
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului apartament 

 nr. 1 şi nr. 2 - înscris în CF nr. 73235-C1-U1 Alba Iulia, CF nr. 73235-C1-U2 Alba Iulia 

 şi terenul în suprafaţă totală de 940 mp.  -  monument istoric situat administrativ în 

municipiul Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 2 şi nr. 2A, judeţul Alba  

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna martie 2021; 

 Luând în dezbatere: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 

preemţiune asupra imobilului apartament nr. 1 şi nr. 2 - înscris în CF nr. 73235-C1-U1 Alba 

Iulia, CF nr. 73235-C1-U2 Alba Iulia şi terenul în suprafaţă totală de 940 mp.  -  monument 

istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 2 şi nr. 2A, judeţul 

Alba;  

- adresa nr. 343/18 martie 2021 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, însoțită de 

referatul de oportunitate, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6206/11 

martie 2021. 

Analizând raportul nr. 6223/18 martie 2021 al Comisiei de stabilire a oportunităţii 

achiziţionării imobilelor monumente istorice. 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 2314/2004 al ministrului culturii şi cultelor privind aprobarea Listei 

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

ulterioare. 

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

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

adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

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

asupra imobilelor apartament nr. 1 şi nr. 2 - înscrise în CF nr. 73235-C1-U1, CF nr. 73235-C1-

U2 Alba Iulia, şi terenului în suprafaţă totală de 940 mp. (CF 112608 = 45 mp; CF 92917 = 346 

mp; CF 93845 = 168 mp; CF 94062 = 34 mp; CF 73202 = 228 mp; CF 73235 = 118 mp.), situate 

administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Octavian Goga, nr. 2 şi nr. 2A, judeţul Alba, 

proprietar Bocan Mihaela. Imobilul teren este înscris în Lista Monumentelor Istorice în situl 

arheologic de grupa A, Situl arheologic de la Alba Iulia-Aşezarea civilă în preajma castrului 

roman, cod LMI2015 AB-I-m-A-00001.02, conform documentaţiei transmise de către Direcţia 

Judeţeană pentru Cultură Alba, care constituie anexă la prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se 

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



înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, 

Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției 

gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.    

 

 

                                                     Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 66 

Alba Iulia, 19 martie 2021 

 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

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

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

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

Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

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

următoarele comisii de specialitate: 

Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, 

prognoze şi strategii  

Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi 

urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al 

județului 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 6346/19 martie 2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului 

apartament nr. 1 şi nr. 2 - înscris în CF nr. 73235-C1-U1 Alba Iulia, CF nr. 73235-C1-U2 

Alba Iulia şi terenul în suprafaţă totală de 940 mp.  -  monument istoric situat 

administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 2 şi nr. 2A, judeţul Alba  

 

 

 

 I. Expunere de motive  

 Proiectul de act administrativ inițiat vizează neexercitarea dreptului de preemţiune asupra 

imobilelor apartament nr. 1 şi nr. 2- înscrise în CF nr. 73235-C1-U1, CF nr. 73235-C1-U2 Alba 

Iulia, şi a terenului în suprafaţă totală de 940 mp. (CF 112608 = 45 mp; CF 92917 = 346 mp; CF 

93845 = 168 mp; CF 94062 = 34 mp; CF 73202 = 228 mp; CF 73235 = 118 mp.), situate 

administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Octavian Goga, nr. 2 şi nr. 2A, judeţul Alba proprietar 

Bocan Mihaela. Imobilul teren este înscris în Lista Monumentelor Istoriceîn situl arheologic de 

grupa A, Situl arheologic de la Alba Iulia-Aşezarea civilă în preajma castrului roman, cod 

LMI2015 AB-I-m-A-00001.02. 

 

 II. Descrierea situaţiei actuale 
 Prin adresa nr. 343/18 martie 2021, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba 

cu nr. 6206/18 martie 2021,  Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba ne comunică solicitarea 

făcută de d-na Bocan Mihaela, privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune asupra 

imobilelor, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 2 şi nr. 2A, 

judeţul Alba. 

 Doamna Bocan Mihaela, are calitatea de proprietar asupra imobilelor, apartament nr. şi 

nr. 2, respectiv terenul în suprafatţă de 940 mp. -  monument istoric, situat administrativ în 

municipiul Alba Iulia, str. Octavian Goga, nr. 2 şi nr. 2A, judeţul Alba proprietar Bocan Mihaela. 

 Imobilul teren este înscris în Lista Monumentelor Istorice în situl arheologic de grupa A, 

Situl arheologic de la Alba Iulia-Aşezarea civilă în preajma castrului roman, cod LMI2015 AB-

I-m-A-00001.02, aceasta exprimându-şi intenţia de a vinde imobilul respectiv. 

Conform prevederilor art. 4 alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea 

monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „monumentele istorice aflate 

în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condiţiile 

exercitării dreptului de preemţiune ale statului român, prin Ministerul Culturii şi Patrimoniului 

Naţional, pentru monumentele istorice clasate în grupa Aˮ. Alin. 7 al aceluiași articol prevede că 

„termenul de exercitare a dreptului de preemţiune al statului este de maximum 25 de zile de la 

data înregistrării înştiinţării, documentaţiei şi a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii şi 

Patrimoniului Naţional sau, după caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii 

şi Patrimoniului Naţional; titularii dreptului de preemţiune vor prevedea în bugetul propriu 

sumele necesare destinate exercitării dreptului de preemţiune; valoarea de achiziţionare se 

negociază cu vânzătorulˮ. 

 În situaţia în care, conform art. 4 alin. 8 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „Ministerul Culturii şi 

Patrimoniului Naţional sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi 

Patrimoniului Naţional nu îşi exercită dreptul de preemţiune în termenul prevăzut la alin. 7, acest 

drept se transferă autorităţilor publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zileˮ. 

 Prin  referatul de oportunitate atașat adresei nr. 343/18 martie 2021, Direcţia Judeţeană 

pentru Cultură Alba, comunică neexercitarea dreptul de preemțiune asupra imobilelor 

identificate mai sus și transferă dreptul de preemţiune pentru achiziţionarea imobilelor în cauză, 

către autorităţile administraţiei publice locale, respectiv Consiliului Judeţean Alba. 

 Comisia de stabilire a oportunităţii achiziţionării imobilelor monument istoric, constituită 

prin Dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 383 din 14 iunie 2019, întrunită în 



ședință în data de 18 martie 2021, luând în discuție imobilele la care s-a făcut trimitere anterior, a 

recomandat neexercitarea dreptului de preemțiune, prin Raportul nr. 6223/18 martie 2021. 

 

 III. Reglementări anterioare 

Nu este cazul. 

 

 IV. Baza legală 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 2314/2004 al ministrului culturii şi cultelor privind aprobarea Listei 

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

ulterioare 

 

 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

 Nu este cazul 

 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Nu este cazul 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba nu exercită dreptul de preemțiune asupra imobilelor 

identificate mai sus și transferă dreptul de preemţiune pentru achiziţionarea imobilelor în cauză, 

către autorităţile administraţiei publice locale, respectiv Consiliului Judeţean Alba, fapt 

comunicat prin referatul de oportunitate atașat adresei nr. 343/18 martie 2021. 

De asemenea Comisia de stabilire a oportunității achiziționării imobilelor monument 

istoric a comunicat faptul că nu se recomandă achiziționarea imobilelor menționate mai sus, fapt 

comunicat prin raportul nr. 6223/18 martie 2021. 

 

XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de 

hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de 

vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr.  66 din 19 martie 2021. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi ale Legii 

nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE,     

ION DUMITREL                                 

 



ROMÂNIA             APROB, 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 6348/19 martie 2021 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 

 

 

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

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de 

specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului apartament 

 nr. 1 şi nr. 2 - înscris în CF nr. 73235-C1-U1 Alba Iulia, CF nr. 73235-C1-U2 Alba Iulia 

 şi terenul în suprafaţă totală de 940 mp.  -  monument istoric situat administrativ în 

municipiul Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 2 şi nr. 2A, judeţul Alba  

 

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

până în data de 22 martie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinare” 

care va avea loc în data de 25 martie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 66/19 martie 2021 şi are ataşate 

următoarele documente: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 

preemţiune asupra imobilului apartament nr. 1 şi nr. 2 - înscris în CF nr. 73235-C1-U1 Alba 

Iulia, CF nr. 73235-C1-U2 Alba Iulia şi terenul în suprafaţă totală de 940 mp.  -  monument 

istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 2 şi nr. 2A, judeţul 

Alba;  

- adresa nr. 343/18 martie 2021 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, însoțită de 

referatul de oportunitate, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6206/11 

martie 2021. 

- raportul nr. 6223/18 martie 2021 al Comisiei de stabilire a oportunităţii achiziţionării 

imobilelor monumente istorice. 

 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. .... / .. martie 2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului 

apartament nr. 1 şi nr. 2 - înscris în CF nr. 73235-C1-U1 Alba Iulia, CF nr. 73235-C1-U2 

Alba Iulia şi terenul în suprafaţă totală de 940 mp.  -  monument istoric situat 

administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 2 şi nr. 2A, judeţul Alba  

 

 Proiectul de act administrativ inițiat vizează neexercitarea dreptului de preemţiune asupra 

imobilelor apartament nr. 1 şi nr. 2- înscrise în CF nr. 73235-C1-U1, CF nr. 73235-C1-U2 Alba 

Iulia, şi a terenului în suprafaţă totală de 940 mp. (CF 112608 = 45 mp; CF 92917 = 346 mp; CF 

93845 = 168 mp; CF 94062 = 34 mp; CF 73202 = 228 mp; CF 73235 = 118 mp.), situate 

administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Octavian Goga, nr. 2 şi nr. 2A, judeţul Alba proprietar 

Bocan Mihaela. Imobilul teren este înscris în Lista Monumentelor Istoriceîn situl arheologic de 

grupa A, Situl arheologic de la Alba Iulia-Aşezarea civilă în preajma castrului roman, cod 

LMI2015 AB-I-m-A-00001.02. 

