2021 - 2027”; 

Luând în considerare: 

- Strategiile sectoriale elaborate la nivelul Consiliului Județean Alba în perioada 2017-

2020; 

- procedura de elaborare a „Strategiei de dezvoltare a Judeţului Alba pentru perioada 

2021 - 2027” 

- Memorandumul cu tema: Pregătirea documentelor naționale de programare a 

finanțărilor din fonduri europene post 2020, aprobat de Guvernul României în şedinţa din 5 

septembrie 2018; 

- Politica de Coeziune 2021 – 2027 a Comisiei Europene; 

- art. 174 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (versiune consolidată), 

publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 326.47 din 26 octombrie 2012. 

- art. 4, alin. 1, lit. d din Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. b, art. 173 alin. 3 lit. d din O.U.G. nr. 

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

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

modificările şi completările ulterioare, emit următoarea  

 

  

DISPOZIŢIE 

 

 

         Art. 1. Aprob constituirea Grupurilor de lucru pe arii tematice pentru elaborarea și 

implementarea strategiilor sectoriale și a „Strategiei de dezvoltare a judeţului Alba pentru 

perioada 2021 – 2027”, în următoarea componenţă: 

 

1. Infrastructură și dezvoltare teritorială: 

 Utilități publice:  
Ioan BODEA   - director executiv, Direcția gestionarea patrimoniului 

Adrian Florin GHILEA - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    administrare domeniul public şi privat, informatică 

 Drumuri și poduri județene 
Ioan BODEA   - director executiv, Direcția gestionarea patrimoniului; 

Floare PERŢA  - şef serviciu, Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    programe, lucrări întreţinere drumuri 
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 Mobilitate/transport public județean 
Gheorghe Adam LĂNCRĂNJAN - consilier superior, Direcţia juridică şi administraţie publică 

- Compartimentul Autoritatea Judeţeană de Transport 

 

2. Agricultură și dezvoltare rurală 

 Dezvoltare rurală 
Elisabeta Ana ANDRONE  - şef serviciu, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul 

dezvoltare, programe şi guvernanţa corporativă  

Gabriela Nicoleta RUS  - inspector superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul  

     dezvoltare, programe şi guvernanţa corporativă 

3. Cercetare, dezvoltare, inovare (CDI) și competitivitate economică 

 Promovare a Județului Alba ca destinație pentru investitori 
Elisabeta Ana ANDRONE  - şef serviciu, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul  

     dezvoltare, programe şi guvernanţa corporativă  

Gabriela Nicoleta RUS  - inspector superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul 

dezvoltare, programe şi guvernanţa corporativă 

4. Mediu, eficiență energetică, resurse de energie regenerabilă, schimbări climatice 

 Energie 
Nicoleta Noemi PREJBAN  - consilier superior, Serviciul investiţii, dezvoltare,  

     promovare patrimonială şi managementul unităţilor de  

     cultură - Compartimentul investiţii 

 Conservarea și protecția mediului 
Dan Mihai POPESCU  - administrator public al Judeţului Alba 

Andreea Maria SUSA  - inspector de specialitate, Serviciul mediu -  

     Compartimentul arii protejate 

Bianca BURGHELEA  - inspector de specialitate, Serviciul mediu -  

     Compartimentul arii protejate 

 Managementul deșeurilor 
Nicoleta Elena IRIMIE  - şef serviciu, Serviciul mediu 

5. Resurse umane, iuncluziune socială 

 Educație și formare profesională 
Elisabeta Ana ANDRONE  - şef serviciu, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul 

dezvoltare, programe şi guvernanţa corporativă  

Gabriela Nicoleta RUS  - inspector superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul  

     dezvoltare, programe şi guvernanţa corporativă 

 Sănătate și asistență socială 
Liliana NEGRUŢ   - director executiv, Direcția juridică și administrație publică 

Luminiţa SÂNTIMBREAN  - consilier superior, Direcția juridică și administrație publică  

     - Compartimentul unități de asistență medicală, socială,  

     învățământ special 

Camelia Mirela ŢIMONEA - consilier superior, Direcția juridică și administrație publică 

- Compartimentul unități de asistență medicală, socială,  

     învățământ special 

 Sport și Tineret 
Ioan BODEA    - director executiv, Direcția gestionarea patrimoniului 

Ştefania Petronela NEGRESCU - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -  

     Compartimentul tineret, învățământ, sport, relații  

     interinstituționale  

Sorina OPREAN   - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -  

     Compartimentul tineret, învățământ, sport, relații  

     interinstituționale  

6. Turism și patrimoniu cultural 

 Monumente istorice 
Voichița Maria COMAN  - arhitect șef al Judeţului Alba 
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Gabriela Cristina HALE  - consilier superior, Direcția amenajarea teritoriului și  

     urbanism - Compartimentul gestiunea patrimoniului  

     construit  și a peisajului cultural 

 Turism și Cultură 
Dan Mihai POPESCU  - administrator public al Judeţului Alba  

Galeni Adina NĂCREALĂ  - consilier superior, Biroul turism 

Alina FRĂŢILĂ   - inspector superior, Serviciul investiţii, dezvoltare,  

     promovare patrimonială şi managementul unităţilor de  

     cultură - Compartimentul dezvoltare, promovare  

     patrimonială și managementul unităților de cultură  

 

          Art. 2. Membrii Grupurilor de lucru vor avea următoarele atribuții: 

 - elaborează și implementează stategiile sectoriale specifice ariilor tematice; 

 - asigură corelarea strategiilor sectoriale cu strategia de dezvoltare a Județului Alba; 

 - participă la întâlnirile de lucru organizate în cadrul ariei tematice din care fac parte; 

 - analizează drafturile aferente strategiei de dezvoltare a județului pe domeniul specific pe 

care îl reprezintă și formulază propuneri și observații în vederea elaborării documentului final; 

 - prezintă conducerii instituției stadiul elaborării/implementării strategiilor sectoriale, 

conform planificării realizate de Serviciul de accesare și coordonare proiecte; 

 - participă la activitățile organizate de Agenția de Dezvoltare Regională Centru pe ariile 

tematice din care fac parte; 

 - analizează drafturile documentelor de planificare strategică regională și formulează 

propuneri/observații după caz. 

 

 Art. 3. Organizarea și coordonarea Grupurilor de lucru va fi asigurată de Direcţia 

dezvoltare şi bugete - Serviciul de accesare și coordonare proiecte. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează și 

se comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate Direcţiei juridică şi 

administraţie publică, Direcției dezvoltare și bugete, Direcţiei gestionarea patrimoniului, 

Direcției amenajarea teritoriului și urbanism, Serviciului investiţii, dezvoltare, promovare 

patrimonială şi managementul unităţilor de cultură, Serviciului dezvoltare, programe şi 

guvernanţa corporativă, Biroului turism și Biroului resurse umane din cadrul aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

   

                                                                                  Contrasemnează 

          PREŞEDINTE                     SECRETAR GENERAL, 

                       Ion DUMITREL                                             Vasile BUMBU 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 272                   

Alba Iulia, 17 iulie 2020 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

D I S P OZ I Ţ I E 

privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație, Profilul candidatului și Scrisoarea 

de așteptări pentru funcția de membru  al  SC APA CTTA SA Alba 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 16015/16 iulie 2020 al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba cu privire la aprobarea Profilului 

Consiliului de Administrație, Profilul candidatului și Scrisoarea de așteptări pentru funcția de 

membru  al  SC APA CTTA SA Alba ;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

APA Alba nr. 5/26 iunie 2020 privind declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru 

funcțiile de administratori ai SC APA CTTA SA Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 191 alin. 1 lit. a și lit. f, art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 

- Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin H.G. nr. 722/2016; 

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

modificările si completările ulterioare, emit următoarea 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

 Art. 1. Aprob Profilul Consiliului de Administrație al SC APA CTTA SA, 

conform anexei nr. 1- parte integrantă a prezentei dispoziţii.  

Art. 2. Aprob Profilul Profilul candidatului pentru funcția de membru al Consiliului de 

Administrație al SC APA CTTA SA, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei 

dispoziţii.  

Art. 3. Aprob Scrisoarea de așteptări pentru funcția de membru în Consiliul de 

administrație al SC APA CTTA SA Alba, conform anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei 

dispoziții. 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, SC APA CTTA SA Alba, Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară APA Alba, Direcției dezvoltare și bugete, Direcţiei juridică şi administraţie 

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

Alba.        

                                                                         Contrasemnează 

          PREŞEDINTE                     SECRETAR GENERAL, 

                       Ion DUMITREL                                             Vasile BUMBU 

 

 

 

Nr.  273 

Alba Iulia, 17 iulie 2020     
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Anexa nr. 1 a Dispoziției Președintelui  

Consiliului Județean Alba nr. 273  din 17  iulie  2020 

 

 

 

PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

SC APA CTTA S.A. ALBA 

 

 

Conform prevederilor art. 1 alin. 18 din anexa 1 a H.G. nr. 722/2016, profilul consiliului 

de administraţie vizează procesul de identificare a capacităților, trăsăturilor şi cerințelor pe care 

Consiliul de Administrație trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul 

organizațional, misiunea, așteptările exprimate în scrisoarea de așteptări şi elementele de 

strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate. Profilul conține şi matricea 

consiliului de administrație, care conferă o expresie a acestor capacități pe care consiliul trebuie 

să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competențe, abilități, alte condiții eliminatorii, ce 

trebuie îndeplinite individual şi colectiv de membrii consiliului. 

 

Parte a planului de selecție, profilul personalizat al Consiliului de Administrație este 

realizat ținând cont de următoarele aspecte: (art. 19 din anexa 1 a H.G. nr. 722/2016) 

a.) minimum de cunoștințe, aptitudini şi experiența necesare pentru buna îndeplinire a 

mandatului de administrator;   

b.) responsabilitățile postului pentru elaborarea viziunii pe termen mediu şi lung;   

c.) capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu, integritate şi 

independentă;   

d.) cunoștințele necesare, aptitudinile şi experiența în critică constructivă, munca în 

echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii şi detectarea tiparelor pentru contribuția 

la activitatea consiliului ca întreg.   

 

Profilul consiliului se elaborează într-un mod transparent, sistematic şi riguros pentru a se 

asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu şi, 

respectiv, cei mai buni candidați pentru consiliu. 

SC APA CTTA SA are dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de alimentare cu 

apă și de canalizare pe Aria de Competență Teritoriale a Autorității Delegante (ADI APA Alba), 

potrivit Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și 

canalizare. 

 

1. Denumirea societăţii: SC APA CTTA SA Alba 

2. Forma juridică: societate pe acţiuni; a fost înfiinţată la data de 20.12.2004 în baza 

Hotărârii nr. 6221 a Tribunalului Alba 

3. Număr unic de înregistrare la Registrul Comerţului: J01/36/1999, CUI 1755482 

4. Adresa: str. Vasile Goldiş, nr. 3, Alba Iulia, judeţul Alba 

5. Capital social: 3.069.670 lei 

6. Structura capitalului social: public 100% 

7. Cifră de afaceri în ultimul exercitiu financiar: 89.424 mii lei 

 

Primele informații cu privire la alimentarea cu apă potabilă a orașului Alba Iulia, se referă 

la captarea unor izvoare amplasate în nordul municipiului Alba Iulia în zona denumită „La 

Catolici” care asigura alimentarea cu apă a orașului Alba Iulia – zona de jos. 

Primul sistem de alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat a fost realizat în 

perioada 1962-1964, constituit din captarea - puțuri săpate Pâclișa, cu o capacitate proiectată 

40l/s, stație de pompare, rezervoare de înmagazinare 2x1000 mc. 

În perioada 1972-1974 se realizează un nou sistem de alimentare cu apa compus din:   
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- captare: 

                 • sursa dren Bărăbanț, pentru un debit de 40l/s; 

                 • sursa puturi Bărăbanț, pentru un debit de 60l/s; 

           - staţie de pompare şi repompare;  

           - rezervor de înmagazinare 5000 mc zona Schit; 

           - extindere reţele de distribuţie corelat cu dezvoltarea urbanistică şi social-economică a 

oraşului Alba Iulia. 

Dezvoltarea economico-socială a județului Alba după anul 1975, a determinat creşterea 

cerinţei de apă potabilă atât în municipiul Alba Iulia, cât şi în celelalte localităţi ale judeţului 

Alba (Sebeş, Blaj, Teiuş, Aiud şi Ocna-Mureş), fiind necesară dezvotarea sistemelor de 

alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv realizarea obiectivului „Alimentare cu apă potabilă a 

oraşelor: Sebeş, Alba Iulia, Teiuş, Aiud, Ocna-Mureş”, executat în perioada 1978- 1988 (ETAPA 

I) şi 1994-2009 (ETAPA II). 

După anul 1975 au fost dezvoltate şi au fost puse în funcțiune şi sistemele de canalizare şi 

epurare în municipiile şi orașele județului. 

În prezent, SC APA CTTA SA Alba are în vedere două tipuri de investiții: 

- investiții din fonduri proprii;  

- investiții din surse atrase. 

  

SC APA CTTA SA are dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de alimentare cu 

apă și de canalizare pe Aria de Competență Teritoriale a Autorității Delegante (ADI APA Alba), 

potrivit Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și 

canalizare. 

Operatorul are în exploatare: 

 8 stații de tratare apa brută  

 114 rezervoare de înmagazinare, cu o capacitate totală de înmagazinare de 102.000 mc 

 2206,8 km reţea de transport şi distribuţie apa potabilă  

 22 staţii epurare 

 738,88 km reţea de canalizare  

 106 staţii de pompare apa potabilă 

 144 staţii pompare apa uzată 
Investițiile ce se propun pe termen scurt, mediu și lung în cadrul Master Planului rezultă 

din necesitatea de a acoperi integral nevoia de infrastructuri de canalizare și epurare a apei uzate 

și alimentare cu apă potabilă în aglomerările cu populație sub 10.000 de locuitori echivalenți, 

ținând cont de obligația de conformare a județului Alba privind asigurarea acestor facilități 

pentru populație. 

   A. Investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (IID); 

  B. Din surse proprii; 

  C. Investiții din POIM - Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în 

județul Alba,  2014 -2020; 

Profitul net se repartizează la Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare  (potrivit 

prevedrilor OUG nr.198/2005) care este sursă de finanțare pentru investițiile operatorului 

 

Obiectivele strategice ale societății  
Obiectivele pe termen mediu și lung al autorității publice tutelare constituie cadrul 

general care asigură corelarea dintre viziunea privind sectorul serviciilor publice de alimentare 

cu apă și de canalizare, pe de o parte, și performanțele așteptate din partea organelor de 

administrare și management ale SC APA CTTA SA. 

Misiunea societăţii 
Reglementarea, înființarea, organizarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și 

gestionarea în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe raza de competență a 

unităților administrative-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de 

investiții publice de interes zonal sau regional, destinat înființării, modernizări și/sau dezvoltării, 
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după caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului de alimentare cu apă și de 

canalizare, pe baza strategiei de dezvoltare a societății. 

Viziunea societăţii  

 asigurarea serviciilor de apă și canalizare, la tarife accesibile;  

 asigurarea calității corespunzătoare a apei potabile în toate aglomerările umane;  

 îmbunătățirea calității cursurilor de apă;  

 îmbunătățirea gradului de gospodărire a nămolurilor provenite de la stațiile de epurare 

a apelor uzate din zona de operare;  

 eficientizarea structurilor și serviciilor care asigura alimentarea cu apă și canalizarea 

apelor uzate din județ. 

Structura Consiliului de Administrație al S.C. APA CTTA S.A. Alba  
În prezent Consiliul de Administrație al SC APA CTTA SA este constituit din 5 membri. 

Membrii consiliului de administrație sunt numiți de către Adunarea Generală a 

Acționarilor a societății în urma procedurii de selecție realizată de către UAT - Judeţul Alba în 

baza mandatului primit de la ADI APA Alba. Majoritatea membrilor consiliului de administrație 

este formată din administratori neexecutivi şi independenți, în sensul art. 138
2
 din Legea 

societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.    

Structura viitorului Consiliu de Administrație este următoarea: 

 5 membri; majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din 

administratori neexecutivi şi independenți. 

 

MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
Matricea consiliului, anexa 1 a prezentului document, reprezintă un tabel care cuprinde 

competențele măsurabile, trăsăturile şi condițiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii 

consiliului, individual şi colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența şi alte 

atribute ale membrilor în funcție, precum şi ale potențialilor candidați.  

Scopul matricei, așa cum este prevăzut la art. 28 din anexa 1 a H.G. nr. 722/2016, este 

asigurarea, pe baza analizei sistematice, a existenței unei proceduri de selecție transparente, 

formale, competitive şi comprehensive din punct de vedere decizional.   

Matricea profilului conține următoarele elemente:  

 definirea criteriilor şi precizarea de indicatori pentru acestea;   

 identificarea criteriilor obligatorii şi a celor opționale; 

 definirea unei grile comune de evaluare pentru toate criteriile;   

 ponderi pentru fiecare criteriu, în funcție de importanța acestora;  

 gruparea criteriilor pentru analiză comparativă;  

 specificarea unui prag minim colectiv pentru fiecare criteriu la care este necesar;   

 subtotaluri, totaluri, totaluri ponderate şi ponderi, pentru criterii şi pentru 

administratorii individuali.  

Prin intermediul matricei se reliefează avantajele și dezavantajele, punctele forte, zonele 

pentru dezvoltare şi dimensiunile activității consiliului care pot fi îmbunătățite. Conform 

prevederilor art. 30 din anexa 1 a H.G. nr. 722/2016, matricea profilului consiliului oferă 

informațiile necesare pentru determinarea: 

a.) balanței competențelor şi trăsăturilor pentru consiliu, pentru îndeplinirea cerințelor şi 

dezvoltărilor strategice;   

b.) caracterul adecvat al profilului consiliului având în vedere prevederile legale, bunele 

practici şi politicile interne;   

c.) definirea profilului de candidat pentru consiliu;   

d.) identificarea instrumentelor de evaluare, inclusiv prin întocmirea fișei de evaluare, ce 

conduc la desemnarea de candidați care vor fi numiți în calitate de membri în consiliu de 

administrație;   

Criteriile aferente matricei consiliului au un caracter obligatoriu, sau unul opțional; 

criteriile obligatorii reprezentând competențe şi trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către 

toți candidații sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de 

competență aplicabil. Pe de altă parte, criteriile opționale vizează competențe şi trăsături care pot 

about:blank
about:blank
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fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toți, pentru care 

nu există un nivel minim de competență aplicabil tuturor membrilor consiliului (art. 31 din anexa 

1 a H.G. nr. 722/2016). Criteriile obligatorii trebuie îndeplinite de toți candidații, fiind condiții 

minime de experiență și pregătire pe care APT le consideră necesare, iar în același timp criteriile 

opționale ajută la departajarea candidaților și la selectarea unor membrii ai consiliului de 

administrație având profilurile dorite de APT. 

 

Matricea conține un nivel minim al pragurilor indicatorilor de competență, astfel încât 

consiliul să fie capabil să întrunească nivelul de capacități al consiliului identificat în analiza 

cerințelor contextuale. Criteriile ce vor fi folosite în cadrul procedurii de selecție sunt diferențiate 

în grupe şi subgrupe, după cum urmează:   

 

 

 

COMPETENȚE TRĂSĂTURI CONDIȚII ELIMINATORII 

Competențe specifice sectorului 

● cunoașterea legislației în domeniul 

specific de activitate (obligatoriu) 

● experiență în domeniul specific de 

activitate   

Integritate și 

Reputație 

(obligatoriu) 

Neîndeplinirea tuturor criteriilor 

obligatorii 

Competențe profesionale de importanță 

strategică 

● experiență în administrare / 

management entități cu minim 50 

angajați (obligatoriu) 

● experiență în Project Management / 

Marketing Strategic 

● Cunoștințe atestate în Project 

Finance 

● Cunoștințe atestate în domeniul 

economic 

● Cunoștințe atestate în domeniul 

juridic 

● Cunoștințe atestate în domeniul 

tehnic de specialitate, specific 

domeniului de activitate al 

companiei 

● Cunoștințe atestate în managementul 

resurselor umane 

Independență 

(Obligatoriu) 

Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar 

Competențe de guvernanță corporativă 

● Cunoașterea legislației în domeniul 

guvernanţei corporative (O.U.G. nr.  