 Conform prevederilor art. 4 alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea 

monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „monumentele istorice aflate 

în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condiţiile 

exercitării dreptului de preemţiune ale statului român, prin Ministerul Culturii şi Patrimoniului 

Naţional, pentru monumentele istorice clasate în grupa Aˮ. Alin. 7 al aceluiași articol prevede că 

„termenul de exercitare a dreptului de preemţiune al statului este de maximum 25 de zile de la 

data înregistrării înştiinţării, documentaţiei şi a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii şi 

Patrimoniului Naţional sau, după caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii 

şi Patrimoniului Naţional; titularii dreptului de preemţiune vor prevedea în bugetul propriu 

sumele necesare destinate exercitării dreptului de preemţiune; valoarea de achiziţionare se 

negociază cu vânzătorulˮ. 

 În situaţia în care, conform art. 4 alin. 8 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „Ministerul Culturii şi 

Patrimoniului Naţional sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi 

Patrimoniului Naţional nu îşi exercită dreptul de preemţiune în termenul prevăzut la alin. 7, acest 

drept se transferă autorităţilor publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zileˮ.  

Prin referatul de oportunitate atașat adresei nr. 343/18 martie 2021, Direcţia Judeţeană 

pentru Cultură Alba, comunică neexercitarea dreptul de preemțiune asupra imobilelor identificat 

e mai sus și transferă dreptul de preemţiune pentru achiziţionarea imobilelor în cauză, către 

autorităţile administraţiei publice locale, respectiv Consiliului Judeţean Alba. 

Faţă de cele menționate mai sus, Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba trebuie să se 

pronunţe dacă îşi exercită sau nu dreptul de preemţiune asupra imobilelor mai sus menţionate. 

În urma întrunirii Comisiei de stabilire a oportunităţii achiziţionării imobilului monument 

istoric, s-a recomandat, prin Raportul nr. 6223/18 martie 2021, anexat prezentului proiect de 

hotărâre, că nu este oportună achiziţia imobilelor în cauză - monument istoric, situate 

administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 2 şi nr. 2A, judeţul Alba.   

Considerăm că nu se justifică necesitatea şi oportunitatea achiziţiei imobilului mai sus 

prezentat, prin urmare propunem adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat în considerarea 

aspectelor mai sus menţionate, precum şi a dispoziţiilor 173 alin. 1 lit. f  din Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte 

şi alte atribuţii prevăzute de lege şi a Legii nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor 

istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 

Șef serviciu, 

Paul Silviu TODORAN 

Întocmit, Florin Adrian Ghilea 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind respingerea plângerii prealabile formulată de S.C. LIVIO DARIO S.R.L. 

împotriva Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 27 din 28 ianuarie 2021  

 

 

 Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară”, în luna martie 2021;  

 Luând în dezbatere: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile 

formulată de S.C. LIVIO DARIO S.R.L. împotriva Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 27 

din 28 ianuarie 2021; 

 - plângerea prealabilă formulată de S.C. LIVIO DARIO S.R.L. împotriva Hotărârii 

Consiliului Județean Alba nr. 27 din 28 ianuarie 2021, înregistrată la registratura Consiliului 

Judeţean Alba cu nr. 4556/1 martie 2021; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 27 din 28 

ianuarie 2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalităţii de 

atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria 

teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba, a modalităţii de atribuire a serviciului public de 

transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT - 

Judeţul Alba şi a documentaţiei de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului 

public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a 

UAT - Judeţul Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 173 alin. 1 lit. d şi art. 173 alin. 5 lit. m din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ - 

teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 99/2016 privind achiziţile sectoriale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- O.U.G. nr. 70/2020 privind  reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 

2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-

COV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte 

normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind 

achiziţile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 972/2007 al ministrului transporturilor pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-

cadru al serviciilor de transport public local; 

- Ordinului comun nr. 131/2019 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare 

pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și al președintelui Agenției Naționale pentru 

Achiziții Publice privind documentele standard şi contractul - cadru care vor fi utilizate în 

cadrul procedurilor  de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoaneîn 

unităţile administrativ-teritoriale, ralizat cu autobuze, troleibuze şi(sau tramvaie; 

https://idrept.ro/00172813.htm
https://idrept.ro/00172816.htm
https://idrept.ro/00137318.htm


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

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

adoptă următoarea  

 

HOTĂRÂRE 

 

 

  Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.C. LIVIO DARIO S.R.L., cu 

sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor nr. 87, județul Alba, prin care solicită revocarea în 

parte a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 27 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea 

Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalităţii de atribuire a serviciului public de 

transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT - 

Judeţul Alba, a modalităţii de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane 

prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba şi a documentaţiei de 

atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de 

persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba, ca fiind 

neîntemeiată şi nefondată, pentru următoarele considerente: 

 proiectul de hotărâre cuprinzând Studiul de oportunitate în vederea stabilirii 

modalităţii de atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse 

regulate în aria de competenţă a UAT - Judeţul Alba, modalitatea de atribuire a serviciului 

public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, Regulamentul serviciului, 

Programul de transport judeţean pentru reţeaua de trasee din judeţul Alba şi staţiile aferente, a 

fost afişat spre consultare publică de 2 ori pe site-ul Consiliului Judeţean Alba (în perioada 

21.08.2020-01.10.2020 şi  în perioada 15.10.2020-25.11.2020), cei interesați având posibilitatea 

să transmită în scris Consiliului Judeţean Alba, propuneri, sugestii sau opinii privind proiectul de 

hotărâre. În perioada de consultare a proiectului de hotărâre NU AU FOST FORMULATE 

PROPUNERI, SUGESTII SAU OPINII,  care să facă obiectul consultării publice; 

 studiul de oportunitate a fost elaborat în temeiul prevederilor legale în vigoare și 

ținând cont de necesitatea și oportunitatea delegării și operării serviciului public de transport 

județean de persoane prin curse regulate în Județul Alba, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului  1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 

privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a 

Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările şi 

completările ulterioare, iar la întocmirea Studiului de oportunitate s-a ținut cont de:  

- durata pentru care se va încheia Contractul de delegare a gestiunii serviciului 

public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a 

UAT - JUDEŢUL ALBA, respectiv 6 ani și a fost corelată cu cererea de transport existentă pe 

parcursul derulării acestuia (capacitatea de transport a traseelor nu poate fi stabilită în funcţie de 

fluxurile de călători existente în perioada pandemiei de Covid-19, care este o situaţie temporară. 

S-a luat în considerare faptul că după pandemie, fluxurile de călători vor reveni treptat la 

volumele anterioare anului 2020) ; 

- situaţia transportului de pasageri pe moduri de transport, pe trimestrul I/2017,  

la nivelul judeţului Alba şi al Regiunii Centru, care reflectă o situaţie existentă, de referinţă, la un 

moment dat în transportul de persoane, pe perioada programului de transport judeţean în vigoare; 

 evaluarea fluxurilor de călători s-a realizat pe baza Studiului de trafic privind 

identificarea şi evaluarea fluxurilor de călători şi a cerinţelor de mobilitate ale colectivităţilor 

locale, în cadrul serviciului public de transport judeţean, prestat între localităţile judeţului Alba, 

fiind avută în vedere și situaţia cu prezenţa la cursuri, în lunile septembrie şi octombrie 2020, a 

elevilor navetişti care au solicitat decontarea navetei, transmise de unităţile de învăţământ din 

judeţul Alba, decontare care s-a realizat de către  Consiliul Judeţean Alba; 

 criteriile de evaluare au fost stabilite pe baza principiilor care stau la baza atribuirii 

contractelor sectoriale, astfel cum sunt  prevăzute la art. 2 alin. 2 din Legea nr.  99/2016 ; 

 vechimea medie a parcului de autobuze constituie factor de evaluare a ofertelor în 

cazul serviciilor publice de transport rutier de călători efectuat cu autobuze, în conformitare cu 

prevederile art. 23 alin. 5 lit. d din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane 

în unităţile administrativ - teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare; 

  formula de calcul al tarifului mediu/km/loc, s-a efectuat potrivit reglementărilor legale 

în vigoare, - anexa nr. 2 a Ordinului nr. 272/2007 al președintelui A.N.R.S.C. pentru aprobarea 



Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile publice de 

transport local şi judeţean de persoane, cu modificările și completările ulterioare, precum și la 

art. 27 alin. 1 lit. a din Norme;  

  valoarea estimată a contractului pe loturi a fost calculată pe baza structurii 

elementelor de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul nr. 272/2007 al președintelui 

A.N.R.S.C. pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea 

tarifelor pentru serviciile publice de transport local şi judeţean de persoane, cu modificările și 

completările ulterioare. 

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

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

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

S.C. LIVIO DARIO SRL-cu sediul ales pentru comunicarea tuturor actelor de procedură la 

Societatea Civilă de Avocați Cojan, Mărginean & Asociații, cu adresa de corespondență în Alba 

Iulia, str. Frederic Mistral nr. 7 A, județul Alba; Direcţiei juridică şi administrație publică; 

Direcției dezvoltare-bugete, Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

           

                                                                            Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL, 

                            Ion DUMITREL                                     Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 67 

Alba Iulia, 19 martie 2021 

 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

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

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

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

Direcției juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba 

Direcției dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba 

Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba 

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

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

următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, 

prognoze şi strategii  

Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și 

apărarea ordinii publice 

Comisia de specialitate nr. 5 - Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare 

interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr.  6410/19 martie 2021  

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de S.C. LIVIO 

DARIO S.R.L. împotriva Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 27 din 28 ianuarie 2021  

 

 

 I. Expunere de motive 

 În temeiul art. 16 alin. 1 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport 

persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare, 

consiliile judeţene sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să 

controleze prestarea serviciilor publice de transport desfăşurat pe raza administrativ-teritorială a 

acestora. 

 Stabilirea programelor de transport de persoane prin curse regulare (trasee, lungimea lor, 

numărul de curse planificate, graficele de circulaţie, numărul de autobuze necesare şi capacitatea 

minimă de transport a acestora) este atributul exclusiv al consiliilor judeţene, potrivit art. 17, 

alin. 1 din actul normativ susmenționat. 

 Programul de transport judeţean trebuie să asigure satisfacerea cu prioritate a nevoilor de 

transport ale populaţiei, ale personalului instituţiilor publice şi ale operatorilor economici pe 

teritoriul judeţului Alba prin servicii de calitate, în condiţii de siguranţă şi confort. 

  

 II. Descrierea situaţiei actuale 

 În vederea iniţierii procedurii privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii 

serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate pe teritoriul Județului 

Alba, a fost întocmit Studiul de oportunitate în vederea stabilirii modalității de atribuire a 

serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de 

competenţă a UAT - Județul Alba.  

 Acest studiu a avut ca scop și a fundamentat necesitatea și oportunitatea delegării și 

operării serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în județul Alba, 

în conformitate cu prevederile Regulamentului 1370/2007 privind serviciile publice de transport 

feroviar si rutier de calatori, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 92/2007 a 

serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi 

completările, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 99/2016 privind achiziţile sectoriale, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

  În concluzie, Studiul de oportunitate a propus Consiliului Județean Alba aprobarea 

atribuirii în gestiune delegată a serviciului public de transport județean de persoane prin curse 

regulate în aria teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba, potrivit legislației care 

reglementează achizițiile sectoriale, respectiv Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările 

ulterioare și Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului sectorial/acordului cadadru, din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, 

aprobate prin H.G. nr. 394/2016. 

 Conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată, Proiectul de hotărâre cuprinzând Studiul de oportunitate în 

vederea stabilirii modalităţii de atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane 

prin curse regulate în aria de competenţă a UAT judeţul Alba, modalitatea de atribuire a 

serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, Regulamentul 

serviciului, Programul de transport judeţean pentru reţeaua de trasee din judeţul Alba şi staţiile 

aferente, a fost afişat spre consultare publică de 2 ori pe site-ul CJ Alba, și anume: 

 - în perioada 21.08.2020- 01.10.2020 (data retragerii) cf. Formular de solicitare publicare 

informaţii pe site din 21.08.2020 şi  Anunţ nr. 18956/DJAP//VI/B/21.08.2020, cei interesați 

având posibilitatea să transmită în scris Consiliului Judeţean Alba, până la data de 21.08.2020, 

propuneri, sugestii sau opinii privind proiectul de hotărâre; 



  - în perioada 15.10.2020- 25.11.2020 (data retragerii) cf. Formular de solicitare publicare 

informaţii pe site din 15.10.2020  şi  Anunţ nr. 23047/DJAP//VI/B/15.10.2020, cei interesați 

având posibilitatea să transmită în scris Consiliului Judeţean Alba, până la data de 15.10.2020, 

propuneri, sugestii sau opinii privind proiectul de hotărâre. 

 În perioada de consultare a proiectului de hotărâre NU AU FOST FORMULATE 

PROPUNERI, SUGESTII SAU OPINII,  care să facă obiectul consultării publice.  

   Așadar, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 27 din 28 ianuarie 2021 a fost 

aprobat Studiul de oportunitate în vederea stabilirii modalităţii de atribuire a serviciului public 

de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT - 

Judeţul Alba, a modalităţii de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane 

prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba şi a documentaţiei de 

atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de 

persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba, în forma 

propusă de către inițiator. 

 După adoptarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 27 din 28 ianuarie 2021, S.C. 

LIVIO DARIO S.R.L. a formulat plângere prealabilă prin care se solicită revocarea în parte a 

acestei hotărâri, plângerea fiind înregistrată la registratura Consiliului județean Alba cu nr. 

4556/01 martie 2021. 

 Necesitatea atribuirii contractelor de delegare a gestiunii, care au ca obiect servicii 

regulate pentru transportul de persoane la nivel județean, printr-o procedură competitivă şi 

nediscriminatorie, este necesară, întrucât Consiliul Județean Alba nu are în structurile proprii sau 

în subordine operatori de transport rutier deținători de licențe comunitare de transport persoane 

precum și sistemul de organizare necesar, fiind evident că nu poate gestiona în mod direct 

serviciul public de transport judeţean. 

  1. Studiul de oportunitate a fost elaborat în temeiul prevederilor legale în vigoare și 

ținând cont de necesitatea și oportunitatea delegării și operării serviciului public de transport 

județean de persoane prin curse regulate în județul Alba, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului  1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 

privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a 

Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  La întocmirea Sudiului de oportunitate s-a ținut cont de: 

 - durata pentru care se va încheia Contractul de delegare a gestiunii serviciului public 

de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT 

JUDEŢUL ALBA, respectiv 6 ani și a fost corelată cu cererea de transport existentă pe parcursul 

derulării acestuia. Capacitatea de transport a traseelor nu poate fi stabilită în funcţie de fluxurile 

de călători existente în perioada pandemiei de Covid-19, care este o situaţie temporară. S-a luat 

în considerare faptul că după pandemie, fluxurile de călători vor reveni treptat la volumele 

anterioare anului 2020. 

 - situaţia transportului de pasageri pe moduri de transport, pe trimestrul I/2017,  la 

nivelul judeţului Alba şi al Regiunii Centru, prevăzută în Capitolul II. SITUAȚIA EXISTENTĂ 

A SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT JUDEȚEAN DE PERSOANE PRIN CURSE 

REGULATE ÎN JUDEȚUL ALBA şi care reflectă o situaţie existentă la un moment dat în 

transportul de persoane, pe perioada programului de transport judeţean în vigoare. 

 

 

 2. Programul de transport judeţean pentru reţeaua de trasee din judeţul Alba, cu 

valabilitate de la 1 ianuarie 2022, a fost întocmit pe structura programului de transport judeţean 

în vigoare, care a fost adaptat să răspundă cerinţelor unui serviciu public, organizat în interesul 

cetăţenilor.  Consiliul Judeţean Alba nu poate stabili, în mod discriminatoriu, programe de 

transport pentru anumite trasee, adaptate la specificul unui anumit operator de transport rutier. 

Capacitatea de transport pentru traseele din Programul de transport judeţean pentru reţeaua de 

trasee din judeţul Alba, cu valabilitate de la 1 ianuarie 2022, a fost corelată cu cererea de 

transport existentă pe parcursul derulării acestuia, respectiv pe o perioadă de 6 ani calendaristici. 

 3. Evaluarea fluxurilor de călători s-a realizat pe baza Studiului de trafic privind 

identificarea şi evaluarea fluxurilor de călători şi a cerinţelor de mobilitate ale colectivităţilor 

locale, în cadrul serviciului public de transport judeţean, prestat între localităţile judeţului Alba, 



realizat de către Certrans Level SRL, la solicitarea Consilului Judeţean Alba, la sfârşitul anului 

2018. 

La evaluarea fluxurilor de călători s-a avut în vedere și situaţia cu prezenţa la cursuri, în 

lunile septembrie şi octombrie 2020, a elevilor navetişti care au solicitat decontarea navetei, 

transmise de unităţile de învăţământ din judeţul Alba, decontare care s-a realizat de către  

Consiliul Judeţean Alba. 

 

 4. Criteriile de evaluare au fost stabilite pe baza principiilor care stau la baza atribuirii 

contractelor sectoriale, astfel cum sunt  prevăzute la art. 2 alin (2) din Legea nr.  99/2016 

respectiv : 

 a) nediscriminarea; 

 b) tratamentul egal; 

 c) recunoaşterea reciprocă; 

 d) transparenţa; 

 e) proporţionalitatea; 

 f) asumarea răspunderii. 

Vechimea medie a parcului de autobuze constituie factor de evaluare a ofertelor în cazul 

serviciilor publice de transport rutier de călători efectuat cu autobuze, în conformitare cu 

prevederile art. 23 alin. 5 lit. d) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport 

persoane în unităţile administrativ - teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare. 

5.  Formula de calcul al tarifului mediu/km/loc, s-a efectuat potrivit reglementărilor 

legale în vigoare, - anexa nr. 2 la Ordinul nr. 272/2007 al președintelui A.N.R.S.C. pentru 

aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile 

publice de transport local şi judeţean de persoane, cu modificările și completările ulterioare, 

precum și la art. 27
2
, alin. (1), lit. a) din ordin. Potrivit art. 27

2
, alin. (1), lit. a) din Ordinul nr. 

272/2007, ,,operatorii de transport rutier ofertează și fundamentează, pe structura elementelor 

de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme-cadru, nivelul tarifului mediu pe 

km/loc". 

 Autoritatea contractantă a precizat foarte clar în documentația de atribuire, care sunt 

situațiile în care tariful mediu pe km/loc poate fi modificat și modalitatea de ajustare sau 

modificare, respectând prevederile legale manționate anterior, astfel ,,nivelul tarifului mediu pe 

km/loc pentru serviciile publice de transport judeţean de persoane se determină pe baza 

analizei situaţiei economico-financiare a operatorilor de transport/transportatorilor 

autorizaţi". 

 6. Valoarea estimată a contractului pe loturi a fost calculată pe baza structurii 

elementelor de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul nr. 272/2007 al președintelui 

A.N.R.S.C. pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea 

tarifelor pentru serviciile publice de transport local şi judeţean de persoane, cu modificările și 

completările ulterioare, unde valoarea totală a serviciului este valoarea rezultată la poz. VIII 

din anexă. 

 Nivelul cheltuielilor care au intrat în calculul valorii estimate, au fost determinate având 

în vedere informațiile furnizate de operatorii economici care efectuează în prezent servicii de 

transport judeţean de persoane în județul Alba, prețuri și tarife practicate pe piață, nivelul unor 

taxe și impozite (impozit pe mijloacele de transport, rovinietă, taxe de înmatriculare auto, etc.), 

câștigul salarial mediu pentru ramura transporturi terestre, la care s-a adăugat o cotă de profit de 

10%. Au fost utilizate informații furnizate de către diverse instituții precum C.N.A.I.R., 

Autoritatea Rutieră Română - ARR, Registrul Auto Român, A.N.A.F., Institutul Național de 

Statistică, Comisia Națională de Strategie și Prognoză, etc. 

 Având în vedere faptul că, aceste cheltuieli au fost raportate la nivelul anilor 2019 - 2020, 

iar Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin 

curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT JUDEŢUL ALBA, urmează a se derula pe 

perioada anilor 2022 - 2027, valoarea acestor cheltuieli a fost actualizată cu rata anuală a inflației 

estimată pentru perioada respectivă. 

  

 III. Reglementări anterioare  
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012 privind aprobarea Regulamentului, 

Caietului de Sarcini și Programului de transport public județean de persoane prin curse 



regulate pentru perioada 01.05.2013 - 30.06.2019, în judeţul Alba, cu modificările și 

completările ulterioare;   

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 175/2020 privind stabilirea unor măsuri 

pentru punerea în aplicare a prevederilor capitolului XV din O.U.G. nr. 70/2020 privind 

reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2, pentru prelungirea 

unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a 

Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, în domeniul transportului 

public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Alba. 