109/2011, Legea nr. 111/2016, H.G. 

nr. 722/2016) (obligatoriu) 

● Cunoștințe în măsurare, monitorizare 

KPIs și KRIs 

● Cunoașterea rolului și cadrului 

funcțional/Conștientizare 

organizațională (obligatoriu) 

Expunere 

Politică 

(obligatoriu) 

Înrăutățirea rezultatelor economico 

- financiare ale întreprinderilor în 

care și-a exercitat mandatul de 

administrator pe perioada exercitării 

mandatului 

Social și personal 

● Capacitate de negociere și gestionare 

a conflictelor (obligatoriu) 

● Aptitudini interpersonale și de 

comunicare (obligatoriu) 

Memorie 

organizațională 

(obligatoriu) 
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● Asumarea răspunderii, capacitatea de 

a lua decizii informate (obligatoriu) 

● Capacitate analitică (obligatoriu) 

● Influență/perspicacitate 

Competențe specifice autorității publice 

tutelare 

● Cunoștințe în domeniul organizării 

statului și a autorităților la nivel 

central 

  

Pentru cele 5 poziții de membru al Consiliului de Administrație, UAT - Judeţul Alba va 

selecta persoane care: 

 să nu facă parte din mai mult de 3 consilii de administrație, fapt ce ar conduce la 

încălcarea prevederilor art. 33 din O.U.G. nr. 109/2011, sau în cazul în care fac parte din 3 

consilii de administrație să renunțe la cel puțin unul înainte de numirea în calitatea sa de 

administrator 

 să îndeplinească toate criteriile obligatorii menționate în matricea anexată 

 să aibă o stare de sănătate corespunzătoare nevoilor exercitării funcției, certificate 

conform legii, atestată pe baza unei adeverințe medicale 

 să aibă capacitate deplină de exercițiu 

 să cunoască limba română scris și citit 

 să nu aibă nici un fel de înscrisuri în cazierul fiscal și judiciar 

 să nu fi contribuit la înrăutățirea rezultatelor economico-financiare ale întreprinderilor 

în care și-a exercitat mandatul de administrator pe perioada exercitării mandatului. 

 

UAT - Judeţul Alba consideră necesar ca din cei 5 membri ai Consiliului de 

Administrație al S.C. APA CTTA S.A. Alba, cel puțin doi din administratori trebuie să aibă un 

profil economic și să dețină cunoștințe atestate în domeniul economic sau profil juridic și să 

dețină cunoștințe atestate în domeniul juridic. Nu pot fi mai mult de doi membri din rândul 

funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori 

din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice și majoritatea membrilor consiliului de 

administrație va fi formată din administratori neexecutivi și independenți.  

                                          

                     Anexa 1- MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

    

Criterii 

O
b

li
g
a
to

ri
i 

(O
b
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g
.)

 s
a
u

 

O
p

ti
o
n

a
l 

(O
p

t.
) 

P
o
n

d
er

e 

    
      

I.
 C

o
m

p
et

en
ţe

 

  1. Competenţe specifice sectorului     

1  Capacitatea de a înțelege si depăşi provocările tehnice și 

economice specifice domeniului de activitate 
Oblig.  1 

2 Capacitatea de a crește performanța unui operator de apă 

potabilă şi apă industrială 
Oblig.  1 

3 Capacitatea de a înțelege, a integra și respecta cerințele de mediu 

specifice activității 
Oblig.  1 

4 Capacitatea de a integra imperativele de siguranță în deciziile și 

acțiunile sale și de a capacita organizația de a le integra și 

respecta 

Oblig.  1 
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5 Capacitatea de a înțelege necesitatea și de a facilita realizarea 

investițiilor necesare societății pentru a permite atingerea 

obiectivelor strategice ale acesteia 

Oblig.  1 

6 Capacitatea de a identifica și operaționaliza măsuri privind 

eficientizarea costurilor și reducerii cheltuielilor, în vederea 

optimizării profitului  

Oblig.  1 

7 Capacitatea de a gestiona relația APA CTTA S.A. cu toți factorii 

interesați din domeniul privat și public, inclusiv societatea civilă 
Oblig.  1 

8 Capacitatea de a armoniza structura şi procesele APA CTTA  

S.A. în vederea dezvoltării durabile 
Oblig.  1 

9 Capacitatea de a armoniza structura și procesele APA CTTA  

S.A.  cu modificările legislative 
Oblig.  1 

10 Capacitatea de a armoniza structura şi procesele APA CTTA  

S.A. cu evoluţiile în domeniul tehnic. 
Oblig.  1 

  2. Competenţe profesionale de importanţă strategică / 

tehnică 
    

1 Managementul riscurilor Oblig.  0.8 

2 Capacitatea de management prin buget Oblig. 0.8 

3 Managementul  proiectelor  Opt. 0.8 

4 Capacitatea de a relaţiona eficace cu structuri sau organizaţii 

publice sau private, relevante pentru companie  
Oblig.  0.8 

  3. Competenţe de management general      

1 Planificare strategică Oblig. 1 

2 Managementul unei structuri organizaţionale complexe Oblig. 1 

3 Managementul resurselor umane Opt. 1 

4 Dialog social Oblig 1 

5 Monitorizarea rezultatelor şi controlul proceselor Oblig 1 

6 Leadership Opt. 1 

7 Capacitatea de decizie  Oblig 1 

8 Capacitatea de delegare Oblig 1 

  4. Guvernanţă corporativă     

1 Capacitatea de a instaura şi utiliza Managementul prin Obiective 

(MBO) 
Oblig.  0.3 

2 Capacitatea de a optimiza fluxul informaţiilor de natura 

economică 
Oblig.  0.3 

3 Monitorizarea activă a performanţei Oblig.  0.3 

4 Capacitatea de a raporta sustinut şi fidel rezultate cantitative şi 

calitative către Autoritatea Tutelară 
Oblig.  0.3 

  5. Competenţe sociale şi personale     

1 Comunicare orala şi scrisă cu stakeholderii Oblig.  0.3 

2 Orientarea către munca în echipă Oblig.  0.3 

3 Comunicare instituțională Oblig.  0.3 

4 Competenţe IT&C Oblig 0.3 

  6. Experienţa pe plan local, naţional şi internaţional     

1 Experienţa profesională de administrare sau management pe plan 

local 
Oblig.  0.3 

2 
Experienţa de implementare a proiectelor cu finanțare europeană Opt. 0.3 

3 Participare la acţiuni cu actori internaţionali din domeniul 

utilităţilor publice 
Opt. 0.3 

II
. 

T
ra

sa
tu

ri
 

1 Reputaţie  Oblig. 0.5 

2 Conduită profesională Oblig 0.5 

3 Independenţă faţă de societate Oblig. 0.5 
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4 Expunerea sindicală Oblig. 1 

5 Expunere politică Oblig. 1 

6 Rigoare Oblig. 0.5 

7 Orientarea spre rezultate Oblig. 0.5 

II
I.

D
ec

la
ra

ti
a
 

d
e 

in
te

n
ti

e 1 Prezintă clar contextul strategic şi operaţional al societății Oblig. 1 

2 Formulează obiectice realiste pentru viitorul mandat Oblig. 1 

3 Declină obiectivele în acţiuni concrete care vor conduce spre 

obţinerea rezultatelor scontate 
Oblig. 1 

4 Respectă structura impusă de H.G. nr. 722/2016 Oblig. 1 

IV
. 
C

er
in

te
 

p
re

sc
ri

p
ti

v
e 

si
 

p
ro

sc
ri

p
ti

v
e
 

1 Vechime totală de minim 10 ani în domeniul studiilor Oblig. 0.3 

2 Experiență de minim 4 ani în îmbunătățirea performanței 

societăților sau regiilor autonome cu un număr minim de 50 de 

angajați pe care le-au administrat sau condus  

Oblig. 0.3 

3 Experienţă de minim 10 ani în domeniul economic/juridic Oblig. 0.3 

4 Studii superioare finalizate cu diplomă de licenta Oblig. 0.3 

5 Studii postuniversitare absolvite în domenii relevante Opt 0.3 

    TOTAL     

    Total ponderat     

    Clasament     

 

 

 

Anexa nr. 2 a Dispoziției Președintelui  

Consiliului Județean Alba nr. 273  din 17  iulie  2020 

 

PROFILUL CANDIDATULUI PENTRU FUNCȚIA DE MEMBRU AL CONSILIULUI 

DE ADMINISTRAȚIE AL SC APA CTTA S.A. ALBA 

 

  

SC APA CTTA SA are dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de alimentare cu 

apă și de canalizare pe Aria de Competență Teritoriale a Autorității Delegante (ADI APA Alba), 

potrivit Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și 

canalizare. 

 

1. Denumirea societăţii: SC APA CTTA SA Alba 

2. Forma juridică: societate pe acţiuni; a fost înfiinţată la data de 20.12.2004 în baza 

Hotărârii nr. 6221 a Tribunalului Alba 

3. Număr unic de înregistrare la Registrul Comerţului: J01/36/1999, CUI 1755482 

4. Adresa: str. Vasile Goldiş, nr. 3, Alba Iulia, jud. Alba 

5. Capital social: 3.069.670 lei 

6. Structura capitalului social: public 100% 

7. Cifră de afaceri în ultimul exercitiu financiar: 89.424 mii lei 

 

Primele informații cu privire la alimentarea cu apă potabilă a orașului Alba Iulia, se referă 

la captarea unor izvoare amplasate în nordul municipiului Alba Iulia în zona denumită „La 

Catolici” care asigura alimentarea cu apă a orașului Alba Iulia - zona de jos. 

Primul sistem de alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat a fost realizat în 

perioada 1962-1964, constituit din captarea - puțuri săpate Pâclișa, cu o capacitate proiectată 

40l/s, stație de pompare, rezervoare de înmagazinare 2x1000 mc. 

În perioada 1972-1974 se realizează un nou sistem de alimentare cu apa compus din:   

- captare: 

                 • sursa dren Bărăbanț, pentru un debit de 40l/s; 

                 • sursa puturi Bărăbanț, pentru un debit de 60l/s; 

           - staţie de pompare şi repompare;  
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           - rezervor de înmagazinare 5000 mc zona Schit; 

           - extindere reţele de distribuţie corelat cu dezvoltarea urbanistică şi social-economică a 

oraşului Alba Iulia. 

Dezvoltarea economico-socială a județului Alba după anul 1975, a determinat creşterea 

cerinţei de apă potabilă atât în municipiul Alba Iulia, cât şi în celelalte localităţi ale judeţului 

Alba (Sebeş, Blaj, Teiuş, Aiud şi Ocna-Mureş), fiind necesară dezvotarea sistemelor de 

alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv realizarea obiectivului „Alimentare cu apă potabilă a 

oraşelor: Sebeş, Alba Iulia, Teiuş, Aiud, Ocna-Mureş”, executat în perioada 1978- 1988 (ETAPA 

I) şi 1994-2009 (ETAPA II). 

După anul 1975 au fost dezvoltate şi au fost puse în funcțiune şi sistemele de canalizare şi 

epurare în municipiile şi orașele județului. 

În prezent, SC APA CTTA SA Alba are în vedere două tipuri de investiții: 

- investiții din fonduri proprii;  

- investiții din surse atrase. 

  

SC APA CTTA SA are dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de alimentare cu 

apă și de canalizare pe Aria de Competență Teritoriale a Autorității Delegante (ADI APA Alba), 

potrivit Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și 

canalizare. 

Operatorul are în exploatare: 

 8 stații de tratare apa brută  

 114 rezervoare de înmagazinare, cu o capacitate totală de înmagazinare de 102.000 mc 

 2206,8 km reţea de transport şi distribuţie apa potabilă  

 22 staţii epurare 

 738,88 km reţea de canalizare  

 106 staţii de pompare apa potabilă 

 144 staţii pompare apa uzată 
Investițiile ce se propun pe termen scurt, mediu și lung în cadrul Master Planului rezultă 

din necesitatea de a acoperi integral nevoia de infrastructuri de canalizare și epurare a apei uzate 

și alimentare cu apă potabilă în aglomerările cu populație sub 10.000 de locuitori echivalenți, 

ținând cont de obligația de conformare a județului Alba privind asigurarea acestor facilități 

pentru populație. 

 A. Investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (IID); 

  B. Din surse proprii; 

  C. Investiții din POIM - Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în 

județul Alba,  2014 -2020; 

Profitul net se repartizează la Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare  (potrivit 

prevedrilor O.U.G. nr. 198/2005) care este sursă de finanțare pentru investițiile operatorului 

 

Obiectivele strategice ale societății  
Obiectivele pe termen mediu și lung ale autorității publice tutelare constituie cadrul 

general care asigură corelarea dintre viziunea privind sectorul serviciilor publice de alimentare 

cu apă și de canalizare, pe de o parte, și performanțele așteptate din partea organelor de 

administrare și management ale societății APA CTTA SA. 

 

Misiunea societăţii  
Reglementarea, înființarea, organizarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și 

gestionarea în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe raza de competență a 

unităților administrative-teritoriale member, precum și realizarea în comun a unor proiecte de 

investiții publice de interes zonal sau regional, destinat înființării, modernizări și/sau dezvoltării, 

după caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului de alimentare cu apă și de 

canalizare, pe baza strategiei de dezvoltare a societății. 

 

Viziunea societăţii  
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 asigurarea serviciilor de apă și canalizare, la tarife accesibile;  

 asigurarea calității corespunzătoare a apei potabile în toate aglomerările umane;  

 îmbunătățirea calității cursurilor de apă;  

 îmbunătățirea gradului de gospodărire a nămolurilor provenite de la stațiile de epurare 

a apelor uzate din zona de operare;  

 eficientizarea structurilor și serviciilor care asigura alimentarea cu apă și canalizarea 

apelor uzate din județ. 

 

În prezent, compania este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 

membri. Acest consiliu își desfășoară activitatea în baza Regulamentului propriu de organizare și 

funcționare care a fost întocmit cu respectarea legislației în vigoare. Este responsabilitatea 

Consiliului de Administrație să întreprindă toate acțiunile necesare pentru ca societatea sa își 

atingă toate obiectivele strategice. În virtutea acestui imperativ, Consiliul de Administrație 

trebuie să fie format din persoane competente și motivate, capabile și dornice să depună efortul 

necesar pentru ca societatea să își atingă obiectivele strategice stabilite. 

 

Cerințele contextuale în funcție de care se determină profilul consiliului și implicit și 

profilul candidaților ce vor compune noul consiliu trebuie să integreze viziunea, misiunea și 

valorile societății. 

Acest context impune ca membrii Consiliului de Administrație să satisfacă următoarele 

cerințe contextuale:  

 să aibă o bună viziune asupra rolului societății, asupra poziționării acesteia în piață, 

asupra strategiei pe care aceasta trebuie să o formuleze și să o pună în operă pentru a-și putea 

îndeplini misiunea încredințată; 

 să aibă o bună și permanentă vedere globală asupra constrângerilor cu care societatea 

se confruntă dar și asupra oportunităților pe care le are și pe care trebuie să le fructifice în mod 

profitabil; 

 să aibă capacitatea de a identifica și operaționaliza rapid soluții optime care să 

răspundă în mod eficace constrângerilor tehnice, financiare, economice și sociale cu care se 

confruntă societatea, diminuându-le, dar de a răspunde optim în egală măsură oportunităților 

identificate, fructificându-le; 

 să aibă capacitatea de a analiza mai întâi situații diverse, apoi de a lua decizii corecte în 

timp util, decizii care să fie adaptate în cât mai mare măsură contextului societății; 

 să fie capabili ca prin măsuri și acțiuni potrivite să inspire întregii organizații dorința 

de a depune eforturile necesare pentru atingerea obiectivelor strategice; 

 să aibă capacitatea de a instaura o cultură organizațională bazată pe integrarea valorilor 

societății; 

 să își asume responsabilitatea de a administra societatea în limitele stabilite de către 

autoritatea publică tutelară și de a face toate diligențele necesare și permise pentru ca aceasta să 

producă rezultatele anticipate; 

 să inițieze, să mențină și să dezvolte bune relații de colaborare cu reprezentanții  

autorității publică tutelară și acționarii. 
În plus, membrii viitorului Consiliu de Administrație trebuie să poată satisface și 

următoarele cerințe generice:  

 să aibă minimum de cunoștințe, aptitidini/abilități, atitudini/comportamente și 

experiență necesare pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator; 

 să cunoască responsabilitățile postului și să-și poată forma viziuni pe termen mediu si 

lung; 

 să aibă capacitatea de a reprezenta în mod corect interesele și imaginea societății în 

mediul economic și de a iniția, menține și dezvolta relații bazate pe încredere cu furnizorii, 

clienții și autoritățile; 

 să aibă capacitatea de a-și asuma responsabilitatea față de întregul consiliu și să dea 

dovadă de independență; 
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 să dea dovadă de integritate, onestitate și transparență în relațiile cu ceilalți membri și 

cu societatea; 

 să aibă dezvoltate capabilități de critică constructivă, muncă în echipă, comunicare, 

cultură managerială, financiară și operațională, de luare de decizii și de detectare și 

evitare/eliminare a tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg; 

 să fie familiarizat cu cerințele guvernanței corporative și cu practicile contemporane de 

management; 

 să fie familiarizat cu practicile moderne eficace de management financiar, inclusiv cu 

responsabilitățile financiare ale consiliului și principiile de contabilitate financiară, audit 

financiar și raportare financiară; 

să înțeleagă importanța evaluării și medierii riscurilor organizaționale și să fie 

familiarizat cu metodologiile și procesele de management al riscului. 

 

Pentru ca membrii Consiliului de Administrație să poată îndeplini aceste cerințe 

contextuale, trebuie să își fi dezvoltat la un nivel cât mai ridicat următoarele competențe și 

trăsături: 

    

Criterii 

O
b

li
g
a
to

ri
i 

(O
b

li
g
.)

 s
a
u

 

O
p

ti
o
n

a
l 

(O
p

t.
) 
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n
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I.
 C

o
m

p
et

en
ţe

 

  1. Competente specifice sectorului     

1  Capacitatea de a înțelege şi depăşi provocările tehnice și economice 

specifice domeniului de activitate 
Oblig.  1 

2 Capacitatea de a crește performanța unui operator de apă potabilă şi 

apă industrială 
Oblig.  1 

3 Capacitatea de a înțelege, a integra și respecta cerințele de mediu 

specifice activității 
Oblig.  1 

4 Capacitatea de a integra imperativele de siguranță în deciziile și 

acțiunile sale și de a capacita organizația de a le integra și respecta 
Oblig.  1 

5 Capacitatea de a înțelege necesitatea și de a facilita realizarea 

investițiilor necesare societății pentru a permite atingerea 

obiectivelor strategice ale acesteia 

Oblig.  1 

6 Capacitatea de a identifica și operaționaliza măsuri privind 

eficientizarea costurilor și reducerii cheltuielilor, în vederea 

optimizării profitului 

Oblig.  1 

7 Capacitatea de a gestiona relația APA CTTA S.A. cu toți factorii 

interesați din domeniul privat și public, inclusiv societatea civilă 
Oblig.  1 

8 Capacitatea de a armoniza structura şi procesele APA CTTA  S.A. 

în vederea dezvoltării durabile 
Oblig.  1 

9 Capacitatea de a armoniza structura și procesele APA CTTA  S.A.  

cu modificările legislative 
Oblig.  1 

10 Capacitatea de a armoniza structura şi procesele APA CTTA  S.A. 

cu evoluţiile în domeniul tehnic 
Oblig.  1 

  
2. Competenţe profesionale de importanţă strategică / tehnică     

1 Managementul riscurilor Oblig.  0.8 

2 Capacitatea de management prin buget Oblig. 0.8 
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3 Managementul  proiectelor  Opt. 0.8 

4 Capacitatea de a relaţiona eficace cu structuri sau organizaţii publice 

sau private, relevante pentru companie  
Oblig.  0.8 

  3. Competenţe de management general      

1 Planificare strategica Oblig. 1 

2 Managementul unei structuri organizationale complexe Oblig. 1 

3 Managementul resurselor umane Opt. 1 

4 Dialog social Oblig 1 

5 Monitorizarea rezultatelor şi controlul proceselor Oblig 1 

6 Leadership Opt. 1 

7 Capacitatea de decizie  Oblig 1 

8 Capacitatea de delegare Oblig 1 

  4. Guvernanta corporativa     

1 Capacitatea de a instaura şi utiliza Managementul prin Obiective 

(MBO) 
Oblig.  0.3 

2 
Capacitatea de a optimiza fluxul informaţiilor de natură economică Oblig.  0.3 

3 Monitorizarea activă a performanţei Oblig.  0.3 

4 Capacitatea de a raporta susţinut şi fidel rezultate cantitative şi 

calitative către Autoritatea Tutelară 
Oblig.  0.3 

  5. Competente sociale si personale     

1 Comunicare orala şi scrisă cu stakeholderii Oblig.  0.3 

2 Orientarea către munca în echipa Oblig.  0.3 

3 Comunicare instituțională Oblig.  0.3 

4 Competenţe IT&C Oblig 0.3 

  6. Experienta pe plan local, national si international     

1 Experienţa profesională de administrare sau management pe plan 

local 
Oblig.  0.3 

2 
Experienţa de implementare a proiectelor cu finanțare europeană Opt. 0.3 

3 Participare la acţiuni cu actori internaţionali din domeniul utilităţilor 

publice 
Opt. 0.3 

II
. 
T

ra
sa

tu
ri

 

1 Reputaţie  Oblig. 0.5 

2 Conduită profesională Oblig 0.5 

3 Independenţă faţă de societate Oblig. 0.5 

4 Expunerea sindicală Oblig. 1 

5 Expunere politică Oblig. 1 

6 Rigoare Oblig. 0.5 

7 Orientarea spre rezultate Oblig. 0.5 

II
I.

D
ec

la
ra

ti
a
 

d
e 

in
te

n
ti

e 1 Prezintă clar contextul strategic şi operaţional al societății Oblig. 1 

2 Formulează obiective realiste pentru viitorul mandat Oblig. 1 

3 Declină obiectivele în acţiuni concrete care vor conduce spre 

obţinerea rezultatelor scontate 
Oblig. 1 

4 Respectă structura impusă de H.G. nr. 722/2016 Oblig. 1 

IV
. 
C

er
in
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p
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p
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e 

si
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p
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v
e
 

1 Vechime totală de minim 10 ani în domeniul studiilor Oblig. 0.3 

2 Experiență de minim 4 ani în îmbunătățirea performanței societăților 

sau regiilor autonome cu un număr minim de 50 de angajați pe care 

le-au administrat sau condus  

Oblig. 0.3 

3 Experienţă de minim 10 ani în domeniul economic/juridic Oblig. 0.3 

4 Studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă Oblig. 0.3 

5 Studii postuniversitare absolvite în domenii relevante Opt 0.3 

    TOTAL     
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    Total ponderat     

    Clasament     

  

Structura noului Consiliu de Administrație trebuie să respecte următoarele cerințe legale:  

1.) cel puţin trei candidați să fie absolvenți ai unui program de studii superioare finalizat 

cu diplomă de licență sau echivalent (ISCED 6) în cadrul unei instituţii de învățământ superior și 

au cel puțin 10 ani vechime în muncă în domeniul studiilor și minim 4 ani experiență în 

îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome cu un număr minim de 50 de 

angajați pe care le-au administrat sau condus; 

2.) cel puţin doi candidaţi să fie absolvenți ai unui program de studii superioare în 

domeniul economic sau în domeniul juridic finalizat cu diplomă de licență sau echivalent 

(ISCED 6) în cadrul unei instituţii de învățământ superior și au cel puțin 10  ani  experiență 

profesională specifică în domeniul studiilor economice sau juridice absolvite și minim 4 ani 

experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome cu un număr minim 

de 50 de angajați pe care le-au administrat sau condus; 

3.) nu pot fi nominalizați în Consiliul de Administrație mai mult de doi membri din 

rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice 

tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice; 

4.) majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori 

neexecutivi şi independenți, în sensul art. 138
2
 din Legea nr. 31/1990, republicată,cu 

modificările si completările ulterioare; 

5.) consiliul de administrație va fi astfel desemnat încât se va asigura o diversificare a 

competențelor la nivelul consiliului de administrație; 

6.) membrii consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de 

administraţie ale unor regii autonome sau societăți comerciale, conform prevederilor art. 33 din 

O.U.G. nr. 109/2011, aprobată prin Legea nr. 111/2016; 

7.) nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost 

condamnate definitiv dintr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracţiuni contra 

umanității, contra statului sau contra autorității, infracţiuni de corupţie și de serviciu, infracțiuni 

contra patrimoniului, pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 precum și pentru 

instituirea unor măsuri de prevenire și combaterea înființării terorismului, cu modificările și 

completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență săvârșită cu intenție, care l-ar face 

incompatibil cu exercitarea funcției. 

 

Acest cumul de cerințe referitoare la membrii Consiliului de Administrație  se declină 

astfel: 

      Administrator 1-3:  

- studii superioare de lungă durată; 

- au cel puțin 10 ani vechime în muncă în domeniul studiilor și minim 4 ani experiență în 

îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome cu un număr minim de 50 de 

angajați pe care le-au administrat sau condus; 

- competențele de importanță strategică dezvoltate la un nivel de peste 45%; 

- competențele de guvernanță corporativă dezvoltate la un nivel minim de 75%; 

- competențe sociale și personale dezvoltate la un nivel minim de 60%; 

- capacitate de decizie și o dezvoltată capacitate de delegare. 

 

   Administrator 4 și 5:  

- studii superioare de lungă durată în domeniile economic sau juridic, contabilitate, de 

audit sau financiar; 

- au cel puțin 10  ani  experiență profesională specifică în domeniul studiilor economice 

sau juridice absolvite și minim 4 ani experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau 

regiilor autonome cu un număr minim de 50 de angajați pe care le-au administrat sau condus;  
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- competențele specifice domeniului de activitate al societății dezvoltate la un nivel de 

peste 50%; 

- dezvoltată capacitate de înțelegere a mecanismelor economice și financiare/ juridice ale 

societății; 

- buna cunoaștere și capacitate de utilizare creativă a legislației în vigoare; 

- capacitatea de a explica celorlalți membri ai consiliului implicațiile economice, 

financiare și/sau juridice ale deciziilor operaționale. 

 

Cerințele considerate pentru calificarea candidaților pe lista lungă a procesului de 

recrutare și selecție sunt:  

a.) au cetățenie română sau cetățenie a altor state membre ale Spațiului Economic 

European și domiciliul sau rezidența în România; 

b.) cunosc foarte bine limba română (scris și vorbit); 

c.) cel puţin trei candidați să fie absolvenți ai unui program de studii superioare finalizat 

cu diplomă de licență sau echivalent (ISCED 6) în cadrul unei instituţii de învățământ superior și 

au cel puțin 10 ani vechime în muncă în domeniul studiilor și minim 4 ani experiență în 

îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome cu un număr minim de 50 de 

angajați pe care le-au administrat sau condus; 

d.) cel puţin doi candidaţi să fie absolvenți ai unui program de studii superioare în 

domeniul economic sau în domeniul juridic finalizat cu diplomă de licență sau echivalent 

(ISCED 6) în cadrul unei instituţii de învățământ superior și au cel puțin 10  ani  experiență 

profesională specifică în domeniul studiilor economice sau juridice absolvite și minim 4 ani 

experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome cu un număr minim 

de 50 de angajați pe care le-au administrat sau condus; 

e.) nu pot fi nominalizați în Consiliul de Administrație mai mult de doi membri din rândul 

funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori 

din cadrul altor autorități sau instituții publice; 

f.) nu se află în conflict de interese care să îi(le) facă incompatibili(e) cu exercitarea 

funcției de administrator în Consiliul de Administraţie al societății; 

g.) nu au fost destituiți(te) dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice în ultimii 7 ani 

(functionari publici) sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat pentru motive 

imputabile în ultimii 5 ani (funcții publice în intreprinderi publice) sau să nu fi avut încetat 

contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimele 12 luni (CIM) și nu au fost 

revocați de către AGA ca urmare a neîndeplinirii indicatorilor de performanță în ultimii 5 ani; 

h.) nu au fost condamnați definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei 

infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție şi de 

serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiunii de fals, infracțiunii contra 

patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi 

sancționarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere 

a finanțării terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru infracțiunile 

prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență 

săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibile cu exercitarea funcției; 

i.) nu au făcut poliţie politică, așa cum este definită prin lege; 

j.) îndeplinesc criteriile cerute prin O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă 

a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 şi H.G. 

nr. 722/2016; 

k.) au capacitate deplină de exerciţiu; 

l.) sunt apți din punct de vedere medical; 

m.) declară pe propria răspundere că nu exercită concomitent mai mult de 3 mandate de 

administrator în societăţi sau întreprinderi publice, conform art. 33 din O.U.G. nr. 109/2011, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016; 
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Anexa nr. 3 a Dispoziției Președintelui  

Consiliului Județean Alba nr. 273  din 17  iulie  2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI 

 

Pentru funcția de membru al SC APA CTTA SA Alba 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Document întocmit în conformitate cu cerințele O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și 

Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2016 aprobate prin H.G. nr. 722/2016. 

Acesta reprezintă un document cu caracter orientativ, care exprimă performanțele 

așteptate ale autorității publice tutelare și a acționariatului APA CTTA SA în ceea ce privește 

administrarea și conducerea societății.  
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1. STRATEGIA GUVERNAMENTALĂ ȘI LOCALĂ 
Prezenta scrisoare de așteptări are la bază principalele documente programatice care 

definesc strategia în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, în context 

european, național, regional și local, în corelare cu obiectivele asumate de România în calitate de 

stat membru al Uniunii Europene. 

În calitate de stat membru al Uniunii Europene și în conformitate cu angajamentele ferme 

ale sale la nivel european, România are obligația de a traspune în practică o serie de Directive 

privind calitatea apei potabile și epurarea apelor uzate, astfel:  

- Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinată consumului uman; 

- Directivele europene privind calitatea apei potabile și epurarea apeloruzate (Directiva 

98/83/CE privind calitatea apei destinată consumului uman, Directiva 91/271/CEE privind 

epurarea apelor uzate orășenești, etc.);  

- Strategia României privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitarede utilități 

publice, prin care se urmărește atingerea conformității cuprevederile legislației UE aplicabile 

serviciilor comunitare de utilități publice,precum și respectarea angajamentelor asumate de 

România cu privire laimplementarea acquis-ului comunitar aplicabil serviciilor comunitare 

deutilități publice; 

- Programul Național de Reformă 2019, în care sunt identificate principalele investiții 

majore necesare pentru extinderea rețelelor de apă și apă uzată, realizarea și 

reabilitarea/modernizarea stațiilor de tratare, a rețelelor de canalizare și a stațiilor de epurare; 

- Alte document programatice la nivel regional și local. 
În plan național Strategia națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare 

de utilități publice, așa cum acestea sunt definite în legislația în vigoare, are ca obiectiv 

fundamental îndeplinirea angajamentelor care vizează domeniul serviciilor comunitare de utilități 

publice pe care România și le-a asumat prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.  

În conformitate cu acesta principalele obiective ale Strategiei naționale privind 

accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice sunt: 

a.) atingerea conformității cu prevederile legislației UE aplicabile serviciilor comunitare 

de utilități publice; 

b.) respectarea angajamentelor asumate de România cu privire la implementarea acquis-

ului comunitar aplicabil serviciilor comunitare de utilități publice; 

c.) atingerea conformității cu standardele comunitare privind calitatea și cantitatea 

serviciilor comunitare de utilități publice; 

d.) creșterea capacității de absorție a resurselor financiare alocate din fonduri comunitare 

și de atragere a fondurilor de investiții; 

e.) creșterea capacității de elaborare, promovare și finanțare a proiectelor de investiții 

aferente infrastructurii de interes local; 

f.) creșterea graduală a capacității de autofinanțare a serviciilor comunitare de utilități 

publice și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, corespunzător nivelelor acceptate în 

Uniunea Europeană; 

g.) satisfacerea cerințelor de interes public ale colectivităților locale și creșterea bunăstării 

populației; 

h.) adoptarea de norme juridice și reglementări care să faciliteze modernizarea și 

dezvoltarea serviciilor comunitare de utilități publice și a infrastructurii tehnico-edilitare 

aferente, deschiderea pieței, eficientizarea furnizării/prestării serviciilor și creșterea calității 

acestora. 

Direcțiile de acțiune ale Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor 

comunitare de utilități publice adoptate trebuie avute în vedere, însușite și aplicate atât la nivel 

central cât și la nivel local - de către autoritățile administrației publice locale comunale, 

orășenești, municipale sau județene - în pregătirea și adoptarea propriilor strategii de accelerare a 

dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice. 

https://lege5.ro/Gratuit/he3tgnzw/tratatul-dintre-reg-belgiei-r-ceha-regatul-danemarcei-r-federala-germania-r-estonia-r-elena-reg-spaniei-r-franceza-irlanda-r-italiana-r-cipru-r-letonia-r-lituania-marele-ducat-al-luxemburgului-r-ungar?d=2020-06-18
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În plan regional procesul de regionalizare constituie un element cheie nu numai pentru 

îmbunătățirea calității serviciilor și eficientizarea costurilor cu acestea, dar și în scopul 

conformării cu directivele europene în domeniul mediului, pentru asigurarea durabilității 

investițiilor și a operațiunilor și pentru obținerea unei dezvoltări regionale sustenabile și 

echilibrate. 

Pentru a beneficia de servicii corespunzătoare și pentru a se conforma standardelor UE, a 

fost identificată nevoia continuă a autorităților locale de a investi în întreținerea, reabilitarea și 

extinderea  infrastructurilor de apă și canalizare și de a se asigura că în toate localitățile sunt 

îndeplinite nevoile populației privind accesul la servicii, la tarife accesibile. În sprijinul 

autorităților locale au fost realizate programe naționale care vizează  susținerea  investițiilor din 

fonduri de finanțare pre/post- aderare, urmărind-se: 

 accesarea finanțării internaționale pentru aglomerările mici/mijlocii/mari, în vederea 

reabilitării și modernizării infrastructurilor locale de alimentare cu apă și canalizare; 

 promovarea unor operatori regionali care să se auto-susțină, prin introducerea 

principiilor de recuperare a costului și de eficientizare a operațiunilor acestora. 

 

Din punct de vedere instituțional, procesul de regionalizare a fost definitivat prin 

reorganizarea serviciilor publice deținute de municipalități, în funcție de 3 elemente instituționale 

cheie: 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI); 

Operatorul Regional (OR); 

Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor; 

Delegarea managementului serviciilor reprezintă punctul central al organizării 

operaționale și instituționale a managementului serviciilor regionale de apă și canalizare și este 

proiectat cu scopul să: 

 reglementeze și să echilibreze relația dintre autoritățile locale reprezentate de ADI și 

Operatorul Regional; 

 să se concentreze pe pregătirea, finanțarea și implementarea planurilor de investiții. 

În plan local Strategia de dezvoltare a SC APA CTTA SA este fundamentată pe 

consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și retehnologizare inițiate de operator în 

ultimii ani. 

Serviciul de apă și de canalizare din Județul Alba este asigurat de către un operator 

regional de interes public (SC APA CTTA SA Alba), deținut 100% de către autoritațile publice 

locale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitare „APA ALBA”. Operatorul Regional 

asigură prestarea serviciului în baza unui contract de delegare a gestiunii serviciului și are 

drepturi exclusive în aria de operare stabilită prin actul de delegare (conform definiției din Legea 

nr. 241/2006, cu modificările și completările ulterioare). 

 

2. VIZIUNEA GENERALĂ 

2.1 Cadrul general 

Prezenta secțiune cuprinde viziunea autorității publice tutelare și a acționarilor cu privire 

la misiunea și obiectivele SC APA CTTA SA, în corelare cu strategiile aplicabile în sectorul 

serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, în plan național, regional și local. 

SC APA CTTA SA s-a înființat în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind 

societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza hotărârilor 

adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale asociate și este operator 

regional licențiat ANRSC. 

SC APA CTTA SA are dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de alimentare cu 

apă și de canalizare pe Aria de Competență Teritoriale a Autorității Delegante (ADI APA Alba), 

potrivit Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și 

canalizare. 

2.2 Viziunea generală a autorității publice tutelare și a acționarilor asupra misiunii 

și obiectivelor APACTTA SA Alba 



 

40 

Viziunea generală privind sectorul serviciilor publice de alimentare cu apă și de 

canalizare se corelează cu principalele documente programatice care definesc orizontul 

strategic la nivelul acestui sector de activitate. 

 Obiectivele pe termen mediu și lung al autorității publice tutelare constituie cadrul 

general care asigură corelarea dintre viziunea privind sectorul serviciilor publice de alimentare 

cu apă și de canalizare, pe de o parte, și performanțele așteptate din partea organelor de 

administrare și management ale SC APA CTTA SA. 

Obiective generale ale Societății APA CTTA SA în legătură cu Serviciul sunt 

următoarele: 

 asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte, sursele 

necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare și/sau baza suport a contractării de credite 

rambursabile ori parțial rambursabile, iar pe de ală parte, să nu depășească limitele de 

suportabilitate ale populației; 

 menținerea în stare perfect funcțională și îmbunătățirea sistemului public de alimentare 

cu apă și de canalizare concesionat; 

 întreținerea continuă și supravegherea atentă a sistemelor de alimentare cu apă 

potabilă, a sistemelor de colectare a apelor reziduale și a sistemelor de epurare, din exploatare, 

având permanent pregătite echipe de intervenție rapidă; 

 îmbunătățirea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare și implicit a 

condițiilor de viață ale cetățenilor; 

 realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bază a dezvoltării economice și în 

scopul atragerii investițiilor profitabile pentru comunitățile locale; 

 dezvoltarea durabilă a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare; 

 protecția mediului; 

 asigurarea contorizării consumului de apă pentru fiecare consumator cu care se încheie 

contracte de furnizare; 

 creșterea progresivă a ariei de acoperire a serviciilor publice de alimentare cu apă și de 

canalizare; 

 calitatea bună a serviciilor, gestiunea administrativă și comercială eficientă; 

 menținerea calității tehnice și întreținerea eficientă a echipamentelor și lucrărilor. 

Obiective specifice ale societății APA CTTA SA sunt următoarele: 

 îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat și 

fonduri special 

 îndeplinirea obligațiilor către Bugetele locale ale Unitaților Administrativ Teritoriale 

cuprinse în Contractul de Delegare 

 rambursarea împrumutului subsidiar BEI accesat pentru cofinanțarea Programului 

SAMTID, potrivit graficului de plăți 

 rambursarea creditului BRD accesat pentru cofinanțarea proiectului finanțat din POS 

Mediu 2007-2013, potrivit graficului de plăți 

 rambursarea creditului pentru cofinanțarea proiectului finanțat din POIM 2014-2020, 

potrivit graficului de plăți 

 rambursarea creditelor contractate potrivit angajamentelor asumate pentru cofinanțarea 

proiectelor pentru exercițiul financiar următor 2021-2027. 
În scopul realizării obiectului de activitate al societății și a unei administrări  eficiente a 

acesteia, UAT județul Alba în calitate de acționar majoritar al SC APA CTTA SA Alba și 

mandatat de autoritatea publică tutelară propune următoarele obiective și criterii de performanță 

pe care candidații le vor avea în vedere  la întocmirea declarației de intenție: 

 asigurarea continuității activității societății; 

 menținerea în funcțiune la parametri a tuturor sistemelor publice de alimentare cu apă 

și de canalizare în vederea satisfaceri nevoilor consumatorilor; 

 asigurarea și siguranța serviciilor prestate către consumatori, în mod continuu 24h/24h; 

 întărirea poziției pe piață prin extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu 

apă și canalizare; 
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 realizarea unei marje optimale de profit care să permită dezvoltarea în continuarea a 

activităților privind investițiile, cu acordul și consultarea acționarilor; 

 asigurarea surselor necesare fondului IID în vederea achitării împrumuturilor, pentru 

realizarea de noi investiţii și a conformării operatorului la cerințele Uniunii Europene în 

domeniul de activitate; 

 profesionalismul și performanța profesională prin instruirea, informarea și motivarea 

personalului societății; 

 respectarea obiectivelor de politică salarială; 

 îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor care să se adreseze consumatorilor 

cu voința de plată redusă; 

 reducerea pierderilor de apă în sistemul de alimentare cu apă potabilă; 

 asigurarea  cu cash-flow a activității; 

 respectarea normelor de protec’ie a mediului în vederea evitării poluării mediului 

înconjurător; 

 asigurarea integrității patrimoniale a bunurilor societății; 

 

 

 

3. ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII. CADRUL INSTITUȚIONAL 

3.1 Încadrarea întreprinderii 

Legea nr. 51/2006 defineşte serviciile comunitare de utilităţi publice ca totalitatea 

acţiunilor şi activităţilor reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi 

interes public general ale colectivităţilor locale, printre care se află şi serviciile de alimentare cu 

apă, respectiv canalizarea şi epurarea apelor uzate. Serviciul public de furnizare apă şi canalizare, 

aşa cum este definit de Legea nr. 241/2006, reprezintă totalitatea activităţilor de utilitate publică 

şi de interes economic şi social general, efectuate în scopul captării, tratării, transportului, 

înmagazinării şi distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei 

localităţi, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea apelor uzate, a apelor 

meteorice şi a apelor de suprafaţă provenite din intravilanul acesteia. 