 

  IV. Baza legală  
 - Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 

octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de 

abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - art. 173 alin. 1 lit. d şi art. 173 alin. 5 lit. m din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 - Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ 

- teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Legea nr. 99/2016 privind achiziţile sectoriale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată; 

 - O.U.G. nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 

2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 

SARSCOV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte 

normative, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările 

ulterioare;   

- H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind 

achiziţile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Ordinul nr. 972/2007 al ministrului transporturilor pentru aprobarea 

Regulamentuluicadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-

cadru al serviciilor de transport public local;  

 - Ordinul comun nr. 131/2019 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare 

pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și al președintelui Agenției Naționale pentru 

Achiziții Publice privind documentele standard şi contractul - cadru care vor fi utilizate în 

cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoaneîn 

unităţile administrativ-teritoriale, ralizat cu autobuze, troleibuze şi (sau tramvaie).  

  

 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene  
 Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 

octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de 

abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

  VI. Avize necesare  
 Nu este cazul  

  

 VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului  
 Nu este cazul 

 

  VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului  



 Nu este cazul  

 

 IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare  
 Nu este cazul  

 

 X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului  

 

 XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre  

 

 

 XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate  
 Nu este cazul 

 Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 67 din 19 martie 2021.  

 Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.  

 La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

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

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare.  

 

 

 

PREŞEDINTE,  

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA          APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN             Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL          

Nr.  6410/19 martie 2021  

 

 

 

Către 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

Doamnei director executiv Liliana NEGRUŢ  

 

 

  

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

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 

specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind respingerea plângerii prealabile formulată de S.C. LIVIO DARIO S.R.L. 

împotriva Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 27 din 28 ianuarie 2021  

 

 

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

până în data de 23 martie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei 

„ordinară” care va avea loc în data de 25 martie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 67/19 martie 2021 şi are ataşate 

următoarele documente: 

  - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile 

formulată de S.C. LIVIO DARIO S.R.L. împotriva Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 27 

din 28 ianuarie 2021; 

 - plângerea prealabilă formulată de S.C. LIVIO DARIO S.R.L. împotriva Hotărârii 

Consiliului Județean Alba nr. 27 din 28 ianuarie 2021, înregistrată la registratura Consiliului 

Judeţean Alba cu nr. 4556/1 martie 2021. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Nr. ... /22 martie 2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de S.C. LIVIO 

DARIO S.R.L. împotriva Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 27 din 28 ianuarie 2021  

 

 

CONSTATARE GENERALĂ 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii 

modalităţii de atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate 

în aria de competenţă a UAT judeţul Alba, modalitatea de atribuire a serviciului public de 

transport judeţean de persoane prin curse regulate, Regulamentul serviciului, Programul de 

transport judeţean pentru reţeaua de trasee din judeţul Alba şi staţiile aferente, a fost afişat spre 

consultare publică de două ori pe site-ul CJ Alba, respectiv 

- în perioada 21.08.2020 - 01.10.2020 (data retragerii) conform Formularului de solicitare 

publicare informaţii pe site din 21.08.2020 şi Anunţului nr. 18956/DJAP//VI/B/21.08.2020,  

  - în perioada 15.10.2020 - 25.11.2020 (data retragerii) cf. Formular de solicitare publicare 

informaţii pe site din 15.10.2020 şi Anunţ nr. 23047/DJAP//VI/B/15.10.2020.  În 

conformitate cu prevederile art. 7 alin 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională 

în administrația publică, republicată, pe perioadele de timp cât Proiectul de hotărâre anterior 

menționat a fost afişat pe site-ul CJ Alba, perrsoanele sau organizaţiile interesate aveau 

posibilitatea să transmită în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act 

normativ supus dezbaterii publice.  

 De asemenea, la alin. (9) al aceluiași articol se stipulează că autoritatea publică în cauză 

este obligată să decidă organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act 

normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o 

altă autoritate publică. 

Or, operatorul de transport rutier Livio Dario SRL nu a înțeles să formuleze vreo 

propunere, sugestie sau opinie cu privire la proiectul de hotărâre care a făcut obiectul consultării 

publice. 

 

PUNCTUAL: 

1. Prin plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 

27/28.01.2021, SC Livio Dario critică faptul că Studiul de oportunitate care a fost supus 

aprobării, prezintă o situație statistică a INS privind transportul de pasageri și mărfuri pe moduri 

de transport din trimestrul I al anului 2017, situație care nu mai este actuală la nivelul anului 

2021. De asemenea, arată că, din punctul său de vedere, este necesar ca studiul de oportunitate să 

prezinte o statistică actualizată, apropiată anului 2021, când numărul de pasageri a scăzut 

considerabil, chiar dramatic. 

Cu privire la aceste critici, arătăm faptul că durata Contractului de delegare a gestiunii 

serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de 

competenţă a UAT JUDEŢUL ALBA, pe traseele cuprinse cuprinse în Programul de transport 

judeţean pentru reţeaua de trasee din judeţul Alba, cu valabilitate de la 1 ianuarie 2022, este de 6 

ani, în conformitate cu prevederile0 art. 10 din HCJ Alba nr. 27/28 ianuarie 2021. 

 De asemenea, menționăm faptul că în ceea ce privește capacitatea de transport pentru 

traseele din Programul de transport judeţean pentru reţeaua de trasee din judeţul Alba, cu 

valabilitate de la 1 ianuarie 2022, aceasta trebuie corelată cu cererea de transport existentă pe 

parcursul derulării acestuia, respectiv pe o perioadă de 6 ani calendaristici. 

 Mai mult decât atât, capacitatea de transport a traseelor nu poate fi stabilită în funcţie de 

fluxurile de călători existente în perioada pandemiei de Covid-19, întrucât este o situaţie 

temporară, iar la stabilirea capacității de transport s-a luat în considerare faptul că după 

pandemie, fluxurile de călători vor reveni treptat la volumele anterioare anului 2020. 



 Anexa cu Situaţia transportului de pasageri pe moduri de transport, pe trimestrul I/2017, 

la nivelul judeţului Alba şi al Regiunii Centru face parte din Capitolul II. SITUAȚIA 

EXISTENTĂ A SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT JUDEȚEAN DE  PERSOANE 

PRIN CURSE REGULATE ÎN JUDEȚUL ALBA şi reflectă o situaţie existentă la un moment 

dat în transportul de persoane, pe perioada programului de transport judeţean în vigoare. 

 Reiterăm faptul că în ceea ce privește capacitatea de transport a traseelor din noul 

program de transport judeţean, aceasta este cea previzionată pentru următorii 6 ani şi nu are la 

bază o situaţie statistică generală preluată de la INS. 

De altfel scopul studiului de oportunitate nu este de a fundamenta capacitatea de transport 

la nivelul fiecărui traseu, ci necesitatea și oportunitatea delegării și operării serviciului public de 

transport județean de persoane prin curse regulate în județul Alba, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori, 

cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de 

transport persoane în unităţile administrativ - teritoriale, cu modificările şi completările, ale 

Legii nr. 51/2006  a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare și ale Legii nr. 99/2016 privind achiziţile sectoriale, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

În acest sens, capitolul VI din studiul de oportunitate aduce lămuririle necesare. 

 

 2. Cea de-a doua critică adusă de către SC Livio Dario este referitoare la noul program de 

transport. 

Cu privire la această critică, invocăm prevederile art. 8 din Legea nr. 51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

potrivit cărora „autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile 

legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi funcţionarea serviciilor de 

utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea şi 

exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale care 

compun sistemele de utilităţi publice” 

 Stabilirea programelor de transport de persoane prin curse regulare (trasee, lungimea lor, 

numărul de curse planificate, graficele de circulaţie, numărul de autobuze necesare şi capacitatea 

minimă de transport a acestora) este atributul exclusiv al consiliilor judeţeane. Potrivit art. 17, 

alin. 1, lit. b) ultima teză din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în 

unităţile administrativ - teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare „Programele de 

transport pot fi stabilite şi în baza unui studiu de specialitate”. Așadar, existența unui studiu 

de specialitate nu este obligatorie, Programele de transport putând fi stabilite şi în baza unui 

studiu de specialitate, datr și în lipsa acestui studiu. 

 Subliniem faptul că programul de transport judeţean trebuie să asigure satisfacerea cu 

prioritate a nevoilor de transport ale populaţiei, ale personalului instituţiilor publice şi ale 

operatorilor economici pe teritoriul judeţului Alba prin servicii de calitate, în condiţii de 

siguranţă şi confort. 

 Programul de transport judeţean pentru reţeaua de trasee din judeţul Alba, cu 

valabilitate de la 1 ianuarie 2022, a fost întocmit pe structura programului de transport judeţean 

în vigoare, care a fost adaptat să răspundă cerinţelor unui serviciu public, organizat în interesul 

cetăţenilor.  

Mai mult decât atât, Consiliul Judeţean Alba nu poate stabili, în mod discriminatoriu, 

programe de transport pentru anumite trasee, adaptate la specificul unui anumit operator de 

transport rutier.   

 

3. Se susține în cuprinsul plângerii prealabile faptul că Studiul de oportunitate este 

nelegal pentru lipsa de evaluare a fluxurilor de transport de persoane și că această atribuție 

aparține Consiliului Județean Alba  

Cu privire la aceste susțineri, arătăm că la sfârşitul anului 2018 a fost realizat de către 

societatea Certrans Level SRL, la solicitarea Consilului Judeţean Alba, Studiul de trafic privind 

identificarea şi evaluarea fluxurilor de călători şi a cerinţelor de mobilitate ale colectivităţilor 

locale, în cadrul serviciului public de transport judeţean, prestat între locxalităţile judeţului 

Alba (Contract de servicii nr. 23534/22.11.2018), astfel că criticile SC Livio Dario sunt 

nefondate. 

https://idrept.ro/00101951.htm
https://idrept.ro/00091204.htm


De asemenea, arătăm faptul că decontarea cheltuielilor de transport pentru elevii care nu 

pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 

435/2020 a permis Consiliului Judeţean Alba să facă o evaluare a fluxurilor de călători, pe baza 

situaţiilor cu prezenţa la cursuri, în lunile septembrie şi octombrie 20290, a elevilor navetişti care 

au solicitat decontarea navetei, transmise de unităţile de învăţământ din judeţul Alba. 

 

4. Cel de-al patrulea motiv de nelegalitate indicat de către SC Livio Dario este 

nerespectarea de către autoritatea județeană de transport a art. 4 alin. 2 lit. B și d din anexa II 

privind atribuțiile principale ale acesteia cu privire la serviciul public de transport.  

În conformitate cu prevderile art. 16 alin. 3 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice 

de transport persoane în unităţile administrativ - teritoriale, cu modificările şi completările 

ulterioare „Consiliile judeţene sunt obligate să înfiinţeze autorităţi judeţene de transport prin 

care să asigure, să organizeze, să reglementeze, să autorizeze, să coordoneze şi să controleze 

prestarea serviciului public de transport de persoane prin servicii regulate, desfăşurat între 

localităţile judeţului”.  

Arătăm faptul că, activităţile enumerate anterior au fost realizate de către Consiliul 

Judeţean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Transport, inclusiv o 

anticipare a evoluţiei acestora, în baza studiului de trafic realizat la sfârşitul anului 2018 şi a 

informaţiilor transmise cu ocazia întocmirii studiului de oportunitate de către INS-DRS Alba, ISJ 

Alba. 

Activitatea de Consultare a asociaţiilor reprezentative ale operatorilor de transport rutier 

şi ale utilizatorilor s-a realizat prin afişarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

oportunitate în vederea stabilirii modalităţii de atribuire a serviciului public de transport judeţean 

de persoane prin curse regulate în aria de competenţă a UAT judeţul Alba, modalitatea de 

atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, Regulamentul 

serviciului, Programul de transport judeţean pentru reţeaua de trasee din judeţul Alba şi staţiile 

aferente menţionate la pct. 1 pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Alba, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată. 

 

5. Cu privire la cea de-a cincea critică adusă de către SC Livio Dario, referitoare la faptul 

că numărul pasageri a scăzut considerabil, chiar dramatic, reiterăm faptul că durata Contractului 

de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în 

aria teritorială de competenţă a UAT JUDEŢUL ALBA, pe traseele cuprinse cuprinse în 

Programul de transport judeţean pentru reţeaua de trasee din judeţul Alba, cu valabilitate de la 

1 ianuarie 2022, este de 6 ani, în conformitate cu prevederile art. 10 din HCJ Alba nr. 27/28 

ianuarie 2021. 

 

6. La punctul 6 din Plângerea prealabilă, se arată, din nou, faptul că atribuțiile Consiliului 

Județean Alba cu privire la evaluarea fluxurilor de călători nu au fost respectate, cerințele de 

transport județean din hotărârea împotriva căreia s-a formulat plângere prealabilă neavând la 

bază studii de specialitate, în acord cu noile tendințe de reducere a fluxului de călători și a 

contextului de restricții impus de pandemie. 

 

7. O altă critică adusă de către SC Livio Dario este aceea că punctajele de atribuire nu 

sunt corect stabilite. 

În alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractantă a luat în considerare 

asigurarea unui echilibru între aspectele calitative ale serviciului (confortul călătorilor) și 

aspectele de mediu, pe de o parte, și costurile generate de furnizarea serviciului, pe de alta 

parte, conform art. 209 alin (4) din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale precum și 

principiile menționate la art.1 alin.(4) lit.g) și k) din Legea nr. 92/2007 privind transportul 

public local. Utilitatea acestui factor rezidă în faptul că prin prestarea serviciului cu un parc 

auto tânăr, se reduce poluarea, având în vedere faptul că autobuzele noi sunt mai puțin poluante 

și totodată se reduc și costurile operarii, deoarece costurile cu service-ul autobuzelor noi sunt 

mai reduse. 

 

Vechimea medie a parcului de autobuze constituie factor de evaluare a ofertelor în cazul 

serviciilor publice de transport rutier de călători efectuat cu autobuze, în conformitare cu 



prevederile art. 23 alin. 5 lit. d) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport 

persoane în unităţile administrativ - teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare. 

Este firesc ca un autobuz fabricat în anul de depunere a ofertelor să primească un punctaj 

mai mare deoarece oferă condiţii de confort pentru pasageri, siguranţă în trafic şi în exploatare 

superioare. Mai mult decât atât, apreciem că este răsplătit efortul investiţional al operatorului de 

transport rutier deţinător al mijlocului de transport respectiv. 

De altfel, inclusiv Criteriile de evaluare a operatorului de transport şi punctajele 

care se acordă în cazul atribuirii traseelor judeţene din anexa nr. 3 la Normele metodologice 

privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier 

contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, aprobate prin Ordinul comun nr. 

1158/2019/2336/2019 al minstrului transporturilor şi al viceprim - ministrului, ministrul 

dezvoltării regionale și administraţiei publice, aplicabil până la intrarea în vigoare a Legii nr. 

34/2020 privind respingerea O.U.G. nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul transportului de persoane , acordau punctaj maxim 35 puncte când: 

        • Anul de fabricaţie (AF) este acelaşi cu anul atribuirii (AA) - 35 puncte; 

  • AF = AA - 1 - 30 puncte; 

  • AF = AA - 2 - 25 puncte; 

Entitatea contractantă a respectat principiile care stau la baza atribuirii contractelor 

sectoriale prevăzute la art. 2 alin (2) din Legea nr. 99/2016 respectiv: nediscriminarea; 

tratamentul egal; recunoaşterea reciprocă; transparenţa; proporţionalitatea și asumarea 

răspunderii. 

 

8. În cuprinsul plângerii prealabile se susține faptul că nu este corect că a fost introdus 

conceptul de tarif mediu pe km/loc. 

 

Cu privire la această critică, arătăm faptul că potrivit prevederilor art. 27
1
, alin. (1), din 

Ordinul nr. 272/2007 al președintelui A.N.R.S.C. pentru aprobarea Normelor-cadru privind 

stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local şi judeţean 

de persoane, cu modificările și completările ulterioare: ”Tarifele de călătorie pentru serviciile 

publice de transport judeţean de persoane efectuat cu autobuze prin curse regulate se stabilesc, 

prin calcul, de către consiliile judeţene în baza tarifului mediu pe km/loc ofertat de către 

operatorul de transport rutier desemnat câştigător al procedurii competitive desfăşurate în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi 

completările ulterioare.” 

 

 

De asemenea, arătăm faptul că între factorii de evaluare a ofertelor utilizaţi în aplicarea 

criteriului de atribuire, stipulați de legiuitor în art. 23
1
 alin (5) din Legea nr. 92/2007, la lit. c) se 

află nivelul tarifului. 

 

Critica S.C. Livio Dario S.R.L. vizând conceptul de tarif mediu pe km/loc, nu se susține, 

întrucât acest concept nu este introdus de UAT Județul Alba, ci este stipulat în Ordinul nr. 

272/2007 al președintelui A.N.R.S.C. pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, 

ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local şi judeţean de 

persoane, cu modificările și completările ulterioare. În baza acestuia, consiliile județene 

stabilesc, prin calcul, tarifele de călătorie pentru serviciile publice de transport judeţean de 

persoane efectuat cu autobuze prin curse regulate. 

 Formula de calcul a tarifului mediu/km/loc, este explicit prezentată atât în anexa nr. 2 la 

Ordinul nr. 272/2007 al președintelui A.N.R.S.C. pentru aprobarea Normelor-cadru privind 

stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local şi 

judeţean de persoane, cu modificările și completările ulterioare, cât și în cuprinsul art. 27
2
, alin. 

(1), lit. a) din același act normativ. 

 Mai mult, potrivit art. 27
2
 alin. (1), lit. a) din Ordinul nr. 272/2007  ,,operatorii de 

transport rutier ofertează și fundamentează, pe structura elementelor de cheltuieli prevăzute în 

anexa nr. 2 la prezentele norme-cadru, nivelul tarifului mediu pe km/loc". 

 Prin urmare, tariful mediu pe km/loc, este foarte bine reglementat în cuprinsul legislației 

în vigoare privind serviciile publice de transport local şi judeţean de persoane. 



 În ceea ce privește stabilirea unui tarif sub care nu se poate oferta, această posibilitate 

nu este prevăzută nicăieri în legislația în vigoare privind serviciile publice de transport local şi 

judeţean de persoane. Este cert că există posibilitatea legală de a modifica tarifele după 

încheierea contractelor, însă Ordinul nr. 272/2007 al președintelui A.N.R.S.C. pentru aprobarea 

Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile publice de 

transport local şi judeţean de persoane, cu modificările și completările ulterioare, precizează 

foarte clar care sunt situațiile în care tariful mediu pe km/loc poate fi ajustat sau modificat 

(potrivit art. 24 și 26), precum și modalitatea de ajustare sau modificare. Atât la stabilirea, cât și 

la modificarea tarifului mediu pe km/loc, operatorii de transport rutier ,,fundamentează, pe 

structura elementelor de cheltuieli" prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul nr. 272/2007, nivelul 

acestui tarif, conform prevederilor art. 27
2
, alin. (1), lit. a) și art. 27

5
, alin. (2) din același act 

normativ. 

 Autoritatea contractantă a precizat în mod concret și explicit în documentația de atribuire, 

care sunt situațiile în care tariful mediu pe km/loc poate fi modificat, precum și modalitatea de 

ajustare sau modificare, respectând prevederile legale manționate anterior, astfel ,,nivelul 

tarifului mediu pe km/loc pentru serviciile publice de transport judeţean de persoane se 

determină pe baza analizei situaţiei economico-financiare a operatorilor de 

transport/transportatorilor autorizaţi". 

 Având în vedere obligativitatea operatorilor de transport, de a fundamenta și justifica 

stabilirea, modificarea sau ajustarea tarifului mediu pe km/loc, considerăm că aceștia vor oferta 

tarife care să reflecte realitatea economică, care să acopere cheltuielile aferente și să asigure un 

profit rezonabil, neputând oferta ,,prețuri foarte mici care să nu acopere în realitate costurile", 

așa cum în mod greșit se susține în cuprinsul plângerii prealabile. 

 

9. Se mai arată în cuprinsul plângerii prealabile faptul că nu este corect criteriul de 

atribuire ce vizează anul fabricației al autobuzului. 