SC APA CTTA SA Alba a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Județean Alba de 

reorganizare a societății APA CTTA SA nr. 94/31 aprilie 2020. 

Societatea operează în cadrul Județului Alba din anul  2005, iar în luna septembrie 2008 a 

devenit Operator Regional.  

SC APA CTTA S.A. Alba, având  codul unic de înregistrare 1755482, înmatriculată la 

Oficiul Registrului Comerțului Alba cu numărul J/01/36/01.02.1999 și cu sediul principal în 

Alba Iulia, str. Vasile Goldiș, nr. 3, județul Alba este o societate comercială pe acțiuni, cu capital  

social integral public. 

 Capitalul social total subscris al Societăţii este de 3.069.670 RON, divizat în 1.227.868 

acţiuni, cu o valoare nominală de 2,5 RON  fiecare. 

STRUCTURA ACȚIONARIATULUI  SC APA CTTA S.A ALBA 

Acționarii SC APA CTTA S.A. Alba sunt: 

Consiliul Judeţean Alba - 822.672 de acţiuni, integral plătite, reprezentând aportul în 

numerar în valoare totală de 2.056.680 RON, reprezentând 67% din capitalul social.  

Municipiul Alba Iulia  - 257.064 de acţiuni, integral plătite, reprezentând aportul în 

numerar în valoare totală de 642.660 RON, reprezentând 20,936% din capitalul social.   

Municipiul Aiud – 36.836 de acţiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în 

valoare totală de 92.090 RON, reprezentând 3% din capitalul social.   

Oraşul Abrud – 98 de acţiuni, integral plătite, reprezentând aportul în valoare totală de 

245 RON, reprezentând 0,008% din capitalul social.   

Oraşul Baia de Arieş- 98 de acţiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în 

valoare totală de 245 RON, reprezentând 0,008% din capitalul social. 

Municipiul Blaj - 36.836de acţiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare 

totală de 92.090 RON, reprezentând 3% din capitalul social. 
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Oraşul Cîmpeni -196 de acţiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în 

valoare totală de 490 RON, reprezentând 0,016% din capitalul social. 

Oraşul Cugir - 36.836 de acţiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în 

valoare totală de 92.090 RON, reprezentând 3% din capitalul social. 

Oraşul Ocna Mureş - 200 de acţiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în 

valoare totală de  500 RON, reprezentând 0,016% din capitalul social. 

Oraşul Teiuş - 98 de acţiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare 

totală de 245 RON, reprezentând 0,008% din capitalul social. 

Oraşul Zlatna - 98de acţiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare 

totală de 245 RON, reprezentând 0,008% din capitalul social. 

Municipiul Sebeş - 36.836 de acţiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în 

valoare totală de 92.090 RON, reprezentând 3% din capitalul social. 

    Domeniul principal de activitate al Societății APA CTTA SA este:  

360- Captarea, tratarea și distribuția apei 

Cod CAEN :3600 Captarea, tratarea si distribuţia apei. 

Activitatea principală :  

Cod CAEN :3600  Captarea, tratarea şi distribuţia apei. 

Activităţi secundare: 

Cod CAEN : 3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate; 

Cod CAEN : 4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie; 

Cod CAEN : 4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor; 

Cod CAEN : 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri; 

Cod CAEN : 4399 Alte lucrări speciale de construcţii; 

Cod CAEN : 4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti; 

Cod CAEN : 4321 Lucrări de instalaţii electrice; 

Cod CAEN : 4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat; 

Cod CAEN : 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale; 

Cod CAEN : 3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase; 

Cod CAEN : 7111 Activităţi de arhitectură; 

Cod CAEN : 7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea; 

Cod CAEN : 7120 Activităţi de testări şi analize tehnice; 

Cod CAEN : 4941 Transporturi rutiere de mărfuri; 

Cod CAEN : 4939 Alte transporturi terestre de călători; 

Cod CAEN : 4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide; 

Cod CAEN : 3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale. 

Cod CAEN : 3900 Activităţi şi servicii de decontaminare; 

Cod CAEN : 4291 Construcţii hidrotehnice; 

Cod CAEN : 4311 Lucrări de demolare a construcţiilor; 

Cod CAEN : 4312 Lucrări de pregătire a terenului; 

Cod CAEN : 4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii; 

Cod CAEN : 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii; 

Cod CAEN : 4331 Lucrări de ipsoserie; 

Cod CAEN : 4339 Alte lucrări de finisare; 

Cod CAEN : 4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii; 

Cod CAEN : 4520 Întreţinera şi repararea autovehiculelor; 

Cod CAEN:7739 Activităţi de închiriere şi leasing,cu alte maşini,echipamente şi bunuri 

tangibile. 

Orice activităţi industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au 

legătură directă sau indirectă cu obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea 

acestuia, precum şi participarea la entităţi având acelaşi obiect de activitate. 

Societatea nu poate desfăşura decât activităţi care au legătură directă sau indirectă ori 

facilitează realizarea obiectului său principal de activitate. 
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3.2 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI): 

Asociația de dezvoltare intercomunitară s-a constituit în scopul înființării, organizării, 

reglementării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de 

alimentare cu apă și de canalizare pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale 

membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau 

regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice.  Membrii ADI deleagă gestionarea 

serviciilor de apă și canalizare OR (operatorului regional). Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară este singurul organism care reprezintă interesul comun al membrilor săi cu 

privire la serviciile de apă și canalizare, în special în ceea ce privește: 

Strategia generală; 

Investițiile; 

Politica de tarifare. 

 

Orașele membre deleagă printr-o împuternicire competențele și prerogativele lor, 

drepturile și obligațiile către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, așa cum se menționează în 

statutul acestuia. H.G. nr. 855/2008 a asigurat un Acord Statutar pentru Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară, specificând câteva aspecte cheie pentru funcționarea cadrului instituțional, cum 

ar fi: 

 Obiectivele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară referitoare la dezvoltarea  

serviciilor de apă și canalizare și a infrastructurii acestora; 

 Competențele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară și mecanismele de decizie, 

inclusiv toate nivelele decizionale de la Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară și președinția structurii tehnice a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară I; 

 Modurile prin care Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ține sub control 

Operatorul Regional (OR); 

 Nivelul și condițiile împuternicirii acordate Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de 

orașele membre pentru a acționa în numele lor și procedurile de votare; 

 Condițiile de aderare la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară; 

 Condițiile restrictive de retragere din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de la 

stipularea penalităților financiare la rambursarea valorii investite. 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA” îndeplinește în prezent toate 

cerințele legale în vigoare. Statutul și Actul Constitutiv al asociației din anul 2009 au fost 

actualizate avându-se în vedere prevederile H.G. nr.  855/2008.  

Asociația acționează în direcția interesului general, în favoarea membrilor săi asumând-și 

astfel competențele delegate și participă la dezvoltarea proiectelor la nivel județean, în calitate de 

deținător unic al OR. Este unica instituție de coordonare care reprezintă interesele comune ale 

localităților asociate privind furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, strategia 

generală de tarifare și politica investițională. 
3.3 Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor (GDS) 

Contractul de delegare a fost semnat în septembrie 2008 între Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară „APA ALBA” - în calitate de autoritate contractantă (în numele a 20 unități 

administrativ-teritoriale și a Consiliului Județean) și SC APA CTTA S.A. Alba - în calitate de 

Operator. 

Conform prevederilor Legii nr. 241/2006 privind serviciile de alimentare cu apă și 

canalizare, în cazul managementului delegat pentru funcționarea serviciului, autoritățile 

administrative publice locale transferă către Operatorul Regional sarcinile și responsabilitățile 

privind furnizarea serviciilor de utilitate publică, precum și managementul și operarea sistemelor 

aferente furnizării serviciilor de apă și canalizare, pe baza unui GDS, aprobat printr-o decizie a 

autorității contractante. 

Conform strategiei aprobate prin POS Mediu, GDS a fost acordat în mod direct către  

operatorul regional SC APA CTTA SA Alba, prin aplicarea excepției de la regula cererii de 

ofertă, în concordanță cu prevederile Legii nr. 241/2006.  

 

4. POLITICA DE DIVIDENTE ȘI VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET 
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Constituirea și utilizarea Fondului IID se fac în conformitate cu prevederilor O.U.G. nr. 

198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și 

dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare. Pentru proiectele de dezvoltare a 

infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din 

partea Uniunii Europene, Unitățile administrativ-teritoriale din județul Alba contribuie anual la 

Fondul IID cu sume cel puțin egale cu:  

- vărsămintele din profitul net de la Operatorul regional;  

- dividendele de la Operatorul regional;  

- redevență aferentă bunurilor concesionate Operatorului regional;  

- impozitul pe profit plătit de operator unității administrativ-teritoriale;  

- dobânzi aferente disponibilităților Fondului IID.  

Operatorul utilizează fondurile mai sus menționate pentru următoarele activități:  

 plata serviciului datoriei, constând în rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri 

aferente diverselor programe de investiții (dacă e cazul);  

 întreținerea, înlocuirea și dezvoltarea activelor concesionate, inclusiv a celor dezvoltate cu 

finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene și în conformitate cu programul aprobat de 

concedent sau cu programul specific de operare și întreținere; 

 pregătirea documentației necesare asigurării finanțării investițiilor prioritare din master 

plan (studii de fezabilitate, aplicații etc).  

Pentru a scurta mecanismul de circulație al fondurilor și pentru a asigura eficientizarea 

utilizării fondurilor, Autoritatea Delegantă este de acord ca: vărsămintele din profitul net, 

dividendele, redevență, impozitul pe profit, dobânda aferentă disponibilităților fondului IID și 

TVA reîntregit aferent lucrărilor din fondul IID, să fie direct virate de Operator într-un cont 

special deschis în acest scop. 

 

5. POLITICA DE INVESTIȚII APLICABILĂ SOCIETĂȚII APA CTTA SA 

 

Finanțarea și realizarea lucrărilor de întreținere și investiții aferente sistemelor publice de 

alimentare cu apă și canalizare se face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, 

fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice. 

SC APA CTTA S.A. Alba a implementat in perioada 2010-2015, proiectul cofinanțat din 

Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu 2007-2013, prin care au 

fost extinse și modernizate rețelele de apă și de canalizare și au fost construite stații de epurare în 

aglomerările urbane mai mari de 10.000 locuitori echivalenți. În perioada 2016-2020, SC APA 

CTTA S.A. Alba implementează un proiect cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructura 

Mare 2014-2020. Acest proiect va contribui la extinderea și modernizarea infrastructurii de apă 

și apă uzată în aglomerările cuprinse între 2.000 și 10.000 locuitori echivalenți. 

 

6. DEZIDERATELE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI A ACȚIONARILOR CU 

PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE 

ALE SOCIETĂȚII APA CTTA SA 

 

Relațiile și comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, acționari și organele de 

administrare și conducere a societății se vor realiza în conformitate cu prevederile Contractului 

de delegare a gestiunii, ale Statutului Asociației și a Actului Constitutiv al societății precum și a 

legislației aplicabile în domeniu. 

 

7. CONDIȚII PRIVIND CALITATEA ȘI SIGURANȚA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR 

 

SC APA CTTA SA în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare 

cu Apă și Canalizare din Județul Alba, pentru asigurarea calității serviciilor prestate va respecta 

prevederile legale în vigoare aplicabile în domeniul de activitate și va urmări în permanență 

îmbunătățirea  Sistemului de Management Integrat implementat deja în societate. 
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De asemenea societatea urmărește realizarea obiectivelor de performanță și strategice în 

ceea ce privește îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prestate prin anticiparea nevoilor și 

așteptărilor utilizatorilor, orientarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către 

utilizatori, inclusiv sisteme de fose septice și asigurarea calităţii serviciului la nivelul 

corespunzător normelor Uniunii Europene. 

 

8. ETICĂ, INTEGRITATE ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ 

 

Așteptările autorității publice tutelare și acționarilor cu privire la funcționalitatea 

organelor de administrare și conducere, inclusiv din perspectiva eticii și integrității, sunt 

prezentate într-o serie de obligații și responsabilități asumate la nivelul Operatorului prin 

intermediul următoarelor reglementări interne: 

8.1 Regulamentul de Organizare și Funcționare completat de Regulamentul de Ordine 

Interioară al societății care exprimă angajamentele şi responsabilităţile de natură etică a 

conducerii societății și a personalului angajat cu  privire la managementul afacerilor şi 

desfășurarea activităţilor curente. 

8.2 Codul de etică ce contribuie la crearea unui climat organizaţional etic şi prezintă 

principiile etice şi de conduită profesională la care salariaţii aderă și se obligă să le respecte.  

8.3 Planul de administrare al SC APA CTTA SA Alba, având la bază principiile 

guvernanței corporative, care statuează o atitudine profesionistă, responsabilă și etică a 

companiei în raport cu: consumatori, autorități de reglementare, organisme de conducere, 

angajați. În acest context, Planul de administrare definește o serie de linii directoare asumate la 

nivelul organelor de administrare și conducere a societății, cu privire la: relația cu consumatorii 

(soluționarea promptă a reclamațiilor, sporirea calității serviciilor prestate, conștientizare și 

implicare, confidențialitate și performanță), relația cu acționarii (transparență și comunicare, 

management participativ și implicare activă), relația cu managerii (disciplină și autoritate, 

instruire, planificare succesorală, tratament nediscriminatoriu și evitarea conflictului de interese), 

respectiv relația cu angajații (stabilitate și motivare, consolidarea spiritului de echipă și 

armonizarea intereselor). 

8.4 Atribuțiile membrilor Consiliului de administrație 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, precum și potrivit dispozițiilor art. 16 din Actul constitutiv, SC APA 

CTTA SA este administrată de un Consiliu de Administraţie format dintr-un număr de 5 (cinci) 

administratori. Numirea membrilor Consiliului de Administraţie („Administratorii”) este 

temporară şi revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres 

numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un 

contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnaţi dintre salariaţii societăţii, 

contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului. 

Membrii Consiliului de Administraţie sunt numiţi şi/sau revocaţi de  Adunarea Generală  

a Acţionarilor, conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. 

 Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani. Membrii consiliului de administrație pot 

fi realeși în condițiile legii. 

Preşedintele Consiliului de Administraţie este ales din rândul administratorilor pentru o 

durată care nu poate depăşi durata mandatului său de administrator. Preşedintele Consiliului de 

Administraţie nu poate fi director general al societăţii. 

I. Consiliul de Administrație are conform statutului următoarele competențe de bază: 

 a.) aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Societăţii (care cuprinde şi 

organigrama acesteia), după ce a obţinut avizul conform favorabil al Asociaţiei asupra acestuia; 

 b.) stabileşte şi menţine politicile de asigurare în ceea ce priveşte personalul şi bunurile 

societăţii; 

 c.) elaborează şi aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc 

drepturile şi responsabilităţile ce revin personalului societăţii; 

 d.) prezintă anual Adunării Generale a Acţionarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de 

la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul 
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de profit şi pierderi, precum şi proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului pe 

anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al 

strategiei şi al bugetului pe anul următor Consiliul de Administraţie va solicita avizul conform 

prealabil al Asociaţiei asupra acestor proiecte; 

 e.) aprobă nivelul salariilor; 

 f.) promovează studii şi propune autorităţilor competente tarifele pentru furnizarea 

Serviciilor; 

 g.) aprobă operaţiunile de creditare necesare îndepliniri scopului Societăţii; 

 h.) numeşte Directorul General şi directorii diverselor departamente când este cazul; 

 i.) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură 

este necesară pentru desfăşurarea activităţii, precum şi înfiinţarea de noi unităţi; 

 j.) exercită atribuţiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală; 

 k.) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală şi execută hotărârile luate de 

aceasta în conformitate cu Actul Constitutiv. 

II. Consiliul de administraţie nu poate delega Directorului General următoarele:  

     a.) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;  

     b.) stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării 

financiare;  

     c.) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor;  

     d.) supravegherea activităţii directorilor;  

     e.) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi 

implementarea hotărârilor acesteia;  

     f.) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii. 

 

IX. LEGISLAȚIE 
Prevederile legale incidente în sectorul de activitate al Societății APACTTA SA Alba sunt 

1. Legea nr. 31/1990 privind societațile comerciale republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

2. O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice 

modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016; 

3. H.G. nr. 722/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea 

criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a 

clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare 

implementării prevederilor O.U.G. nr. 109/2016; 

4. Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa și canalizare, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

6. Legea nr. 99/2016 privind achizițiile publice sectoriale; 

7. H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor meodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică sectorială; 

8. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii; 

9. Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

10. Legea nr. 107/1996 Legea apelor cu modificările și completările ulterioare; 

11. H.G. nr. 188/ 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în 

mediul acvatic a apelor uzate cu modificările şi completările ulterioare; 

12. H.G. nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le 

îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare și a Normativului privind metodele 

de măsurare și frecventa de prelevare și analiza a probelor din apele de suprafaţa destinate 

producerii de apa potabilă, cu modificările și completările ulterioare; 

13. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 

Publice de Gospodărie Comunală nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de 

furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare; 
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14. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 

Publice de Gospodărie Comunală nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al 

serviciului de alimentare cu apă și de canalizare; 

15. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 

Publice de Gospodărie Comunală nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al 

serviciului de alimentare cu apă și de canalizare; 

16. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 

Publice de Gospodărie Comunală nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, 

ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de 

canalizare; 

17. Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 29/N/1993 
pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei şi a energiei termice la 

populaţie, instituţii publice și agenţi economici; 

18.  Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 2901/2013 

pentru aprobarea reglementarii tehnice „Normativ privind proiectarea, executia și exploatarea 

sistemelor de alimentare cu apa și canalizare a localitatilor. Indicativ NP 133-2013”; 

19. Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 161/2005 pentru 

aprobarea Reglementarii tehnice „Ghid de proiectare, execuţie și exploatare a lucrărilor de 

alimentare cu apa și canalizare in mediul rural”, indicativ GP 106-04; 

20. Ordinul comun al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului 

agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 708/344/2004 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de 

epurare în agricultură, cu modificările și completările ulterioare; 

21. O.U.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari 

sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare; 

22. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

23. Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscal; 

24. Legea 53/2003 privind Codul muncii; 

25. O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020; 

26. H.G. nr 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor O.U.G. nr. 40/2015; 

27. O.U.G. nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 

nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii 

maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de 

stat pentru perioada de programare 2014 - 2020 şi pentru modificarea și completarea unor acte 

normative din domeniul garantării; 

28. O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancţionarea neregulilor 

apărute în obţinerea și utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 

aferente acestora; 

29. Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 

Alte prevederi legale incidente în sectorul de activitate al SC APACTTA SA Alba. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

D I S P OZ I Ţ I E 

privind modificarea şi completarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 

262 din 26 iunie 2020 cu privire la constituirea Comisiei de recepție a materialelor care se vor 

livra şi depozita în vederea punerii acestora în operă pentru obiectivul de investiții 

„Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Râmeț - Brădești - 

Geogel - Măcărești - Bârlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - Valea Albă 

- Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu) ” 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând: 

- referatul nr. 16291/20 iulie 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba pentru completarea Dispoziţiei 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 262 din 26 iunie 2020 cu privire la constituirea 

Comisiei de recepție a materialelor care se vor livra şi depozita în vederea punerii acestora în 

operă pentru obiectivul de investiții: „Modernizare drum județean DJ 107 I : Aiud (DN1) - 

Aiudul de Sus - Râmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bârlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii 

- Bârlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN74 

(Cerbu)ˮ; 

- adresa cu nr. 437/20 iulie 2020  a Societăţii Konsent S.A., prestator în cadrul  

Contractului nr. 13841/248/10.07.2018 având ca obiect servicii de consultanţă privind 

managementul investiţiei şi administrarea contractului de execuţie. 

Luând în considerare prevederile: 

- Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 262 din 26 iunie 2020 cu 

privire la constituirea Comisiei de recepție a materialelor care se vor livra şi depozita în vederea 

punerii acestora în operă pentru obiectivul de investiții: „Modernizare drum județean DJ 107 I : 

Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Râmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bârlești Cătun - Cojocani - 

Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium 

Sat - DN74 (Cerbu)ˮ; 

          -  subclauzei 50.2 din cuprinsul Clauzei 50 Plăţi  şi ale Clauzei 5 Supervizorul şi 

reprezentantul Supervizorului - subclauza 5.1 lit.f) – din Contractul de lucrări nr. 