I. Cu privire la vechimea medie a parcului de autobuze ca factor de evaluare, facem 

următoarele precizări: 

În alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractantă a luat în considerare 

asigurarea unui echilibru între aspectele calitative ale serviciului (confortul călătorilor) și 

aspectele de mediu, pe de o parte, și costurile generate de furnizarea serviciului, pe de alta parte, 

conform prevederilor art. 209 alin (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale precum 

și a principiilor menționate în cuprinsul art. 2 din același act normativ, respectiv nediscriminarea; 

tratamentul egal; recunoaşterea reciprocă; transparenţa; proporţionalitatea și asumarea 

răspunderii.  

 

 Utilitatea acestui factor rezidă în faptul că prin prestarea serviciului cu un parc auto 

tânăr, se reduce poluarea, întrucât autobuzele noi sunt mai puțin poluante și totodată se reduc 

și costurile operarii, deoarece costurile cu service-ul autobuzelor noi sunt mai reduse. 

II. Cu privire la vechimea medie a parcului de autobuze ca Indicator de performanță, 

facem următoarele precizări: 

Indicatorii de performanță sunt în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 131 din 17 

aprilie 2019 privind documentele standard şi contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul 

procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unităţile 

administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze şi/sau Tramvaie, publicat în M.Of. 360 

bis din 09-mai-2019.  

”Vechimea medie a mijloacelor de transport va fi de [...] ani, în primul an de executare a 

contractului, aceasta putând creşte pe perioada derulării Contractului la un nivel acceptat de 

[...] ani, fără a se putea depăşi [...] ani vechime medie, cu plata de către operator a unei 

penalizări de [...]% din valoarea garanţiei de execuţie în situaţia depăşirii vechimii medii de 

[...] ani a autovehiculelor” 

Subliniem faptul că prin prestarea serviciului cu un parc auto tânăr, se reduce poluarea, 

având în vedere faptul că autobuzele noi sunt mai puțin poluante. 

De altfel, Comisia Europeană a propus reducerea limitei emisiilor din 2021 cu 15% 

până în 2025 și cu 30% până în 2030. 

Parlamentul și Consiliul au decis asupra unei limite și mai ridicate de reducere a 

emisiilor de CO2 decât cea propusă de Comisia Europeană. A fost stabilit un obiectiv de 

reducere a emisiilor de CO2 de 37,5% pentru autoturismele noi și de 31% pentru noile 



furgonete până în 2030. Noile norme au fost aprobate de Parlament în sesiunea plenară din 27 

martie 2019. Pe 18 aprilie, Parlamentul a aprobat o propunere de reducere a emisiilor de CO2 

de la camioanele noi cu 30% prin comparație cu nivelurile din 2019. 

 

10. SC Livio Dario indică faptul că nu rezultă modalitatea de calcul prin care s-a ajuns la 

valoarea estimată a contractului pe loturi.  

Valoarea estimată a contractului pe loturi a fost calculată pe baza structurii elementelor 

de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul nr. 272/2007 al președintelui A.N.R.S.C. pentru 

aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile 

publice de transport local şi judeţean de persoane, cu modificările și completările ulterioare, unde 

valoarea totală a serviciului este valoarea rezultată la poz. VIII din anexă. 

Nivelul cheltuielilor care au intrat în calculul valorii estimate, au fost determinate având 

în vedere informațiile furnizate de operatorii economici care efectuează în prezent servicii de 

transport judeţean de persoane în județul Alba, prețuri și tarife practicate pe piață, nivelul unor 

taxe și impozite (impozit pe mijloacele de transport, rovinietă, taxe de înmatriculare auto, etc.), 

câștigul salarial mediu pentru ramura transporturi terestre, la care s-a adăugat o cotă de profit de 

10%. Au fost utilizate informații furnizate de către diverse instituții precum C.N.A.I.R., 

Autoritatea Rutieră Română - ARR, Registrul Auto Român, A.N.A.F., Institutul Național de 

Statistică, Comisia Națională de Strategie și Prognoză, etc. 

Având în vedere faptul că, aceste cheltuieli au fost raportate la nivelul anilor 2019 - 2020, 

iar Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin 

curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT JUDEŢUL ALBA, urmează a se derula pe 

perioada anilor 2022 - 2027, valoarea acestor cheltuieli a fost actualizată cu rata anuală a inflației 

estimată pentru perioada respectivă. 

Menționăm, totodată faptul că, valorile estimative ale contractului sunt valori maxime, 

operatorii de transport trebuind să oferteze valori mai mici pe baza propriilor estimări, care 

trebuie fundamentate și justificate cu documente ce vor fi verificate de autoritatea contractantă, 

prin urmare și garanția care se constituie la momentul atribuirii va fi calculată raportat la valorile 

ofertate, nu la valoarile estimate de autoritatea contractantă, pe care le considerați ,,nejustificat 

de mari". 

S.C. LIVIO DARIO S.R.L. a transmis în data de 30.06.2020, către Consiliul Județean 

Alba ,,Structura pe elemente de cheltuieli pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifului 

mediu pentru serviciul public de transport județean de persoane efectuat prin curse regulate", 

completată conform anexei nr. 2 la Ordinul nr. 272/2007 al președintelui A.N.R.S.C. pentru 

aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile 

publice de transport local şi judeţean de persoane, cu modificările și completările ulterioare, unde 

valorile anuale pentru fiecare categorie de cheltuieli au fost calculate pentru întreaga activitate de 

transport judeţean de persoane prin curse regulate, rezultând un tarif mediu pe km/loc de 0,2169 

lei fără TVA. 

Din calculul valorilor estimative ale contractelor, realizate de către UAT JUDEŢUL 

ALBA pentru prezenta procedură de achiziție publică, raportate la numărul total al kilometrilor 

planificați anual și la capacitatea medie a mijloacelor de transport solicitate, au rezultat tarife 

medii pe km/loc pentru fiecare traseu la care faceți referire, foarte apropiate de tariful mediu pe 

km/loc de 0,2169 lei fără TVA, calculat de către S.C. LIVIO DARIO S.R.L. 

 

Având în vedere cele prezentate mai sus, este necesară aprobarea de către Consiliul 

Județean Alba a proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de către 

SC Livio Dario împotriva Hotărârii nr. 27 din 28.01.2021  

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20190412IPR39009/meps-approve-new-co2-emissions-limits-for-trucks
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20190412IPR39009/meps-approve-new-co2-emissions-limits-for-trucks


ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

  

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind însuşirea documentaţiei cadastrale de alipire a două parcele  aflate 

 în incinta imobilului - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, din municipiul Alba Iulia, 

 b-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, judeţul Alba,  înscrise în CF 86131 Alba Iulia şi  

CF 106270 Alba Iulia -  proprietate publică a UAT-Judeţul Alba,  

rezultând o suprafaţă de 22463 mp înscrisă sub nr. cadastral 114415  

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna martie 2021; 

 Luând în dezbatere: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiei 

cadastrale de alipire a două parcele  aflate  în incinta imobilului - Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia, din municipiul Alba Iulia, b-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, judeţul Alba,  înscrise în CF 

86131 Alba Iulia şi CF 106270 Alba Iulia -  proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, rezultând o 

suprafaţă de 22463 mp înscrisă sub nr. cadastral 114415; 

 - documentaţia tehnică cadastrală de alipire a imobilelor 86131 şi 106270, aflate  în 

incinta imobilului - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, din municipiul Alba Iulia, b-dul 

Revoluţiei 1989, nr. 23, judeţul Alba, rezultând o suprafaţă de 22463 mp înscrisă sub nr. 

cadastral 114415, documentaţie realizată de expert. topo. Şuluţiu Mihai (aprobată prin Referatul 

de admitere nr. 20610/17.03.2021 al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba prin 

Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia), înregistrată la registratura Consiliului 

Judeţean Alba cu nr. 6207 din 18 martie 2021; 

 Având în vedere prevederile: 

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

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

și completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 

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

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 31/2016 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de 

inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor unităţi din subordine, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 

funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 



 Art. 1. Se însuşeşte Documentaţia tehnică cadastrală realizată de expert. topo. Şuluţiu 

Mihai  de alipire a două parcele  aflate  în incinta imobilului - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia, din municipiul Alba Iulia, b-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, judeţul Alba,  înscrise în CF 

86131 Alba Iulia şi  

CF 106270 Alba Iulia -  proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, rezultând o suprafaţă de 22463 

mp înscrisă sub nr. cadastral 114415, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă alipirea celor două parcele înscrise în CF 86131 Alba Iulia sub nr. 

cadastral 86131 în suprafaţă de 1578 mp şi în CF 106270 Alba Iulia sub nr. cadastral 106270 în 

suprafaţă de 20884 mp., având categoria de folosinţă curţi construcţii, rezultând o suprafaţă 

măsurată de 22463 mp., înscrisă sub nr. cadastral 114415.  

Art. 3. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba / Biroului de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în Cartea Funciară a modificărilor 

prevăzute în  prezenta hotărâre. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se 

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

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

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei 

gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism şi Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.        

   

                                                  Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 68 

Alba Iulia, 23 martie 2021 

 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:  

Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, către 

următoarea comisie de specialitate: 

Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare 

rurală, prognoze şi strategii  

Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi 

urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al 

județului 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 6524/23 martie 2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale de alipire a două 

parcele  aflate  în incinta imobilului - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, din 

municipiul Alba Iulia, b-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, judeţul Alba,  înscrise în CF 86131 

Alba Iulia şi CF 106270 Alba Iulia -  proprietate publică a UAT-Judeţul Alba,  

rezultând o suprafaţă de 22463 mp înscrisă sub nr. cadastral 114415 

 

 

I. Expunere de motive 

 Proiectul de act administrativ inițiat vizează însuşirea de către UAT - Județul Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba a documentaţiei cadastrale de alipire aflate  în incinta imobilului - 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, din municipiul Alba Iulia, b-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, 

judeţul Alba,  înscrise în CF 86131 Alba Iulia şi CF 106270 Alba Iulia -  proprietate publică a 

UAT-Judeţul Alba, rezultând o suprafaţă de 22463 mp înscrisă sub nr. cadastral 114415. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 
Imobilul situat în intravilanul municipiului Alba Iulia, este cuprins în Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - 

anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, la poziţia cu nr. 25. 

Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, 

economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al 

ţării, potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare. 

Documentaţia tehnică cadastrală a fost întocmită de către expert topo. Şuluţiu Mihai, în 

scopul „Construire şi dotare Secţia de Oncologie, Compartimentul Radioterapie şi Compartiment 

Cardiologie Intervenţională” din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, documentație 

depusă și înregistrată la Consiliul Județean Alba cu nr. 6207/18 martie 2021. 