15726/358/23.07.2019 aferent Lot 1 şi Contractul de lucrări nr. 15728/2220/23.07.2019 aferent 

Lot 2, având ca obiect  executarea lucrărilor la  obiectivul „Modernizare drum județean DJ 107 

I : Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Râmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bârlești Cătun - 

Cojocani - Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - 

Coleșeni - Bucium Sat - DN74 (Cerbu)ˮ; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 191 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; 

- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2634 din 5 noiembrie 2015 privind 

documentele financiar-contabile; 

- Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor 

publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia 

aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917 din 12 decembrie 2005, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 

activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice 

nr. 2861 din 9 octombrie 2009, cu modificările și completările ulterioare;      
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În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 

 

DISPOZIŢIE 

   Art. I.  

Aprob modificarea alin. 2 al art. 1 al Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Alba nr. 262 din 26 iunie 2020 cu privire la constituirea Comisiei de recepție a materialelor 

care se vor livra şi depozita în vederea punerii acestora în operă pentru obiectivul de investiții 

„Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Râmeț - Brădești - 

Geogel - Măcărești - Bârlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - Valea Albă 

- Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu) ” urmând a avea 

următorul conţinut:   

„Art. 1.      
              (2) Componenţa Comisiei de recepție nominalizată la alin. 1 se completează cu experţii 

desemnaţi de Societatea Konsent S.A., prestator în cadrul  Contractului nr. 13841 din 10.07.2018 

având ca obiect servicii de consultanţă privind managementul investiţiei şi administrarea 

contractului de execuţie, după  cum urmează: 

Diana POPESCU – inginer calitate 

Lia BRIA – inginer cantităţi ” 

Art. II.  

Aprob completarea art. 1 al Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 262 

din 26 iunie 2020 cu privire la constituirea Comisiei de recepție a materialelor care se vor livra 

şi depozita în vederea punerii acestora în operă pentru obiectivul de investiții „Modernizare 

drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Râmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - 

Bârlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium 

- Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu) ” cu un nou alineat, alineatul 3, care va avea 

următorul conţinut: 

„Art. 1.  
(3) Componenţa Comisiei de recepție nominalizată la alin. 1 se completează cu experţii 

din partea Societăţii MGGP S.A., prestator în cadrul  Contractului nr. 12209 din 28.05.2020 

având ca obiect servicii de supraveghere prin diriginţi de şantier autorizaţi, după  cum urmează: 

Constantin MAZILU – coordonator echipă 

Ion BĂLAN  – diriginte Lot 1 

Ion MATEICĂ – diriginte Lot 2. 

        Art. III. Celelalte prevederi ale Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba 

nr. 262 din 26 iunie 2020 cu privire la constituirea Comisiei de recepție a materialelor care se 

vor livra şi depozita în vederea punerii acestora în operă pentru obiectivul de investiții 

„Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Râmeț - Brădești - 

Geogel - Măcărești - Bârlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - Valea Albă 

- Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu) ” rămân nemodificate. 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Societăţii MGGP S.A., 

Societăţii Konsent S.A., Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcției dezvoltare și bugete, 

Direcţiei gestionarea patrimoniului și Biroului resurse umane din cadrul aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba.  

                                                     Contrasemnează 

          PREŞEDINTE              SECRETAR GENERAL, 

                       Ion DUMITREL                                         Vasile BUMBU 

                                                                                         

 

 

 

Nr. 275                   

Alba Iulia, 20 iulie 2020 



 

50 

 

 

ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea  

prin PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  a contractului de achiziţie  publică  

având ca obiect: Servicii de proiectare și execuția lucrărilor de intervenţie  

pentru obiectivul de investiţii „Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza comunelor  

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

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 16344/21 iulie 2020 al Serviciului achiziții publice și 

monitorizarea implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a 

ofertelor pentru atribuirea prin PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  a contractului de achiziţie  

publică având ca obiect: Servicii de proiectare și execuția lucrărilor de intervenţie pentru 

obiectivul de investiţii „Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza comunelor Pianu și Săsciori, 

județul Alba - pe drumul județean DJ 704A”, Anunţ de participare simplificat  nr. SCN 1070496/ 

25.06.2020 09:07 publicat în SEAP; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 191 alin. 1 lit. a, art. 191 lit. f şi art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare; 

     - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare, emit următoarea  

 

DISPOZIŢIE 
 

 Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin 

PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  a contractului de achiziţie  publică având ca obiect : Servicii 

de proiectare și execuția lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Refacere 2 

poduri și 12 podețe pe raza comunelor Pianu și Săsciori, județul Alba - pe drumul județean DJ 

704A”, în următoarea componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 

Ciprian Ioan ORLEA  - consilier principal, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    programe, lucrări, întreţinere drumuri 

Membri titulari: 

Camelia Ileana  LAZĂR  - şef serviciu, Direcţia dezvoltare-bugete - Serviciul buget venituri 

Anca  OANA    - consilier asistent, Direcţia gestionarea patrimoniului - 

Serviciul  

     programe, lucrări, întreţinere drumuri 

Angela RUSU   - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi administraţie 

publică - Serviciul juridic-contencios 

Camelia Elena GALAC VITAN - consilier achiziţii publice superior, Direcţia dezvoltare- 

    bugete - Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării  

    contractelor 

Membri  de rezervă: 

Raluca Elena GRĂDINARIU - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi administraţie  

    publică - Serviciul juridic-contencios 
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Anca Alexandra MUREŞAN - consilier achiziţii publice superior, Direcţia dezvoltare-bugete – 

     Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării  

     contractelor 

Dana Georgiana LUPEA   - consilier achiziţii publice principal, Direcţia dezvoltare-bugete - 

Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării  

contractelor 

Sebastian POHONŢU  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  

     programe, lucrări, întreţinere drumuri 

Elena Cornelia STANCIU - consilier superior, Direcţia dezvoltare-bugete – Compartimentul 

     contabilitate – financiar 

Art. 2. În vederea atribuirii prin PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  a contractului de 

achiziţie  publică având ca obiect: Servicii de proiectare și execuția lucrărilor de intervenţie 

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

Săsciori, județul Alba - pe drumul județean DJ 704A”,  în raport cu sarcinile şi responsabilităţile, 

Comisia de evaluare are, în ansamblu, următoarele atribuţii:  

a.) deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta; 

b.) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi; 

c.) verificarea conformităţii propunerilor tehnice ale ofertanţilor cu prevederile caietului 

de sarcini; 

d.) evaluarea propunerilor tehnice ale ofertanţilor în conformitate cu criteriile de atribuire, 

dacă este cazul; 

e.) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, inclusiv verificarea 

conformităţii cu propunerile tehnice, verificarea aritmetică, verificarea încadrării în fondurile 

care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv, precum 

şi, dacă este cazul, verificarea încadrării acestora în situaţia prevăzută la art. 210 din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

f.) elaborarea solicitărilor de clarificări şi/sau completări necesare în vederea evaluării 

ofertelor;  

g.) stabilirea ofertelor neadecvate, inacceptabile şi/sau neconforme, precum şi a motivelor 

care stau la baza încadrării acestora în fiecare din aceste categorii;  

h.) stabilirea ofertelor admisibile;  

i.) aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare, astfel cum a fost prevăzut în 

anunţul de participare simplificat; 

j.) stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare sau, după caz, formularea propunerii de anulare 

a procedurii; 

k.) elaborarea proceselor-verbale aferente fiecărei şedinţe şi a raportului procedurii de 

atribuire. 

  Art. 3. Aprob numirea domnului  Ciprian Ioan ORLEA - consilier principal, Direcţia 

gestionarea patrimoniului, Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri ca persoană 

responsabilă de execuţia contractului de achiziţie  publică având ca obiect Servicii de 

proiectare și execuția lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Refacere 2 poduri 

și 12 podețe pe raza comunelor Pianu și Săsciori, județul Alba - pe drumul județean DJ 704A”. 

  Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi 

administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciul programe, lucrări, întreţinere 

drumuri, Serviciului achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor şi Biroului 

resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.                                        

            

                                                          Contrasemnează, 

           PREŞEDINTE              SECRETAR GENERAL 

                   Ion DUMITREL                      Vasile BUMBU 

 

Nr. 276                   

Alba Iulia,  21 iulie 2020 
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 
 

DISPOZIŢIE 

cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin 

PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  a contractului de achiziţie  publică având ca obiect: Servicii 

de proiectare şi execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Reabilitare şi consolidare 

drum judeţean DJ 107: Alba Iulia - DN 1 - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Secăşel - 

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

Baltă - limită Judeţul Mureş” - tronson „DRUM” 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 16350/21 iulie 2020 al Serviciului achiziții publice și 

monitorizarea implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a 

ofertelor pentru atribuirea prin PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  a contractului de achiziţie  

publică având ca obiect: Servicii de proiectare şi execuție a lucrărilor pentru obiectivul de 

investiții „Reabilitare şi consolidare drum judeţean DJ 107: Alba Iulia - DN 1 - Teleac - Hăpria 

- Straja - Berghin - Secăşel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - 

Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - limită Judeţul Mureş” - tronson „DRUM”, Anunţ de 

participare simplificat  nr. SCN 1070887 / 02.07.2020  publicat în SEAP; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 191 alin. 1 lit. a, art. 191 lit. f şi art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare; 

     - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare, emit următoarea  

 

 

DISPOZIŢIE 
 

 

 Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin 

PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  a contractului de achiziţie  publică având ca obiect: Servicii 

de proiectare şi execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Reabilitare şi consolidare 

drum judeţean DJ 107: Alba Iulia - DN 1 - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Secăşel - 

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

Baltă - limită Judeţul Mureş” - tronson „DRUM”, în următoarea componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 

Ioan Sorin MAIER   - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    programe, lucrări, întreţinere drumuri 

Membri titulari: 

Gheorghe POPA   - consilier asistent, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  

     programe, lucrări, întreţinere drumuri 

Lucian Dumitru CORNEA  - consilier juridic debutant, Direcţia juridică şi administraţie  

    publică - Serviciul juridic-contencios 

Dana Georgiana LUPEA  - consilier achiziţii publice principal, Direcţia dezvoltare-bugete - 

Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării  

contractelor 
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Maria DAMIAN   - consilier superior, Direcţia dezvoltare-bugete - Compartimentul 

contabilitate-financiar 

Membri de rezervă: 

Raluca Elena GRADINARIU - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi administraţie  

    publică - Serviciul juridic-contencios 

Silvia Maria SCOARŢĂ  - consilier achiziţii publice principal, Direcţia dezvoltare-bugete - 

     Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării  

     contractelor 

Felicia Carmen CAZACU   - consilier achiziţii publice superior, Direcţia dezvoltare-bugete - 

     Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării  

     contractelor 

Aurelian Cosmin  OLTEAN - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  

     programe, lucrări, întreţinere drumuri 

Ioan POPA    - consilier superior, Direcţia dezvoltare-bugete - Compartimentul 

contabilitate-financiar 

Art. 2. În vederea atribuirii prin PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  a contractului de 

achiziţie  publică având ca obiect: Servicii de proiectare şi execuție a lucrărilor pentru 

obiectivul de investiții „Reabilitare şi consolidare drum judeţean DJ 107: Alba Iulia - DN 1 - 

Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Secăşel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca 

Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - limită Judeţul Mureş” - tronson 

„DRUM”, în raport cu sarcinile şi responsabilităţile, Comisia de evaluare are, în ansamblu, 

următoarele atribuţii:  

a.) deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta; 

b.) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi; 

c.) verificarea conformităţii propunerilor tehnice ale ofertanţilor cu prevederile caietului 

de sarcini; 

d.) evaluarea propunerilor tehnice ale ofertanţilor în conformitate cu criteriile de atribuire, 

dacă este cazul; 

e.) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, inclusiv verificarea 

conformităţii cu propunerile tehnice, verificarea aritmetică, verificarea încadrării în fondurile 

care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv, precum 

şi, dacă este cazul, verificarea încadrării acestora în situaţia prevăzută la art. 210 din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

f.) elaborarea solicitărilor de clarificări şi/sau completări necesare în vederea evaluării 

ofertelor;  

g.) stabilirea ofertelor neadecvate, inacceptabile şi/sau neconforme, precum şi a motivelor 

care stau la baza încadrării acestora în fiecare din aceste categorii;  

h.) stabilirea ofertelor admisibile;  

i.) aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare, astfel cum a fost prevăzut în 

anunţul de participare simplificat; 

j.) stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare sau, după caz, formularea propunerii de anulare 

a procedurii; 

k.) elaborarea proceselor-verbale aferente fiecărei şedinţe şi a raportului procedurii de 

atribuire. 

  Art. 3. Aprob numirea domnului  Ioan Sorin MAIER - consilier superior, Direcţia 

gestionarea patrimoniului, Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri ca persoană 

responsabilă de execuţia contractului de achiziţie  publică având ca obiect Servicii de 

proiectare şi execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Reabilitare şi consolidare 

drum judeţean DJ 107: Alba Iulia - DN 1 - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Secăşel - Cergău 

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

limită Judeţul Mureş” - tronson „DRUM”. 

 

  Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi 
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administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciul programe, lucrări, întreţinere 

drumuri, Serviciului achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor şi Biroului 

resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.                                        

            

                                                          Contrasemnează, 

           PREŞEDINTE              SECRETAR GENERAL 

                   Ion DUMITREL                      Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 277                   

Alba Iulia,  21 iulie 2020 
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL  ALBA       

CONSILIUL JUDEŢEAN      

PREŞEDINTE 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind  constituirea Comisiei de predare a unor imobile - terenuri, situate 

administrativ în municipiul Alba Iulia, P-ţa Consiliul Europei, f.n., județul Alba, 

înscrise în CF 97793 Alba Iulia  și CF 111025 Alba Iulia 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 16445 din 22 iulie 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

privind propunerea de constituire a Comisiei de predare a unor imobile - terenuri, situate 

administrativ în municipiul Alba Iulia, P-ţa Consiliul Europei, f.n., județul Alba, înscrise în CF 

97793 Alba Iulia  și CF 111025 Alba Iulia;  

Luând în considerare prevederile:  

 - Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 114 din 28 mai 2020 privind aprobarea 

transmiterii unor imobile - terenuri din domeniul public al Județului Alba și administrarea 

Consiliului Județean Alba în domeniul public al Municipiului Alba Iulia și administrarea 

Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia. 

- Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia  nr. 186 din  29 iunie 2020  

privind declararea unor imobile (terenuri) ca aparținând domeniului public de interes local al 

Municipiului Alba Iulia. 

Având în vedere prevederile: 

      - art. 191 alin. 1 lit. a, lit. c și  lit. f  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-

contabile, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare emit următoarea  

 

 

DISPOZIȚIE 

 

 

Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de predare a unor imobile - terenuri, situate 

administrativ în municipiul Alba Iulia, P-ţa Consiliul Europei, f.n., județul Alba, înscrise în 

CF 97793 Alba Iulia  și CF 111025 Alba Iulia, în următoarea componenţă: 

 

Președinte: 

Radu Octavian NEAG   - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul administrarea domeniului public și privat,  

                                                      informatică  

      

Membri titulari: 

Cornea Lucian DUMITRU      - consilier juridic debutant, Direcția juridică și administraţie  

     publică - Serviciul juridic-contencios  
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Ioan POPA    - consilier superior, Direcţia de dezvoltare şi bugete -  

     Compartimentul contabilitate-financiar 

     Mircea NEAMȚU                  - inspector de specialitate, Direcţia gestionarea patrimoniului 

 - Serviciul administrarea domeniului public și privat,  

                                                       informatică 

 

Membri supleanți: 

Adrian Florin GHILEA  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul administrarea domeniului public și privat, 

informatică  

Eugen DOBRA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -  

     Compartimentul contabilitate-financiar 

Ana Maria Toma                        - consilier juridic superior, Direcția juridică și administraţie 

     publică - Serviciul juridic-contencios  

Art. 2.  Atribuțiile membrilor comisiei de predare sunt: identificarea imobilelor, 

inventarierea faptică, întocmirea listei de inventariere, verificarea situației juridice a imobilelor, 

întocmirea procesului verbal de predare-primire, întocmirea protocolului de predare. 

Art. 3.  Documentele întocmite în urma acțiunii de predare-primire vor fi transmise 

Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției de dezvoltare şi bugete și Direcției juridică şi 

administrație publică. 

   

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba; persoanelor 

nominalizate, Direcției juridică şi administrație publică, Direcției gestionarea patrimoniului, 

Direcția amenajarea teritoriului și urbanism,  Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse 

umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                                                                                  

                              Contrasemnează, 

       PREŞEDINTE                      SECRETAR  GENERAL, 

        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 278                   

Alba Iulia, 22 iulie  2020 

 

 

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind constituirea Comisiei de analiză a mijloacelor fixe propuse a fi scoase din funcțiune/ 

obiectelor de inventar în folosinţă propuse a fi scoase din uz,  

comisiei de evaluare și negociere și comisiei de casare 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 16439/22 iulie 2020 al Direcţiei dezvoltare şi bugete  din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba cu privire la constituirea Comisiei de 

analiză a mijloacelor fixe propuse a fi scoase din funcțiune/obiectelor de inventar în folosinţă 

propuse a fi scoase din uz, a comisiei de evaluare și negociere și a comisiei de casare; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 191 alin. 1 lit. a, lit. c și lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și 

necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.G. nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare 

și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților 

administrativ-teritoriale; 

- H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a 

bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului 

imobilizat în active corporale și necorporale, aprobate prin H.G. nr. 909/1997, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe 

aprobat prin H.G. nr. 2139/2004; 

- Normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de 

natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor 

publice nr. 2861/2009; 

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

modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 

 

D I S P O Z I Ț I E 

 

 Art. 1. (1) Aprob constituirea Comisiei de analiză a mijloacelor fixe propuse a fi scoase 

din funcțiune/obiectelor de inventar în folosinţă propuse a fi scoase din uz, în următoarea 

componență: 

    Președinte cu drept de vot: 

Camelia Ileana LAZĂR    - șef serviciu, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul buget- 

    venituri 

    Membri titulari: 

Ioan POPA                           - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Compartimentul   

                                               contabilitate-financiar  

Virgil Ștefan CĂRPINIŞAN - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul 

 administrare domeniul public și privat, informatică  

Marius Vasile TRIFAN  - inspector de specialitate, Serviciul administrativ 

Ana Maria TOMA  - consilier juridic superior, Direcția juridică și administație publică 

  - Serviciul juridic-contencios 
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    Membri de rezervă: 

Adriana RADU                     - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Compartimentul  

                                               contabilitate-financiar  

Nicolae Alin DREGHICIU - referent, Serviciul administrativ 

(2) Aprob constituirea Comisiei de evaluare și negociere, în următoarea 

componență: 

    Președinte cu drept de vot: 

Elena OPRUŢA  - director executiv adjunct, Direcția dezvoltare și bugete 

    Membri titulari: 

Paul Marius HAŢEGAN - șef serviciu, Serviciul administrativ  

Ana Monica CRĂCIUN - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Compartimentul  

    contabilitate-financiar  

Virgil Ștefan CĂRPINIŞAN - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul 

 administrare domeniul public și privat, informatică  

Maria Romana RUSU - șef serviciu, Direcția juridică și administație publică - Serviciul  

   juridic- contencios 

    Membri de rezervă: 

Elena Cornelia STANCIU - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul buget- 

    venituri  

Maria DAMIAN  - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Compartimentul  

    contabilitate-financiar  

(3) Aprob constituirea Comisiei de casare, în următoarea componență: 

    Președinte cu drept de vot: 

Ioan BODEA   - director executiv, Direcția gestionarea patrimoniului 

    Membri titulari: 

Eugen DOBRA  - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Compartimentul  

    contabilitate-financiar  

Gabriela Cristina MOTOC - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul 

 administrare domeniul public și privat, informatică  

Andreea Maria BABIN - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    administrarea domeniului public și privat, informatică 

Gabriel Ioan VASIU  - consilier juridic superior, Direcția juridică și administație publică 

    - Serviciul juridic-contencios 

    Membri de rezervă: 

Adrian Florin GHILEA - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    administrarea domeniului public și privat, informatică 

Petruța Rodica TODEA - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul buget-

    venituri 

 Art. 2. (1) Comisia de analiză a mijloacelor fixe propuse a fi scoase din 

funcțiune/obiectelor de inventar în folosinţă propuse a fi scoase din uz va proceda la: 

a.) analizarea fiecărui articol în parte din ,,Lista bunurilor (mijloace fixe/obiecte inventar) 

care se propun pentru scoaterea din funcţiune/uz”, care presupune: 

- identificarea scriptică și verificarea îndeplinirii condițiilor de scoatere din funcțiune pe 

baza informațiilor din listă și din documentele atașate; 

- identificarea faptică și constatarea stării tehnice a bunurilor, uzura fizică și morală a 

acestora; 

- solicitarea de informații suplimentare Compartimentului contabilitate-financiar 

referitoare la bunurile respective (dacă se consideră că este cazul); 

- solicitarea de consultanță de specialitate de la angajați ai instituției sau specialiști din 

afara acesteia (dacă se consideră că este cazul); 

- întocmirea pe baza celor constatate a unor note de constatare tehnică referitoare la 

activele propuse pentru scoaterea din funcțiune/note privind starea tehnică a obiectelor de 

inventar; 
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b.) stabilirea modalității de valorificare prin vânzare sau casare (având în vedere starea 

tehnică a bunurilor, gradul de uzură morală, eventualele cheltuieli legate de valorificare prin 

vânzare sau casare, etc.); 

c.) întocmirea unui proces verbal cuprinzând constatările, concluziile și propunerile 

Comisiei de analiză, având ca anexe lista/listele cu bunurile care urmează a fi valorificate prin 

casare; 

d.) transmiterea procesului verbal spre aprobare Președintelui Consiliului Județean Alba; 

e.) transmiterea procesului verbal Comisiei de evaluare sau Comisiei de casare, după caz. 