Pentru ca documentaţia tehnică cadastrală să poată fi depusă la Oficiul de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară Alba, se impune însuşirea acesteia de către Consiliul Judeţean Alba. 

  

III. Reglementări anterioare 

Nu există 

 

 IV. Baza legală 

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

287 lit. b şi art. 288 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 

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

ulterioare; 

- H.G. nr. 31/2016 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de 

inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor unităţi din subordine, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară 

aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare. 



 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

 Nu este cazul 

 

 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Nu este cazul 

 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

Domnul expert topo. Şuluţiu Mihai, a întocmit documentaţia tehnică cadastrală de alipire 

a două parcele, aflate în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, documentație depusă 

și înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 6207/18 martie 2021. 

În urma verificării, s-a constatat faptul că documentaţia tehnică topografică de alipire, 

este corect întocmită, drept urmare se recomandă alipirea celor două cărţi funciare în cartea 

funciară nou alocată şi anume CF 114415, care face obiectul proiectului de hotărâre. 

 

XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 68 din 23 martie 2021. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 

 PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 6525/23 martie 2021 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv 

 Ioan BODEA 

 

 

  

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

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de 

specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind însuşirea documentaţiei cadastrale de alipire a două parcele  aflate 

 în incinta imobilului - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, din municipiul Alba Iulia, 

 b-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, judeţul Alba,  înscrise în CF 86131 Alba Iulia şi  

CF 106270 Alba Iulia -  proprietate publică a UAT-Judeţul Alba,  

rezultând o suprafaţă de 22463 mp înscrisă sub nr. cadastral 114415 

 

 

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

până în data de 23 martie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei 

„ordinare” care va avea loc în data de 25 martie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 68 din 23 martie 2021 şi are ataşate 

următoarele documente: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiei 

cadastrale de alipire a două parcele  aflate  în incinta imobilului - Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia, din municipiul Alba Iulia, b-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, judeţul Alba,  înscrise în CF 

86131 Alba Iulia şi  

CF 106270 Alba Iulia -  proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, rezultând o suprafaţă de 22463 

mp înscrisă sub nr. cadastral 114415; 

 - documentaţia tehnică cadastrală de alipire a imobilelor 86131 şi 106270, aflate  în 

incinta imobilului - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, din municipiul Alba Iulia, b-dul 

Revoluţiei 1989, nr. 23, judeţul Alba, rezultând o suprafaţă de 22463 mp înscrisă sub nr. 

cadastral 114415, documentaţie realizată de expert. topo. Şuluţiu Mihai (aprobată prin Referatul 

de admitere nr. 20610/17.03.2021 al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba prin 

Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia), înregistrată la registratura Consiliului 

Judeţean Alba cu nr. 6207 din 18 martie 2021. 

Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

 SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 6545/23 martie 2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale de alipire a două 

parcele  aflate în incinta imobilului - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, din 

municipiul Alba Iulia, b-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, judeţul Alba,  înscrise în CF 86131 

Alba Iulia şi CF 106270 Alba Iulia -  proprietate publică a UAT-Judeţul Alba,  

rezultând o suprafaţă de 22463 mp înscrisă sub nr. cadastral 114415 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor 

care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, care a fost atestat prin H.G. nr. 974/2002 

privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al municipiilor, oraşelor şi 

comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa 

nr. 1; 

Imobilul situat în intravilanul municipiului Alba Iulia a fost cuprins în Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 25.  

Conform prevederilor art. 27 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare, „imobilele ce aparţin domeniului public şi domeniului privat al statului sau, după caz, 

al unităţii administrativ-teritoriale se vor înscrie în cărţi funciare speciale ale unităţii 

administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excepţiile prevăzute de lege”. 

Procedura de actualizare date imobil este reglementată prin Legea nr. 7/1996 a 

cadastrului şi a publicităţii imobiliare, precum şi prin Regulamentul de avizare, recepţie şi 

înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al 

ANCPI nr. 700/2014. 

Prin alipirea celor două parcele identificate prin CF 86131 în suprafaţă de 1578 mp, şi CF 

106270 în suprafaţă de 20884 mp., având categoria de folosinţă curţi construcţii, va rezulta o 

suprafaţă măsurată de 22463 mp., conform CF 114415 nou alocat. În urma identificării şi 

măsurătorilor efectuate de către, expert topo. Şuluţiu Mihai, s-a întocmit Documentaţia tehnică 

cadastrală care a fost depusă şi înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6207 

din 18 martie 2021. 

 Menţionăm faptul că proprietarul tabular asupra celor două parcele în cauză având 

categoria de folosinţă curţi construcţii şi care urmează a fi alipite este Domeniul public al 

judeţului Alba cu drept de  administrare Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. Alipirea celor 

două parcele este necesară pentru investiţia "Construire şi dotare Secţia de Oncologie, 

Compartimentul Radioterapie şi Compartiment Cardiologie Intervenţională" din cadrul 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

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

întocmită de expert topo. Şuluţiu Mihai, urmând a se solicita Oficiului de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Alba/Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, alipirea celor două 

parcele identificate prin CF 86131 şi CF 106270 rezultând CF 114415 - proprietate publică a 

judeţului Alba. 

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), art. 182 alin.(1), 

alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 286 alin.(3), art. 289 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, în urma însușirii documentaţiei tehnice cadastrală 

întocmită de expert topo., Şuluţiu Mihai, de către Consiliul Judeţean Alba va permite depunerea 

documentaţiei la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară Alba Iulia, în vederea alipirii celor două parcele aferente imobilului 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 

Şef serviciu, 

Paul Silviu TODORAN 

 



 

    

Întocmit, Florin GHILEA 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Documentaţie de Avizare  

a Lucrărilor de Intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici pentru  

obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ103G: Inoc(DN1) - Ciugudu de Jos –  

Ciugudu de Sus-limită Judeţul Cluj” 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna martie 2021; 

Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

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

tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ103G: Inoc(DN1) - 

Ciugudu de Jos - Ciugudu de Sus - limită Judeţul Cluj”; 

- avizul nr. 1 din 19 martie 2021 prin care Comisia tehnico-economică a Consiliului 

Județean Alba avizează favorabil documentația tehnico-economică înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 3677 din 16 februarie 2021. 

 Având în vedere prevederile: 

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

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

a normativelor specifice în vigoare. 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

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

Avizare a Lucrărilor de Intervenţii  pentru obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ103G: 

Inoc(DN1) - Ciugudu de Jos - Ciugudu de Sus - limită Judeţul Cluj” și indicatorii tehnico-

economici prevăzuți în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a investiției „Modernizare drum judeţean DJ103G: 

Inoc(DN1) - Ciugudu de Jos - Ciugudu de Sus - limită Judeţul Cluj”, în valoare  de 3.532.940,66 

lei, la care se adaugă TVA în valoare de  671.258.73 lei, cu un total de  4.204.199,39 lei (inclusiv 

TVA), din care C+M 3.148.574,39 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 598.229,13 lei, cu un 

total de 3.746.803,52 lei (inclusiv TVA). 

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

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

Direcției juridică și administrație publică, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției 

dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

  

                                                  Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 

 

Înregistrat cu nr. 69 

Alba Iulia, 23 martie 2021 

http://www.cjalba.ro/


Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

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

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

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

Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

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

următoarele comisii de specialitate: 

Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, 

prognoze şi strategii  

Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, 

investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului 

 

 

 



Anexa la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 69/23 martie 2021 

 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 

„Modernizare drum judeţean DJ103G: Inoc(DN1)  -  Ciugudu de Jos - 

Ciugudu de Sus - limită Judeţul Cluj” 

 

 

 

Beneficiar: UAT - JUDEŢUL ALBA 

Proiectant: S.C. DRUMEX S.R.L. 

 

1. Indicatori economici: 

 valoarea totală a investiţiei 3.532.940,66 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 

671.258.73 lei, cu un total de 4.204.199,39 lei (inclusiv TVA) 

din care C+M 3.148.574,39 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 598.229,13 

lei, cu un total de 3.746.803,52 lei (inclusiv TVA) 

 durata estimată de execuție a lucrărilor: 12 luni. 

 

2. Indicatori tehnici:  

 categoria funcțională a drumului: Drum județean 

 categoria de importanță: C-construcții de importanță normală 

 clasa tehnică: IV 

 lungimea tronsonului de drum: 2.000 m 

 suprafața totală construită: 8.909 mp 

 lățimea platformei drumului: 5,00 m 

 lățimea părții carosabile: 4,00 m 

 lățime acostamente: 2 x 0,50 m 

 structura rutieră adoptată este o structură elastică: 

 strat uzură beton asfaltic BA16 - 4cm; 

 strat de legătură cu beton asfaltic deschis BAD22,4 - 6cm 

 strat superior de fundație din piatră spartă - 18cm 

 strat de fundație din balast (cu refolosirea zestrei existente) - 35cm. 

 asigurarea scurgerii apelor: 

 două podețe Ø 800 mm 

 un podeț DD4; 

 trei platforme de încrucișare. 

 

 

                                     

   Director executiv,    Șef serviciu,         

                        Ioan BODEA            Floare PERȚA 

 

 

 

 

 

Întocmit,  

Popa Gheorghe



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 6526/23 martie 2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza 

Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ103G: Inoc(DN1) - Ciugudu de Jos –  

Ciugudu de Sus-limită Judeţul Cluj” 

 

I. Expunere de motive 

 Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea documentației tehnico-economice, 

faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Modernizare drum judeţean 

DJ103G:Inoc(DN1) - Ciugudu de Jos-Ciugudu de Sus-limită jud. Cluj”. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 
Drumul judeţean DJ 103 G: Inoc (DN 1) - Ciugudu de Jos - Ciugudu de Sus - limită 

Judeţul Cluj este cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 

Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, la poziţia cu nr. 37.    

Acesta se desprinde din DN 1 la km 422+800 pe raza localității Inoc, traversând în 

continuare localitățile Ciugudu de Jos și Ciugudu de Sus, pe o lungime de cca. 11,2 km până la 

limita administrativă dintre județele Alba și Cluj. 

Tronsonul de drum care face obiectul prezentei documentații este pietruit. Acesta începe 

de la km 9+200 (limita sectorului modernizat) și, conform măsurătorilor topografice, are o 

lungime de cca. 2.000 m.  