  (2) Comisia de evaluare și negociere va proceda la: 

a.) întocmirea unui raport de evaluare a bunurilor scoase din funcțiune, a materialelor sau 

pieselor rezultate în urma demolării sau dezmembrării acestora, ce urmează a fi vândute și 

stabilirea prețului inițial de vânzare, 

b.) transmiterea raportului spre aprobare Președintelui Consiliului Județean Alba, 

c.) analizarea pieței privind prețurile pentru fiecare tipuri de active, ansambluri, 

subasambluri, materii și materiale refolosibile, 

d.) organizarea licitației publice pentru vânzarea activelor, ansamblurilor și 

subasamblurilor aferente activelor scoase din funcțiune, propuse a fi vândute, 

e.) încheierea contractului de vânzare-cumpărare a activelor între UAT - Județul Alba și 

societatea cu cea mai convenabilă ofertă financiară, 

f.) transmiterea compartimentului contabilitate-financiar a unui exemplar a contractului 

de vânzare-cumpărare și a facturii în vederea scăderii bunurilor respective din evidența contabilă. 

  (3) Comisia de casare va proceda la: 

a.) deplasarea la locul de amplasare a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar și 

constatarea: 

- dacă MF/obiectele de inventar ce urmează a fi casate sunt cele înscrise în liste; 

- gradul de uzură și starea fizică a MF/obiectelor de inventar; 

- dacă acțiunea de casare poate să înceapă. 

Dacă nu se acceptă începerea casării, comisia informează conducerea Consiliului 

Judeţean Alba despre motivele care o determină să facă acest lucru. 

b.) întocmirea ,,Procesului verbal de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe/de 

declasare a unor bunuri materiale" (completează doar capitolele I și II) și transmiterea acestuia 

spre aprobare Președintelui Consiliului Județean Alba, 

c.) urmărirea acțiunii de dezmembrare a mijloacelor fixe sau obiectelor de inventar în 

cadrul fiecărui compartiment, 

d.) transmiterea către Comisia de evaluare și negociere a listei cuprinzând componentele 

rezultate în urma dezmembrării care pot fi vândute, 

e.) predarea la magazie a componentelor care pot fi utilizate în instituție la executarea sau 

repararea altor mijloace fixe sau obiecte de inventar, 

f.) predarea materialelor nerecuperabile, 

g.) completarea capitolului III al ,,Procesului verbal de scoatere din funcțiune a 

mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale" și transmiterea unui exemplar al acestuia 

către Compartimentul contabilitate-financiar.  

Art. 3. Înregistrarea în contabilitate a rezultatelor prezentate în procesele verbale 

întocmite de comisiile menționate și aprobate de Președintele Consiliului Județean Alba va fi 

realizată de către compartimentul contabilitate-financiar, ulterior primirii acestor procese verbale. 

Art. 4. Reglementările prezentei dispoziţii se completează cu prevederile din Procedura 

operaţională privind scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea mijloacelor fixe și a 

obiectelor de inventar (PO-41-13). 

 Art. 5. La data intrarii în vigoare a prezentei dispoziţii, Dispoziția Președintelui 

Consiliului Județean Alba nr. 578/19 septembrie 2017 privind constituirea Comisiei de analiză 

a mijloacelor fixe propuse a fi scoase din funcțiune/obiectelor de inventar în folosință propuse a 

fi scoase din uz, comisiei de evaluare și negociere și comisiei de casare, își încetează 

aplicabilitatea. 
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Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, persoanelor nominalizate, Direcției gestionarea 

patrimoniului, Direcției juridică și administrație publică, Direcției dezvoltare și bugete, Direcției 

amenajarea teritoriului și urbanism, Serviciului administrativ și Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

 

 

           Contrasemnează, 

                     PREŞEDINTE,                    SECRETAR GENERAL 

              Ion DUMITREL                               Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 279 

Alba Iulia,  22 iulie 2020 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba 

 în ședință „extraordinară”, în ziua de 30 iulie 2020 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Luând în considerare: 

- propunerea secretarului general al Judeţului Alba nr. 16706/24 iulie 2020 cu privire la 

convocarea consilierilor judeţeni ai Judeţului Alba în şedinţă „extraordinară” şi Proiectul ordinii 

de zi al şedinţei; 

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

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

 Având în vedere prevederile: 

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

art. 134 alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19; 

- H.G. nr. 553 din 15 iulie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 

României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe 

durata acesteia 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 

modificările și completările ulterioare, emit următoarea 

 

DISPOZIȚIE  

 

Art. 1. (1) Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţă „extraordinară”, în ziua de 30 iulie 

2020, ora 10
00

, ședință care va avea loc, „la distanţă”,  în regim de audio/videoconferință. 

(2) Locul desfăşurării şedinţei este sediul Consiliului Judeţean Alba, camera 4 A, 

(parter) din municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba. 

(3) Aplicaţia utilizată pentru desfăşurarea şedinţei este Zoom Cloud Meeting  

Art. 2. Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa - parte integrantă a prezentei 

dispoziţii. 

Art. 3. (1) Procesul verbal şi proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoţite de 

referatele de aprobare şi rapoartele de specialitate, vor fi puse la dispoziţia consilierilor judeţeni 

prin e-mail (comunicare pe adresa de poştă electronică aflată în baza de date a Consiliului 

Judeţean Alba). 

   (2) Aducerea la cunoştinţă publică a materialelor înscrise pe ordinea de zi se face 

prin afişare pe  pagina de internet www.cjalba.ro 

Art. 4. (1) Consilierii judeţeni pot formula şi depune amendamente la proiectele de 

hotărâri înscrise pe ordinea de zi, până în data de 30 iulie 2020 la ora 8
30

.  

 (2) Propunerile, modificările, completările sau întrebările asupra proiectelor de 

hotărâri vor fi transmise prin e-mail secretarului general al Judeţului Alba până în data de 30 

iulie  2020 la ora 8
30

. 

Art. 5. (1) Pentru desfăşurarea în condiţii normale a şedinţei „ordinară” şi a şedinţelor 

comisiilor de specialitate vor fi respectaţi următorii paşi: 

 Conectarea  la aplicaţia Zoom Cloud Meeting pe tableta, telefon sau laptop 

 Accesarea linkului de invitaţie, Invitation URL, primit pe e-mail, pentru a intra în 

şedinţa on-line 
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 Confirmarea prezenţei la şedinţă la apelul efectuat de secretarul general al Judeţului 

Alba  

 Aprobarea ordinii de zi propusă de Preşedintele Consiliului Judeţean Alba 

 Dezbateri asupra proiectelor de hotărâri 

 Votul asupra proiectelor de hotărâri  

Art. 6. (1) Recomand ca şedinţele comisiilor de specialitate să fie efectuate „la distanţă”,  

în sistem audio/videoconferință, în cursul zilei de 30 iulie 2020, după următorul program: 

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii, începând cu ora 

8
30

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

gestionarea patrimoniului județului, începând cu ora 8
45

 

Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică, 

începând cu ora 9
00

 

Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, începând cu 

ora 9
15

 

Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri, începând 

cu ora 9
30

 

Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție social, începând cu ora 9
45

 

 (2) Desemnez responsabili cu desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Alba în 

regim audio/videoconferință pe: 

Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba 

Virgil Ştefan CĂRPINIŞAN - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - 

Serviciul administrarea domeniul public şi privat, informatică 

Viorel LUCULESCU - consilier superior, Direcţia juridică şi administraţie publică -

Compartimentul administraţie publică 

Ioana BĂBUŢ - consilier superior, Direcţia juridică şi administraţie publică-

Compartimentul administraţie publică 

 (3) Desemnez responsabili cu desfăşurarea şedinţelor comisiilor de specialitate în 

regim audio/videoconferință pe: 

Vasile BUMBU - secretar general al Judeţului Alba 

Virgil Ştefan CĂRPINIŞAN - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - 

Serviciul administrarea domeniul public şi privat, informatică  

Viorel LUCULESCU - consilier superior, Direcţia juridică şi administraţie publică-

Compartimentul administraţie publică 

Ioana BĂBUŢ - consilier superior, Direcţia juridică şi administraţie publică-

Compartimentul administraţie publică 

Art. 7. (1) Tabelul cu privire la evidenţa prezenţei consilierilor judeţeni la şedinţele 

comisiei de specialitate, organizate în vederea avizării proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea 

de zi şedinţei „extraordinară” convocată pentru data de 30 iulie 2020,  va fi însuşit, semnat şi 

transmis prin e-mail de către preşedinţii comisiilor de specialitate, secretarului general al 

Judeţului Alba, care îl va confirma şi contrasemna. 

     (2) Tabelul cu privire la evidenţa prezenţei consilierilor judeţeni la şedinţa 

„extraordinară” din data de 30 iulie 2020,  va fi însuşit şi semnat de către Preşedintele Consiliului 

Judeţean Alba, iar secretarul general al Judeţului Alba îl va confirma şi contrasemna. 

Art. 8. (1)  Fiecare consilier judeţean va completa şi semna Fişa de vot care conţine Votul 

asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei „extraordinarăˮ din data de 30 

iulie 2020, urmând ca aceasta să fie transmisă prin e-mail secretarului general al Judeţului Alba, 

în cel mai scurt timp posibil, după ce şedinţa va fi declarată închisă. 

   (2) Exercitarea votului se face prin înscrierea semnului X în căsuţa 

corespunzătoare. 

Art. 9. (1) Prezenta dispoziție, se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, consilierilor judeţeni, persoanelor nominalizate, direcţiilor, 
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serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.      

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prezentei dispoziţii se face prin intermediul 

Direcţiei juridică şi administraţie publică. 

                          Contrasemnează, 

       PREŞEDINTE,                  SECRETAR GENERAL 

        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU  
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Anexa la Dispoziţia Preşedintelui  

Consiliului Judeţean Alba nr. 282/24 iulie 2020 

 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

a şedinţei „extraordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 30 iulie 2020 

 

 

 

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 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului 

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 

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 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică, Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și 

sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri şi 

Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială 

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 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică, Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și 

sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri şi 

Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială 

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 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică şi Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială 

 

                          Contrasemnează, 

       PREŞEDINTE,                  SECRETAR GENERAL 

        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 
 

DISPOZIŢIE 

cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin 

PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  a Acordului-cadru având ca obiect: LUCRĂRI DE 

ÎNTREȚINERE CURENTĂ, PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE TIMP DE VARĂ, 

PE DRUMURILE JUDEȚENE DIN JUDEȚUL ALBA - 2020 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 17013/29 iulie 2020 al Serviciului achiziții publice și 

monitorizarea implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a 

ofertelor pentru atribuirea prin PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  a Acordului-cadru având ca 

obiect: LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ, PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE 

TIMP DE VARĂ, PE DRUMURILE JUDEȚENE DIN JUDEȚUL ALBA - 2020, Anunţ de 

participare simplificat  nr. [SCN1071566] / 14.07.2020 publicat  în SEAP; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 191 alin. 1 lit. a, art. 191 lit. f şi art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare; 

     - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare, emit următoarea  

 

DISPOZIŢIE 

 Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin 

PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  a Acordului-cadru având ca obiect: LUCRĂRI DE 

ÎNTREȚINERE CURENTĂ, PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE TIMP DE VARĂ, 

PE DRUMURILE JUDEȚENE DIN JUDEȚUL ALBA - 2020, în următoarea componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 

Angela Monica  MARCU - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    programe, lucrări, întreţinere drumuri 

Membri titulari: 

Camelia Ileana LAZĂR  -  şef serviciu,  Direcţia dezvoltare-bugete - Serviciul buget- 

venituri 

Raluca Elena GRĂDINARIU - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi administraţie  

    publică - Serviciul juridic-contencios 

Felicia Carmen CAZACU  - consilier achiziţii publice superior, Direcţia dezvoltare-bugete - 

Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării  

contractelor 

Ciprian Ioan ORLEA  - consilier principal, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  

     programe, lucrări, întreţinere drumuri 

Membri de rezervă: 

Ana Maria TOMA   - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi administraţie  

    publică - Serviciul juridic-contencios 

Silvia Maria SCOARŢĂ  - consilier achiziţii publice principal, Direcţia dezvoltare-bugete - 

Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării  

contractelor 

Aurelian Cosmin OLTEAN - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  
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     programe, lucrări, întreţinere drumuri 

Gheorghe POPA   - consilier asistent, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    programe, lucrări, întreţinere drumuri 

 Petruţa Rodica TODEA  -  consilier superior,  Direcţia dezvoltare-bugete - Serviciul buget- 

venituri 

Dana POTOPEA  - şef serviciu, Direcţia dezvoltare-bugete, Serviciul achiziţii  

    publice şi monitorizarea implementării contractelor 

 

Art. 2. În vederea atribuirii prin PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  a Acordului-cadru 

având ca obiect: LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ, PERIODICĂ ȘI REPARAȚII 

CURENTE PE TIMP DE VARĂ, PE DRUMURILE JUDEȚENE DIN JUDEȚUL ALBA - 2020,  

în raport cu sarcinile şi responsabilităţile, Comisia de evaluare are, în ansamblu, următoarele 

atribuţii:  

a.) deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta; 

b.) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi; 

c.) verificarea conformităţii propunerilor tehnice ale ofertanţilor cu prevederile caietului 

de sarcini; 

d.) evaluarea propunerilor tehnice ale ofertanţilor în conformitate cu criteriile de atribuire, 

dacă este cazul; 

e.) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, inclusiv verificarea 

conformităţii cu propunerile tehnice, verificarea aritmetică, verificarea încadrării în fondurile 

care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv, precum 

şi, dacă este cazul, verificarea încadrării acestora în situaţia prevăzută la art. 210 din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

f.) elaborarea solicitărilor de clarificări şi/sau completări necesare în vederea evaluării 

ofertelor;  

g.) stabilirea ofertelor neadecvate, inacceptabile şi/sau neconforme, precum şi a motivelor 

care stau la baza încadrării acestora în fiecare din aceste categorii;  

h.) stabilirea ofertelor admisibile;  

i.) aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare, astfel cum a fost prevăzut în 

anunţul de participare simplificat; 

j.) stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare sau, după caz, formularea propunerii de anulare 

a procedurii; 

k.) elaborarea proceselor-verbale aferente fiecărei şedinţe şi a raportului procedurii de 

atribuire. 

 

  Art. 3. Aprob numirea domnului Gheorghe POPA - consilier asistent, Direcţia 

gestionarea patrimoniului - Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri ca persoană 

responsabilă de execuţia Acordului-cadru având ca obiect LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE 

CURENTĂ, PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE TIMP DE VARĂ, PE DRUMURILE 

JUDEȚENE DIN JUDEȚUL ALBA - 2020 

 

  Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi 

administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei dezvoltare şi bugete, 

Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri, Serviciului achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.                                        

            

                                                             Contrasemnează, 

           PREŞEDINTE              SECRETAR GENERAL 

                   Ion DUMITREL                      Vasile BUMBU 

Nr. 283                   

Alba Iulia,  29 iulie 2020 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE   

 

DISPOZIŢIE 

privind modificarea componenţei Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor 

„Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii - SALA UNIRII” 

stabilită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 271/17 iulie 2020 

  

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând: 

- referatul nr. 17038/29 iulie 2020 al Serviciului investiţii, dezvoltare promovare 

patrimonială şi managementul unităţilor de cultură, care are ca obiect modificarea componenţei 

Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor „Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional 

al Unirii şi Sala Unirii - SALA UNIRII”; 

- adresa nr. 875490/29 iulie 2020  a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al 

Judeţului Alba; 

Luând în considerare prevederile Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 

271/17 iulie 2020 privind numirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor „Reabilitare şi 

refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii - SALA UNIRII”; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulte rioare; 

- art. 9 - 23 din Regulamentul privind recepţia construcţiilor aprobat prin H.G. nr. 

343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a 

lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora  

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

modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 

 

DISPOZIȚIE 

 

Art. I. 

Aprob modificarea articolului unic al Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Alba nr. 271/17 iulie 2020 în sensul înlocuirii din componenţa Comisiei de recepţie la 

terminarea lucrărilor „Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala 

Unirii - SALA UNIRII”: 

 a domnului inspector Sorin Nicolae SĂBĂDUŞ cu domnul inspector Dan Aurelian 

CLEMNIC în calitate de reprezentant al Inspectoratului Judeţean în Construcţii Alba 

 a domnului lt. col. Horia Todor BURZ cu domnul maior Adrian DĂRĂBAN în 

calitate de reprezentant al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Judeţului Alba 

Art. II. 

Componenţa Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor „Reabilitare şi 

refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii - SALA UNIRII”, stabilită prin 

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 271/17 iulie 2020 privind numirea 

Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor „Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional 

al Unirii şi Sala Unirii - SALA UNIRII” modificată conform prevederilor Art. I va avea 

următoarea structură: 

Preşedinte: 

Dan Mihai POPESCU         - administrator public al Județului Alba 

Membri titulari: 

Emilia TOMA   - reprezentantul UAT - Municipiul Alba Iulia, Primăria  

    Municipiului Alba Iulia 
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Dan Aurelian CLEMNIC  - inspector, Inspectoratul Judeţean în Construcţii Alba 

maior Adrian DĂRĂBAN  - reprezentant al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă  

    „Unirea” al Judeţului Alba 

Matei DRÎMBĂREAN  - director executiv, Direcţia Judeţeana de Cultură, Culte şi  

                                              Patrimoniul Cultural Național Alba 

Daniela DOCAN   - consilier superior, Serviciul investiţii, dezvoltare, promovare  

    patrimonială şi managementul unităţilor de cultură din cadrul  

    aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba                   

Mihaela Anca DRĂGHICIU  - consilier superior, Serviciul investiţii, dezvoltare,  

         promovare patrimonială şi managementul unităţilor de cultură din  

    cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba  

Membru de rezervă: 

Cornelia FĂGĂDAR  - şef serviciu, Serviciul investiţii, dezvoltare, promovare  

    patrimonială şi managementul unităţilor de cultură, din cadrul  

    aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba  

Secretariatul comisiei este asigurat de: ing. Ovidiu OPREA - diriginte de şantier.  

 

 Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Inspectoratului Judeţean în Construcţii Alba, 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Judeţului Alba, domnilor Sorin Nicolae 

Săbăduş şi Dan Aurelian Clemnic (prin intermediul Inspectoratului Judeţean în Construcţii 

Alba), Horia Todor Burz şi Adrian Dărăban (prin intermediul Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă „Unirea” al Judeţului Alba), administratorului public al Județului Alba, Direcției juridică 

și administraţie publică, Serviciului investiţii, dezvoltare, promovare patrimonială şi 

managementul unităţilor de cultură și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Alba. 

 

                                                                                                   Contrasemnează,  

                        PREŞEDINTE                        SECRETAR GENERAL, 

                        Ion DUMITREL                                                   Vasile BUMBU 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 285 

Alba Iulia, 29 iulie 2020 
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O R D I N U L  NR. 228 
privind stabilirea numărului membrilor Consiliului județean Alba și al consiliilor locale ale 

comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţul Alba 
 

 Prefectul judeţului Alba; 
În baza referatului cu nr. 9896/2020 întocmit de Serviciul verificarea legalităţii actelor, 

contencios administrativ, urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, alegeri, prin care se 
propune emiterea unui ordin pentru stabilirea numărului membrilor consiliului județean și a 
numărului membrilor consiliilor locale din județul Alba; 

Văzând: 
- adresa nr. 17012/9 iulie 2020 a Ministerului Afacerilor Interne, înregistrată la Instituția 

Prefectului - județul Alba sub nr. 9896/10 iulie 2020, prin care se solicită comunicarea numărului 
consilierilor locali și județeni; 

- adresa nr. 1798/10 iulie 2020 a Direcţiei Regionale de Statistică Alba, înregistrată la 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba sub nr. 9911/10 iulie 2020, din care rezultă numărul 
locuitorilor fiecărei unităţi administrativ teritoriale din judeţul Alba la data de 1 ianuarie 2020; 
 Având în vedere: 

- prevederile art. 45 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 112 alin. 1 și ale art. 171 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- dispozițiile art. 252 alin. 1 lit. a) coroborate cu art. 253 lit. a) și art. 258 lit. d) din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art. 275 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare,  emit prezentul 
 

O R D I N: 
 

Art. 1. Numărul membrilor Consiliului județean Alba și al consiliilor locale ale comunelor, 
oraşelor şi municipiilor din judeţul Alba, se stabilește în funcție de populația acestora la data de 
1 ianuarie 2020, raportată de către Direcția Regională de Statistică Alba, astfel: 

a. pentru Consiliul județean Alba se stabilește un număr de 32 membri raportat la 
numărul locuitorilor județului Alba (373710 locuitori) la 1 ianuarie 2020. 

b. pentru Consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţul Alba, 
numărul membrilor acestora se stabilește raportat la numărul locuitorilor la 1 
ianuarie 2020 pentru fiecare unitate administrativ teritorială în parte, potrivit datelor 
consemnate în tabelul de mai jos: 

 

Nr. Crt. Unitatea administrativ -  
teritorială 

Numărul locuitorilor 
 

Numărul membrilor 
consiliului local 

1.  Alba Iulia 74885 21 

2.  Aiud 25400 19 
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3.  Blaj 20619 19 

4.  Sebeş 32611 19 

5.  Abrud 5248 15 

6.  Baia de Arieş 3806 13 

7.  Câmpeni 7376 15 

8.  Cugir 25759 19 

9.  Ocna Mureş 14081 17 

10.  Teiuş 7255 15 

11.  Zlatna 7882 15 

12.  Albac 2007 11 

13.  Almaşu Mare 1217 9 

14.  Arieşeni 1610 11 

15.  Avram Iancu 1464 11 

16.  Berghin 1974 11 

17.  Bistra 4641 13 

18.  Blandiana 893 9 

19.  Bucerdea Grânoasă 2308 11 

20.  Bucium 1423 11 

21.  Câlnic 1915 11 

22.  Cenade 979 9 

23.  Cergău 1609 11 

24.  Ceru Băcăinţi 235 9 

25.  Cetatea de Baltă 3095 13 

26.  Ciugud 3115 11 

27.  Ciuruleasa 1141 9 

28.  Crăciunelu de Jos 2130 11 

29.  Cricău 2027 11 

30.  Cut 1271 9 

31.  Daia Română 3102 13 

32.  Doştat 991 9 

33.  Fărău 1522 11 

34.  Galda de Jos 4372 13 

35.  Gârbova 2098 11 

36.  Gârda de Sus 1552 11 

37.  Hopârta 1137 9 

38.  Horea 1974 11 

39.  Ighiu 6973 15 

40.  Întregalde 562 9 

41.  Jidvei 5293 15 

42.  Livezile 1199 9 

43.  Lopadea Nouă 2602 11 

44.  Lunca Mureşului 2523 11 

45.  Lupşa 3007 13 

46.  Meteş 2736 11 

47.  Mihalţ 3238 13 

48.  Mirăslău 2003 11 

49.  Mogoş 774 9 

50.  Noşlac 1815 11 

51.  Ocoliş 521 9 

52.  Ohaba 602 9 

53.  Pianu 3575 13 

54.  Poiana Vadului 1056 9 

55.  Ponor 584 9 

56.  Poşaga 952 9 
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57.  Rădeşti 1280 9 

58.  Râmeț 507 9 

59.  Rimetea 1013 9 

60.  Roşia de Secaș 1590 11 

61.  Roşia Montană 2743 11 

62.  Sălciua 1417 11 

63.  Săliştea 2319 11 

64.  Săsciori 6438 15 

65.  Sâncel 2610 11 

66.  Sântimbru 2956 11 

67.  Scărişoara 1576 11 

68.  Sohodol 1685 11 

69.  Stremţ 2399 11 

70.  Şibot 2389 11 

71.  Șona 4335 13 

72.  Șpring 2530 11 

73.  Şugag 2903 11 

74.  Unirea 4886 13 

75.  Vadu Moţilor 1334 9 

76.  Valea Lungă 3061 13 

77.  Vidra 1557 11 

78.  Vinţu de Jos 5443 15 

 
           Art. 2. Serviciul verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ, urmărirea aplicării 
actelor cu caracter reparatoriu, alegeri, va comunica prezentul ordin Ministerului Afacerilor 
Interne, Autorităţii Electorale Permanente, Tribunalului Alba, primarilor unităţilor administrativ 
teritoriale din judeţul Alba, Judecătoriilor Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeş, Câmpeni, Direcţiei publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor Alba, Biroului judeţean de administrare a bazelor de date 
privind evidenţa persoanelor Alba, Biroului pentru străini al judeţului Alba, Direcţiei Regionale de 
Statistică Alba, Inspectoratului Judeţean de Poliţie Alba, Inspectoratului judeţean de Jandarmi 
Alba, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale Alba, birourilor electorale de circumscripţie (după 
constituirea acestora). De asemenea va fi publicat în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi va fi 
afişat pe site-ul Instituţiei Prefectului – judeţul Alba. 

    Alba Iulia, 15 iulie 2020 
 

P R E F E C T 
Nicolae ALBU 
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                                                                                                               NESECRET 

 
 
 

ORDIN  Nr. 230 /20 iulie 2020   
privind convocarea Colegiului Prefectural al Judeţului Alba  

în ședința ordinară din data de 29 iulie 2020 
 

 

Prefectul judeţului Alba; 

Având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Serviciul dezvoltare 

economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de 

urgenţă cu nr.48/10237/G/SC/20.07.2020; 

În conformitate cu prevederile art. 267 din Ordonanța de urgență  nr. 57/2019 

privind Codul administrativ și art. 12, 13 şi 14 din H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea 

unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 Republicată privind prefectul şi instituţia 

prefectului, la nivelul fiecărui județ funcționează colegiul prefectural care este organul 

consultativ al prefectului în realizarea atribuţiilor de conducere a serviciilor publice 

deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale 

organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale;  

De asemenea, având în vedere art. 6 din Regulamentul - cadru de funcţionare a 

colegiului prefectural, aprobat prin Ordinul nr. 391/2017 al Prefectului Județului Alba, 

această comisie se convoacă de către prefect cel puţin o dată pe lună şi oricând se 

consideră că este necesar; 

Ținând cont de prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și ale                              

Hotărârii Guvernului nr. 553 din 15 iulie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe 

teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor 

care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19. 

În temeiul  art. 275 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, emit 

prezentul 
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O R D I N: 

Art.1. Colegiul Prefectural al Judeţului Alba, constituit în baza Ordinului 

nr.7/2020 al Prefectului Judeţului Alba, se convoacă în şedinţă ordinară, în data de 29 

iulie 2020, ora 09:00.  

Ședința va avea loc în regim de audioconferință, ”la distanță”. La sediul Instituției 

Prefectului-Județul Alba, Sala 100, vor fi prezenți: Prefectul Județului Alba, Subprefectul 

Județului Alba și Șeful Serviciului  dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice 

deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă.  

Ceilalți membri ai Colegiului Prefectural al Județului Alba vor participa la lucrările 

ședinței de la sediile instituțiilor publice pe care le reprezintă, utilizând codul telefonic și 

parola puse la dispoziție în timp util de Serviciul de Telecomunicații Speciale Alba. 

Art.2. Ordinea de zi cuprinde: 

1) Informare privind desfășurarea și rezultatele Evaluării Naționale și a 
Bacalaureatului în județul Alba, prezintă Inspectoratul Școlar Județean Alba; 

2) Stadiul realizării Programului de ocupare a forței de muncă în județul Alba, 
prezintă Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba; 

3) Analiza activității de inspecție socială desfășurată       în semestrul I din  anul 
2020, prezintă Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba; 

4) Diverse. 

Art.3. Prezentul ordin va fi comunicat, prin grija Serviciului dezvoltare 
economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de 
urgenţă, membrilor Colegiului Prefectural al Județului Alba, se va da spre publicare în 
Monitorul Oficial al județului Alba și va fi afișat pe pagina web a Instituției Prefectului - 

Județul Alba.        

Prefect, 
 Nicolae Albu 

 
                            Contrasemnează,                                                                              

                                                                         S U B P R E F E C T, 
                                                                            Ioana-Diane Rof                                                                   

          
          
 

                                                                             Avizat pentru legalitate, 

                                                                           p. Șef serviciu, 

                                                                  Nicolae-Gheorghe  Mera 
                                                                           Consilier juridic                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 20 iulie 2020. 
Nr. 230 
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O R D I N U L  NR. 239/2020 
privind constituirea Comisiei tehnice județene Alba pentru coordonarea activităţilor de 
organizare a alegerilor locale din anul 2020 precum și a Grupului tehnic de lucru de pe 

lângă Comisia tehnică județeană Alba 
  
 
 Prefectul judeţului Alba; 
 Având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Serviciul verificarea legalității 
actelor, contencios administrativ, urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, 
alegeri, cu nr. 10.585/G/SJ/2020; 

Văzând prevederile următoarelor acte normative care fac referire la organizarea 
şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020: 

1. Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 
pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Legea nr. 135/2020 din 16 iulie 2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru 
autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor 
măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora; 

3. H.G. nr. 576/20 din 22 iulie 2020 pentru aprobarea programului calendaristic 
pentru realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii 
a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020; 

4. H.G. nr. 577/2020 din 22 iulie 2020 privind stabilirea măsurilor tehnice 
necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 2020; 

Ținând cont de propunerile formulate de instituțiile/autoritățile/societățile 
prevăzute în anexa nr. 2 la H.G. nr. 577/2020;  
 În temeiul art. 275 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, emit 
prezentul 
 

O R D I N: 
 

Art. 1. Se constituie Comisia tehnică județeană Alba pentru coordonarea 
activităţilor de organizare a alegerilor locale din anul 2020, fără personalitate juridică, 
condusă de Prefectul județului Alba, în componenţa prevăzută în anexa nr. 1 la 
prezentul ordin, cu atribuţii în coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin 
autorităţilor administraţiei publice locale şi serviciilor publice deconcentrate ale 
ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, 
prevăzute în legislaţia în vigoare, în domeniul alegerilor locale. 

Art. 2. Se constituie, pe lângă comisia tehnică județeană, Grupul tehnic de 
lucru, fără personalitate juridică, condus de Subprefectul județului Alba, în componenţa 
prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin, format din persoane desemnate de 
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conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de 
specialitate ale administraţiei publice centrale, organizate la nivelul judeţului, pentru 
urmărirea şi soluţionarea operativă a problemelor curente din judeţ privitor la activităţile 
de organizare a alegerilor locale din anul 2020. 

Art. 3. Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice județene Alba și ale 
Grupului tehnic de lucru de pe lângă Comisia tehnică județeană vor fi asigurate de 
Serviciul verificarea legalității actelor, contencios administrativ, urmărirea aplicării 
actelor cu caracter reparatoriu, alegeri, din cadrul Instituției Prefectului - Județul Alba.  

Art. 4. Comisia tehnică judeţeană Alba se va întruni în şedinţă publică, la sediul 
Instituției Prefectului - Județul Alba sau într-un format ce permite participarea de la 
distanță, la convocarea prefectului, ori de câte ori va fi necesar. 

Art. 5. Grupul tehnic de lucru se va întruni în ședință, la sediul Instituției 
Prefectului - Județul Alba sau într-un format ce permite participarea de la distanță, la 
convocarea subprefectului, ori de câte ori va fi necesar. 

Art. 6. Serviciul verificarea legalității actelor, contencios administrativ, urmărirea 
aplicării actelor cu caracter reparatoriu, alegeri, va comunica prezentul ordin, în copie, 
Ministerului Afacerilor Interne, precum și instituțiilor/autorităților/societăților care au 
persoane desemnate în Comisiei tehnică județeană și în Grupul tehnic de lucru prin 
prezentul ordin, în vederea aducerii la cunoștință a acestora.  

De asemenea ordinul va fi adus la cunoștința publicului prin afișarea pe site-ul 
Instituției Prefectului - Județul Alba și va fi publicat în Monitorul Oficial al județului Alba. 

 
      Alba Iulia, 28 iulie 2020 

 
 

P R E F E C T, 
Nicolae ALBU 

       
              
 
 
         
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SERVICIUL Denumire Serviciul verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ, 

urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, alegeri 

COMPARTIMENTUL Denumire Compartimentul juridic și contencios administrativ 

 Funcția Numele și Prenumele Data  Semnătura 

AVIZAT PENTRU 

LEGALITATE 

Șef serviciu Ovidiu Cazacu 

 

28.07.2020  

ÎNTOCMIT Consilier juridic Marius Ioan Popa 

 

28.07.2020  
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Anexa nr. 1 la Ordinul Prefectului județului Alba nr. 
239/2020 

 
 

Componenţa nominală a Comisiei tehnice județene Alba pentru coordonarea 
activităţilor de organizare a alegerilor locale din anul 2020 

 
 

Nr. 
crt. 

Prenumele și numele Funcția în 
cadrul comisiei 

Funcţia și instituția din care face parte 

1.  
Nicolae Albu Președinte Prefectul Judeţului Alba 

 

2.  
Ioana-Diane Rof Membru Subprefectul Judeţului Alba 

 

3.  
Vasile Bumbu Membru Secretar general al judeţului Alba  

 

4.  
Ciprian Alin David Membru Director executiv, Direcţia Regională 

de Statistică Alba 

5.  
Maria Iacob Membru Șef administrație, Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Alba 

6.  
Comisar șef de poliție 
Florin-Constantin Dogaru 

Membru Șeful inspectoratului, Inspectoratul 
de Poliţie Judeţean Alba 

7.  
Col. Adrian Marius Guia Membru (D) Inspector șef, Inspectoratul 

pentru Situații de Urgență „UNIREA" 
al județului Alba 

8.  
Comisar șef de poliție 
Adrian Daniel Mosora 

Membru Şef birou, Biroul Judeţean de 
Administrare a Bazelor de Date 
privind Evidenţa Persoanelor Alba 

9.  
Lucian - Nicolae  Barboș Membru Director executiv, Direcţia Publică 

Comunitară de Evidenţă a 
Persoanelor Alba 

10.  
Col. Marius - Claudiu 
Giurea 

Membru Inspector şef, Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean „Avram Iancu” 
Alba 

11.  
Prof. Elena Ignat Membru Inspector şcolar general adjunct, 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba 

12.  
Ec. Dumitru - Alexandru 
Sinea 

Membru Director executiv, Direcția de 
Sănătate Publică Alba 

13.  
Col. ing. Dan-Horia Giura Membru Șeful Direcției Județene de 

Telecomunicaţii Speciale Alba 

14.  
Elena Burba Membru Șef birou, Biroul județean Alba al 

Autorității Electorale Permanente 

15.  
Adrian Rusu Membru Șef COR MT/JT Alba Iulia, „S.C. 

SDEE Transilvania Sud” S.A - 
Sucursala Alba 

16.  
Marinela Brumar Membru Corespondent teritorial al Agenţiei 

Naţionale de Presă  ,,AGERPRES” 
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Anexa nr. 2 la Ordinul Prefectului Judeţului Alba nr. 
239/2020 

 
 

Componenţa nominală a Grupului tehnic de lucru de pe lângă 
 Comisia tehnică județeană Alba pentru coordonarea activităţilor de organizare a 

alegerilor locale din anul 2020 
 

 
Nr. 
crt. 

Prenume și nume Funcția în cadrul 
grupului tehnic 

Funcţia și instituția pe care o reprezintă 

1.  Ioana-Diane Rof Președinte  Subprefect al judeţului Alba, Instituția 
Prefectului – Județul Alba 
 

2.  Ana Mihaela Talpoș Membru Director executiv adjunct, Direcţia 
Regională de Statistică Alba 

3.  Felician Petru 
Pașca 

Membru - titular Consilier juridic, Administrația 
județeană a Finanțelor Publice Alba 

4.  Ovidiu Prața Membru - 
supleant 

Consilier juridic, Administrația 
județeană a Finanțelor Publice Alba 

5.  Comisar șef de 
poliție Cristian-
Ionel Mărginean 

Membru Șef Serviciul Cabinet, Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean Alba 

6.  Maior Vasile Ioan 
Sularea 

Membru Ofițer specialist I AECI, Inspectoratul 
pentru Situații de Urgență „UNIREA" 
al județului Alba 

7.  Irina Cîmpean Membru Ofițer principal, Biroul Judeţean de 
Administrare a Bazelor de Date privind 
Evidenţa Persoanelor Alba 

8.  Marcel - Traian 
Duncea 

Membru - titular Șef birou, Direcţia Publică Comunitară 
de Evidenţă a Persoanelor Alba 

9.  Cristina - Olivia 
Ciută 

Membru - 
supleant 

Consilier superior, Direcţia Publică 
Comunitară de Evidenţă a Persoanelor 
Alba 

10.  Lt. col. Tudor 
Gheorghe Pașca 

Membru (Î) Prim adjunct al inspectorului șef, 
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 
„Avram Iancu” Alba 

11.  Lt. col. Iulian 
Ursaleș 

Membru Șef serviciu, Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean „Avram Iancu” 
Alba 

12.  Isabela Palamaru Membru Consilier juridic, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Alba 

13.  Paul - Ștefan 
Singalievici 

Membru Inspector superior, Direcția de 
Sănătate Publică  Alba 

14.  Lucian Cornel 
Romcea 

Membru Șef birou, Direcția Județeană de 
Telecomunicaţii Speciale Alba 

15.  Florian Dan Niculici Membru Inginer SST, „S.C. SDEE Transilvania 
Sud” S.A - Sucursala Alba 

16.  Liliana Negruț Membru Director executiv, Consiliul județean 
Alba 

17.  Marian Florin Aitai Membru Director executiv, Consiliul județean 
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Alba 

18.  Horațiu Zaharia 
Suciu 

Membru Șef birou, Consiliul județean Alba 

19.  Paul Marius 
Hațegan 

Membru Șef serviciu, Consiliul județean Alba 

20.  Virgil Ștefan 
Cărpinișan 

Membru consilier, Consiliul județean Alba 

21.  Gabriela Cristina 
Motoc 

Membru consilier, Consiliul județean Alba 
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O R D I N U L  NR. 241/2020 
privind numerotarea circumscripțiilor electorale din județul Alba pentru alegerile locale 

din anul 2020 
 
 

 Prefectul judeţului Alba; 
În baza referatului cu nr. 10.698/2020 întocmit de Serviciul verificarea legalităţii 

actelor, contencios administrativ, urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, 
alegeri, prin care se propune emiterea unui ordin privind numerotarea circumscripțiilor 
electorale din județul Alba pentru alegerile locale din anul 2020; 
 Având în vedere: 

- prevederile art. 12 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 
215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind 
Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru 
autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru 
buna organizare şi desfăşurare a acestora, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile pct. 3 din H.G. nr. 576/2020 pentru aprobarea programului 
calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în bune 
condiţii a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020; 

- dispozițiile art. 252 alin. 1 lit. a) coroborate cu art. 253 lit. a) și art. 258 lit. d) 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 În temeiul art. 275 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare,  emit prezentul 
 

O R D I N: 
 

Art. 1. Se aprobă numerotarea circumscripțiilor electorale din județul Alba pentru 
alegerile locale care vor avea loc în ziua de duminică, 27 septembrie 2020, potrivit 
anexei care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2. Serviciul verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ, urmărirea 
aplicării actelor cu caracter reparatoriu, alegeri, va comunica prezentul ordin Ministerului 
Afacerilor Interne, Autorităţii Electorale Permanente, Tribunalului Alba, primarilor 
unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Alba, Judecătoriilor Alba Iulia, Aiud, Blaj, 
Sebeş, Câmpeni, Direcţiei publice comunitare de evidenţă a persoanelor Alba, Biroului 
judeţean de administrare a bazelor de date privind evidenţa persoanelor Alba, Biroului 
pentru străini al judeţului Alba, Direcţiei Regionale de Statistică Alba, Inspectoratului 
Judeţean de Poliţie Alba, Inspectoratului judeţean de Jandarmi Alba, Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale Alba, birourilor electorale de circumscripţie (după constituirea 
acestora).  
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De asemenea va fi publicat în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi va fi afişat pe 
site-ul Instituţiei Prefectului – judeţul Alba. 

 
Alba Iulia, 29 iulie 2020 

 
 

P R E F E C T 
Nicolae ALBU 

 
 

 
 
 

SERVICIUL Denumire Serviciul verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ, 

urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, alegeri 

COMPARTIMENTUL Denumire Compartimentul juridic și contencios administrativ 

 Funcția Numele și Prenumele Data  Semnătura 

AVIZAT PENTRU 

LEGALITATE 

Șef serviciu Ovidiu Cazacu 

 

29.07.2020  

ÎNTOCMIT Consilier juridic Marius Ioan Popa 

 

29.07.2020  
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ANEXĂ 
 

Numerotarea circumscripțiilor electorale din județul Alba pentru 
alegerile locale din 27 septembrie 2020 

 
 

Nr. Crt. Numărul circumscripției 
electorale 

Denumirea circumscripției 
electorale 

1.  Circumscripția electorală nr. 1 Alba Iulia 

2.  Circumscripția electorală nr. 2 Aiud 

3.  Circumscripția electorală nr. 3 Blaj 

4.  Circumscripția electorală nr. 4 Sebeş 

5.  Circumscripția electorală nr. 5 Abrud 

6.  Circumscripția electorală nr. 6 Baia de Arieş 

7.  Circumscripția electorală nr. 7 Câmpeni 

8.  Circumscripția electorală nr. 8 Cugir 

9.  Circumscripția electorală nr. 9 Ocna Mureş 

10.  Circumscripția electorală nr. 10 Teiuş 

11.  Circumscripția electorală nr. 11 Zlatna 

12.  Circumscripția electorală nr. 12 Albac 

13.  Circumscripția electorală nr. 13 Almaşu Mare 

14.  Circumscripția electorală nr. 14 Arieşeni 

15.  Circumscripția electorală nr. 15 Avram Iancu 

16.  Circumscripția electorală nr. 16 Berghin 

17.  Circumscripția electorală nr. 17 Bistra 

18.  Circumscripția electorală nr. 18 Blandiana 

19.  Circumscripția electorală nr. 19 Bucerdea Grânoasă 

20.  Circumscripția electorală nr. 20 Bucium 

21.  Circumscripția electorală nr. 21 Câlnic 

22.  Circumscripția electorală nr. 22 Cenade 

23.  Circumscripția electorală nr. 23 Cergău 

24.  Circumscripția electorală nr. 24 Ceru Băcăinţi 

25.  Circumscripția electorală nr. 25 Cetatea de Baltă 

26.  Circumscripția electorală nr. 26 Ciugud 

27.  Circumscripția electorală nr. 27 Ciuruleasa 

28.  Circumscripția electorală nr. 28 Crăciunelu de Jos 

29.  Circumscripția electorală nr. 29 Cricău 

30.  Circumscripția electorală nr. 30 Cut 

31.  Circumscripția electorală nr. 31 Daia Română 

32.  Circumscripția electorală nr. 32 Doştat 

33.  Circumscripția electorală nr. 33 Fărău 

34.  Circumscripția electorală nr. 34 Galda de Jos 

35.  Circumscripția electorală nr. 35 Gârbova 

36.  Circumscripția electorală nr. 36 Gârda de Sus 

37.  Circumscripția electorală nr. 37 Hopârta 

38.  Circumscripția electorală nr. 38 Horea 

39.  Circumscripția electorală nr. 39 Ighiu 

40.  Circumscripția electorală nr. 40 Întregalde 

41.  Circumscripția electorală nr. 41 Jidvei 

42.  Circumscripția electorală nr. 42 Livezile 
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43.  Circumscripția electorală nr. 43 Lopadea Nouă 

44.  Circumscripția electorală nr. 44 Lunca Mureşului 

45.  Circumscripția electorală nr. 45 Lupşa 

46.  Circumscripția electorală nr. 46 Meteş 

47.  Circumscripția electorală nr. 47 Mihalţ 

48.  Circumscripția electorală nr. 48 Mirăslău 

49.  Circumscripția electorală nr. 49 Mogoş 

50.  Circumscripția electorală nr. 50 Noşlac 

51.  Circumscripția electorală nr. 51 Ocoliş 

52.  Circumscripția electorală nr. 52 Ohaba 

53.  Circumscripția electorală nr. 53 Pianu 

54.  Circumscripția electorală nr. 54 Poiana Vadului 

55.  Circumscripția electorală nr. 55 Ponor 

56.  Circumscripția electorală nr. 56 Poşaga 

57.  Circumscripția electorală nr. 57 Rădeşti 

58.  Circumscripția electorală nr. 58 Râmeț 

59.  Circumscripția electorală nr. 59 Rimetea 

60.  Circumscripția electorală nr. 60 Roşia de Secaș 

61.  Circumscripția electorală nr. 61 Roşia Montană 

62.  Circumscripția electorală nr. 62 Sălciua 

63.  Circumscripția electorală nr. 63 Săliştea 

64.  Circumscripția electorală nr. 64 Săsciori 

65.  Circumscripția electorală nr. 65 Sâncel 

66.  Circumscripția electorală nr. 66 Sântimbru 

67.  Circumscripția electorală nr. 67 Scărişoara 

68.  Circumscripția electorală nr. 68 Sohodol 

69.  Circumscripția electorală nr. 69 Stremţ 

70.  Circumscripția electorală nr. 70 Şibot 

71.  Circumscripția electorală nr. 71 Șona 

72.  Circumscripția electorală nr. 72 Șpring 

73.  Circumscripția electorală nr. 73 Şugag 

74.  Circumscripția electorală nr. 74 Unirea 

75.  Circumscripția electorală nr. 75 Vadu Moţilor 

76.  Circumscripția electorală nr. 76 Valea Lungă 

77.  Circumscripția electorală nr. 77 Vidra 

78.  Circumscripția electorală nr. 78 Vinţu de Jos 
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O R D I N U L  NR. 242/2020 
privind stabilirea dimensiunilor ştampilelor birourilor electorale de circumscripţie și a 

ştampilelor de control ale secţiilor de votare, care vor fi utilizate la alegerile locale din 
anul 2020 

 
 

 Prefectul judeţului Alba; 
În baza referatului cu nr. 10.788/2020 întocmit de Serviciul verificarea legalităţii 

actelor, contencios administrativ, urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, 
alegeri, prin care se propune emiterea unui ordin pentru stabilirea dimensiunilor 
ștampilelor birourilor electorale de circumscripție și a ștampilelor de control ale secțiilor 
de votare în vederea desfăşurării alegerilor locale din anul 2020; 

Văzând Hotărârea nr. 5/22 ianuarie 2016 a Autorității Electorale Permanente 
pentru aprobarea modelelor ștampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile locale; 
 Având în vedere: 

- prevederile art. 116 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice 
locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 
privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 2 alin. (4) lit. b) din H.G. nr. 577/2020 privind stabilirea 
măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 
2020, potrivit cărora prefecții asigură confecționarea ștampilelor birourilor electorale de 
circumscripție și a ștampilelor de control a secțiilor de votare; 

- dispozițiile art. 252 alin. 1 lit. a) coroborate cu art. 253 lit. a) și art. 258 lit. d) 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 În temeiul art. 275 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare,  emit prezentul 
 

O R D I N: 
 

Art. 1. Se stabilește diametrul de 40 mm ca dimensiune pentru confecţionarea 
ştampilelor biroului electoral de circumscripţie judeţeană și ale birourilor electorale de 
circumscripţie comunală, orăşenească şi municipală, care vor fi folosite la alegerile 
locale din anul 2020. 

Art. 2. Se stabilește diametrul de 40 mm ca dimensiune pentru confecţionarea 
ştampilelor de control ale secțiilor de votare care vor fi folosite la alegerile locale din 
anul 2020. 

Art. 3. Confecționarea ștampilelor se va face ținând cont de modelele stabilite de 
Autoritatea Electorală Permanentă prin art. 1 alin. (2) - (4) din Hotărârea nr. 5/2016 
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publicată în Monitorul Oficial nr. 60 din 27 ianuarie 2016, care se vor adapta în mod 
corespunzător astfel: 

a. potrivit numerotării circumscripțiilor electorale efectuată prin HG nr. 56/2016, 
în cazul ștampilei biroului electoral de circumscripţie judeţeană. 

b. potrivit numerotării circumscripțiilor comunale, orășenești și municipale 
efectuată prin Ordinul Prefectului județului Alba nr. 241/29 iulie 2020, în cazul 
ștampilelor birourilor electorale de circumscripţie comunale, orășenești și 
municipale. 

c. potrivit numerotării din Registrul secţiilor de votare gestionat de Autoritatea 
Electorală Permanentă, în cazul ștampilelor de control ale secțiilor de votare. 

 
Art. 4. Termenul limită pentru realizarea ștampilelor biroului electoral de 

circumscripţie judeţeană și ale birourilor electorale de circumscripție comunală, 
orășenească, municipală și județeană este 6 august 2020. 

 
Art. 5. Termenul limită pentru realizarea ștampilelor de control ale secțiilor de 

votare este 16 septembrie 2020. 
 

Art. 6. Tuşul pentru ştampile va fi de culoare albastră. 
 

Art. 7. Serviciul verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ,  urmărirea 
aplicării actelor cu caracter reparatoriu, alegeri, va comunica prezentul ordin Serviciului 
financiar contabilitate, resurse umane, relații publice pentru punerea în aplicare, 
Ministerului Afacerilor Interne, Autorității Electorale Permanente, persoanelor interesate 

De asemenea va fi publicat în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi va fi afişat pe 
site-ul Instituţiei Prefectului – judeţul Alba. 

 
Alba Iulia, 30 iulie 2020 

 
 

P R E F E C T 
Nicolae ALBU 

 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL Denumire Serviciul verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ, 

urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, alegeri 

COMPARTIMENTUL Denumire Compartimentul juridic și contencios administrativ 

 Funcția Numele și Prenumele Data  Semnătura 

AVIZAT PENTRU 

LEGALITATE 

Șef serviciu Ovidiu Cazacu 

 

30.07.2020  

ÎNTOCMIT Consilier juridic Marius Ioan Popa 

 

30.07.2020  
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O R D I N U L  NR. 243/2020 
privind îndreptarea erorilor materiale din Ordinul nr. 228/2020 cu privire la stabilirea 

numărului membrilor Consiliului județean Alba și al consiliilor locale ale comunelor, 
oraşelor şi municipiilor din judeţul Alba 

 
 
 

 Prefectul judeţului Alba; 
În baza referatului cu nr. 10.812/2020 întocmit de Serviciul verificarea legalităţii 

actelor, contencios administrativ, urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, 
alegeri, prin care se propune emiterea unui ordin pentru îndreptarea erorilor materiale 
strecurate în Ordinul nr. 228 emis de Prefectul județului Alba la data de 15 iulie 2020; 

Văzând adresa nr. 1798/10 iulie 2020 a Direcţiei Regionale de Statistică Alba, 
înregistrată la Instituţia Prefectului - judeţul Alba sub nr. 9911/10 iulie 2020, din care 
rezultă numărul locuitorilor fiecărei unităţi administrativ teritoriale din judeţul Alba la 
data de 1 ianuarie 2020; 
 Având în vedere: 

- prevederile art. 45 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 
215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind 
Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 112 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- dispozițiile art. 252 alin. 1 lit. a) coroborate cu art. 253 lit. a) și art. 258 lit. d) 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 275 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare,  emit prezentul 
 

O R D I N: 
 

Art. I. Se îndreaptă erorile materiale din Ordinul nr. 228 emis de Prefectul 
județului Alba la data de 15 iulie 2020, cu privire la numărul membrilor consiliului local, 
raportat la numărul locuitorilor fiecărei unităţi administrativ teritoriale din judeţul Alba la 
data de 1 ianuarie 2020, după cum urmează: 

1. La poziția nr. 15 privind Comuna Avram Iancu numărul corect al membrilor 
consiliului local este „9” în loc de „11” cum din eroare materială s-a înscris în ordin. 
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2. La poziția nr. 20 privind Comuna Bucium numărul corect al membrilor 
consiliului local este „9” în loc de „11” cum din eroare materială s-a înscris în ordin.  

3. La poziția nr. 26 privind Comuna Ciugud numărul corect al membrilor 
consiliului local este „13” în loc de „11” cum din eroare materială s-a înscris în ordin. 

4. La poziția nr. 62 privind Comuna Sălciua numărul corect al membrilor 
consiliului local este „9” în loc de „11” cum din eroare materială s-a înscris în ordin. 

Art. II. Celelalte prevederi ale Ordinului nr. 228 emis de Prefectul județului Alba 
la data de 15 iulie 2020 rămân nemodificate. 

Art. III. Serviciul verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ, 
urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, alegeri, va comunica prezentul ordin 
Ministerului Afacerilor Interne, Autorităţii Electorale Permanente, Tribunalului Alba, 
primarilor unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Alba, Judecătoriilor Alba Iulia, 
Aiud, Blaj, Sebeş, Câmpeni, Direcţiei publice comunitare de evidenţă a persoanelor Alba, 
Biroului judeţean de administrare a bazelor de date privind evidenţa persoanelor Alba, 
Biroului pentru străini al judeţului Alba, Direcţiei Regionale de Statistică Alba, 
Inspectoratului Judeţean de Poliţie Alba, Inspectoratului judeţean de Jandarmi Alba, 
Serviciului de Telecomunicaţii Speciale Alba, birourilor electorale de circumscripţie (după 
constituirea acestora).  

De asemenea va fi publicat în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi va fi afişat pe 
site-ul Instituţiei Prefectului – judeţul Alba. 

 
Alba Iulia, 30 iulie 2020 

 
 

P R E F E C T 
Nicolae ALBU 

 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL Denumire Serviciul verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ, 

urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, alegeri 

COMPARTIMENTUL Denumire Compartimentul juridic și contencios administrativ 

 Funcția Numele și Prenumele Data  Semnătura 

AVIZAT PENTRU 
LEGALITATE 

Șef serviciu Ovidiu Cazacu 
 

30.07.2020  

ÎNTOCMIT Consilier juridic Marius Ioan Popa 

 

30.07.2020  
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O R D I N U L  NR. 244 
privind stabilirea sediilor birourilor electorale de circumscripţie din județul Alba  

pentru alegerile locale din anul 2020 
 

 Prefectul judeţului Alba; 
În baza referatului cu nr. 10.680/1/2020 întocmit de Serviciul verificarea legalităţii 

actelor, contencios administrativ, urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, alegeri, prin 
care se propune emiterea unui ordin privind stabilirea sediilor birourilor electorale de 
circumscripţie din județul Alba pentru alegerile locale din anul 2020, 

Văzând propunerile transmise de unitățile administrativ teritoriale, cu privire la datele de 
contact ale sediilor birourilor electorale de circumscripție, comunicate prin e-mail, la Circulara 
Instituției Prefectului Județul Alba nr. 10680/28.07.2020, 
 Având în vedere: 

     - dispozițiile art. 10 alin. 6 din HG nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice 
necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 2020,  

- prevederile HG nr. 56/2016 privind numerotarea circumscripţiilor electorale judeţene 
şi a circumscripţiei electorale a municipiului Bucureşti pentru alegerile locale, 

- prevederile art. 1 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru 
autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna 
organizare şi desfăşurare a acestora, cu modificările și completările ulterioare,  

- prevederile art. 2 și 6, precum și prevederile art. 10 alin. 4 din HG nr. 577/2020 
privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale 
din anul 2020,  

- dispozițiile art. 253 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare,  

- dispozițiile art. 258 lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare,  
 În temeiul art. 275 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare,  emit prezentul 

O R D I N: 
 

Art. 1 (1) Se stabilește sediul Biroului Electoral de Circumscripție Judeţeană Nr. 
1 Alba pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale care vor avea loc în ziua de 
duminică, 27 septembrie 2020, în Palatul administrativ situat în localitatea Alba Iulia, str. I.I.C. 
Brătianu, nr. 1, judeţul Alba, etaj 1, camera 113. 

(2) Ședințele Biroului Electoral de Circumscripție Județeană Nr. 1 Alba se vor desfășura 
în Sala Mihai Viteazu nr. 100 din Palatul administrativ, pentru respectarea normelor de protecție 
sanitară legale în vigoare.  

Art. 2 Se stabilesc sediile birourilor electorale de circumscripţie comunale, 
orășenești și municipale din județul Alba pentru alegerile locale care vor avea loc în ziua 
de duminică, 27 septembrie 2020, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 3 Statisticienii, informaticienii şi personal tehnic auxiliar din cadrul Direcţiei 
regionale de Statistică Alba îşi vor desfăşura activitatea în camera 110 din sediul Palatului 
administrativ. 
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Art. 4 Predarea-primirea proceselor verbale de constatare a rezultatelor din partea 
circumscripţiilor electorale comunale, orăşeneşti şi municipale către Biroul electoral de 
Circumscripţie Judeţeană nr. 1 Alba se va face în sala 100 Mihai Viteazu din sediul Palatului 
administrativ. 

Art. 5 (1) Paza sediului Biroului Electoral de Circumscripție Judeţeană Nr. 1 
Alba, precum şi paza pe timpul transportului şi depozitării buletinelor de vot şi a celorlalte 
materiale necesare votării va fi asigurată de Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba împreună 
cu Inspectoratul de Poliție Județean Alba. 

(2) Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba va asigura paza şi protecţia preşedintelui 
şi membrilor Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 1 Alba şi a documentelor 
prevăzute de lege a fi predate către Biroul Electoral Central. 

Art. 6 Direcția Județeană de Telecomunicaţii Speciale Alba va asigura serviciile de 
telefonie specială și de comunicații de voce și date necesare bunei desfăşurări a activităţii 
birourilor electorale din județul Alba. 

Art. 7 Instituția Prefectului - Județul Alba împreună cu Consiliul județean Alba asigură 
dotarea tehnico – materială a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană Nr. 1 Alba precum 
și materiale de protecție sanitară pentru desfășurarea activității acestuia. 

Art. 8 Serviciul verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ, urmărirea aplicării 
actelor cu caracter reparatoriu, alegeri, va comunica prezentul ordin: 

- Ministerului Afacerilor Interne,  
- Autorităţii Electorale Permanente,  
- Tribunalului Alba,  
- primarilor unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Alba, 
-  Judecătoriilor Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeş, Câmpeni,  
- Direcţiei publice comunitare de evidenţă a persoanelor Alba,  
- Biroului judeţean de administrare a bazelor de date privind evidenţa persoanelor Alba,  
- Serviciul pentru Imigrări al judeţului Alba,  
- Direcţiei Regionale de Statistică Alba,  
- Inspectoratului Judeţean de Poliţie Alba,  
- Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba,  
- Direcției Județene de Telecomunicații Speciale Alba,  
- Inspectoratul pentru Situații  de Urgență „Unirea” al Județului Alba,  
- Biroului Electoral de Circumscripție Judeţeană Nr. 1 Alba, birourilor electorale de 

circumscripţie comunale, orășenești și municipale (după constituirea acestora).  
De asemenea va fi publicat în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi va fi afişat pe site-ul 

Instituţiei Prefectului – judeţul Alba. 
 

Alba Iulia, 31.07.2020 
 

P R E F E C T, 
Nicolae Albu 

      
 

 

 

 

 

 

SERVICIUL Denumire Serviciul verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ, 

urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, alegeri 

COMPARTIMENTUL Denumire Compartimentul juridic și contencios administrativ 

 Funcția Numele și Prenumele Data  Semnătura 

AVIZAT Șef serviciu Ovidiu Cazacu 

 

31.07.2020  

ÎNTOCMIT Consilier juridic Gina Boțoiu 
 

31.07.2020  
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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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