În prezent pe acest tronson se poate dezvolta o viteză de deplasare redusă. Elementele 

geometrice ale drumului județean în plan, profil longitudinal și transversal nu corespund 

normativelor tehnice în vigoare. 

De-a lungul traseului s-au observat o serie de degradari specifice drumurilor pietruite: 

gropi locale, făgașe, ravene longitudinale, fapt care limitează viteza de circulație. Acestea sunt 

cauzate de lipsa pantelor transversale pe partea carosabilă, fapt care duce la staționarea apei timp 

îndelungat pe platforma drumului, apa înfiltrându-se în corpul drumului ceea ce duce la apariția 

degradărilor în stratul de balast. Sistemele de colectare, scurgere și evacuare a apelor sunt 

deficitare, podețele sunt parțial colmatate, iar unele au diametru insuficient pentru evacuarea 

corespunzătoare a apelor pluviale. Drumul este mărginit de zone cu șanțuri de pământ în care a 

crescut vegetație, care necesită lucrări de reprofilare. Există și sectoare fără șanțuri. Scurgerea 

apelor se face fie prin șanțuri, fie pe partea carosabilă acolo unde șanțurile lipsesc. 

Acostamentele existente au lăţime variabilă, sunt din pământ, înierbate şi denivelate faţă 

de partea carosabilă.  

Semnalizarea orizontală (marcaje) lipsește pe toata lungimea sectorului studiat, având în 

vedere natura actuală a structurii rutiere (drum pietruit). Semnalizarea verticală trebuie 

îmbunătățită. 

Defecțiunile existente împiedică desfășurarea normală a circulației și conduce la 

generarea de praf pe timp uscat, respectiv de noroi pe timp umed (adus pe partea carosabilă de pe 

acostamente, drumurile laterale, accese, respectiv provenit din patul drumului ca urmare a 

contaminării cu argilă a pietruirii sub efectul precipitațiilor și a circulației rutiere). 

Sectorul de drum nu corespunde cerințelor pentru desfășurarea în condiții de siguranță și 

confort a circulației rutiere și nici celor de mediu (condițiile actuale favorizează producerea 

zgomotului, prafului, noroiului, poluarea apelor de suprafață). 

Lucrările propuse a se executa pe drumul județean DJ 103G din județul Alba vor conduce 

la îmbunătățirea condițiilor de colectare și evacuare a apelor de pe carosabil, vor asigura o 

circulație fluentă a traficului auto și vor influența benefic zona atât din punct de vedere 

ambiental, cât și din punct de vedere socio-economic. 

III. Reglementări anterioare 

Nu există 

 IV. Baza legală 



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

administrativ; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

a normativelor specifice în vigoare. 

V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

 Nu este cazul 

 VI. Avize necesare 

Avizul nr. 1 din 19 martie 2021 prin care Comisia tehnico-economică a Consiliului 

Județean Alba avizează favorabil documentația depusă.  

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Nu este cazul 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

În vederea elaborării proiectului a fost realizată în prealabil expertiza tehnică a drumului 

în anul 2020, de către SC CONSTRUCT CDP SRL Cluj Napoca. Studiul geotehnic a fost 

realizat de SC GEOFOR S.R.L. Cluj Napoca. 

Pe baza recomandărilor din expertiza tehnică a fost întocmit caietul de sarcini pentru 

elaborarea documentației - faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie.  

SC DRUMEX S.R.L. Cluj Napoca a întocmit DALI pentru modernizarea şi consolidarea 

drumului județean DJ 103G, documentație depusă și înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu numărul 3677 din 16.02.2021. Documentația topografică a fost realizată de  

P.F.A. Ardelean Daniel Sorin. Documentaţia tehnico-economică depusă este întocmită în 

conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru 

al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice, a caietului de sarcini și a normativelor specifice în vigoare. 

Documentația a fost verificată de către specialiști atestați ca verificatori de proiect, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru 

aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a 

execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor. Verificarea tehnică de calitate a fost asigurată de SC 

”VIA  PROCONS” SRL. 

XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  69 din 23 martie 2021. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 



ROMÂNIA             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 6527/23 martie 2021 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv 

 Ioan BODEA 

 

 

  

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

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de 

specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Documentaţie de Avizare  

a Lucrărilor de Intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici pentru  

obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ103G: Inoc(DN1) - Ciugudu de Jos –  

Ciugudu de Sus-limită Judeţul Cluj” 

 

 

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

până în data de 23 martie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei 

„ordinare” care va avea loc în data de 25 martie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 68 din 23 martie 2021 şi are ataşate 

următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

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

tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ103G: Inoc(DN1) - 

Ciugudu de Jos - Ciugudu de Sus - limită Judeţul Cluj”; 

- avizul nr. 1 din 19 martie 2021 prin care Comisia tehnico-economică a Consiliului 

Județean Alba avizează favorabil documentația tehnico-economică înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 3677 din 16 februarie 2021. 

Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

 SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 6552/23 martie 2021 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza 

Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ103G: Inoc(DN1) - Ciugudu de Jos –  

Ciugudu de Sus-limită Judeţul Cluj” 

 

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

Judeţean asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind inclusiv infrastructura alcătuită din 

podurile şi drumurile publice. Aceste atribuţii ale Consiliului Judeţean intră în sfera privind 

dezvoltarea economico-socială a judeţului. 

Potrivit OUG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a 

judeţului, iar administrarea lor este asigurată de către consiliile judeţene.  

Drumul  județean DJ103G:Inoc(DN1) - Ciugudu de Jos-Ciugudu de Sus-limită jud. Cluj 

este cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, aprobat 

prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, la poziţia cu nr. 37 şi în administrarea Consiliului Judeţean 

Alba, conform Hotărârii Guvernului nr. 540/2000, privind aprobarea încadrării în categorii 

funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

Regimul tehnic: Tronsonul de drum care face obiectul prezentei documentații este 

nemodernizat (pietruit) și are o lungime de 2.000 m (conform măsurătorilor topografice),  

începând de la km 9+200 (limita sectorului modernizat).  

În plan, drumul prezintă caracteristicile unui traseu de deal, usor sinuos, format din 

aliniamente racordate prin curbe. Traseul actual nu respecta prevederile STAS 863/85, curbele 

nu sunt amenajate corespunzator normativelor și standardelor în vigoare, nu sunt amenajate 

supralărgirile în curbe și amenajările în spațiu. 

În profil transversal lățimea părții carosabile actuale este cuprinsă între 5.00 - 6.00 m, iar 

platforma drumului este de cca. 6.00-7.00m. Circulația rutieră a autovehiculelor se desfășoară în 

ambele sensuri. 

În profil longitudinal, declivitățile existente au în general valori medii. Platforma este 

situată la nivel cu terenul existent, preponderent în profil mixt sau rambleu, cu denivelări în sens 

longitudinal și transversal. S-a constatat ca nu este asigurată panta transversală minimă de 3% la 

partea carosabilă și de 4% la acostamente.  Prin urmare traseul în plan și în profil longitudinal  al 

drumului județean trebuie corectate nefiind geometrizate corespunzator și trebuie să fie 

amenajate în parametrii prevăzuți de standarde. 

Suprafața carosabilă se prezintă în stare mediocră. De-a lungul traseului s-au observat o 

serie de degradări specifice drumurilor pietruite: gropi locale, făgașe longitudinale, denivelari, 

piatră alergătoare, tasări locale, fapt care împiedică desfășurarea normală a circulației și conduce 

la generarea de praf  pe timp uscat, respectiv de noroi pe timp umed (adus pe partea carosabila 

de pe acostamente, drumurile laterale, accese, respectiv provenit din patul drumului ca urmare a 

contaminarii cu argila a pietruirii sub efectul precipitațiilor și a circulației rutiere). Pe multe 

sectoare de drum nu sunt pante transversale care sa permită evacuarea apelor meteorice căzute pe 

zona carosabilă. 

Analiza structurii rutiere existente relevă faptul că grosimea straturilor de materiale 

granulare existente este variabilă atât pe direcție longitudinală, cât și transversal. Lățimea 

pietruirii existente are marginile neuniforme în profil longitudinal, cu frecvente șerpuiri care nu 

urmăresc întotdeauna traseul ideal. Deformațiile în timp ale pietruirii s-au remediat cu 

completare de material pietros, în mare parte degradat şi distrus, astfel că nu se pot identifica 



sectoare omogene. Pietruirile constatate sunt efectuate în etape diferite de timp, cu materiale 

pietroase diverse (pietriș, balast, nisip etc.), provenite din diferite surse de aprovizionare. 

Acostamentele existente au lăţime variabilă, sunt din pământ, înierbate şi denivelate faţă 

de partea carosabilă.  

De-a lungul traseului studiat sunt amenajate șanțuri care însă nu asigură scurgerea 

eficientă a apelor pluviale de pe platforma drumului sau taluzului de debleu, datorită unei 

întrețineri deficitare. Șanțurile existente sunt în mare parte neprofilate, colmatate, degradate, 

acoperite cu foarte multă vegetație, ceea ce favorizeaza stagnarea și înfiltrarea apei în straturile 

de fundație ale drumului.  

La km 14+495 exista un pod dalat cu lumina de cca. 5,00 m, este oblic dreapta la 80°. 

Platforma podului are o lățime de 6,60 m și este încadrat de coronamente cu lungimea de 6.00m 

fiecare și lățimea de 40 cm. Suprastructura este alcătută dintr-o dală de beton armat cu grosimea 

de aprox. 40 cm și lățimea de 7,40 m. Culeele sunt din beton și au o lățime de 7,40 m și 

înălțimea elevației de cca. 2,50 m. Nu sunt montate parapete de siguranta. Calea pe pod este din 

material granular (balast sau piatra sparta). Albia prezintă vegetație bogată.  

Semnalizarea orizontală (marcaje) lipsește pe toată lungimea sectorului studiat, având în 

vedere natura actuală a structurii rutiere (drum pietruit). Semnalizarea verticală trebuie 

îmbunătățită. 

Traficul se desfăşoară cu viteză mică, autovehiculele şi mijloacele de transport trebuie 

reparate foarte des, deci costul transportului este mai mare decât pe un drum modernizat. 

În vederea îmbunătățirii condițiilor de circulație pe sectorul de drum județean analizat s-a 

propus modernizarea și consolidarea acestuia.  

În urma procedurii de achiziție privind încheierea contractului de servicii pentru 

elaborarea documentației tehnico-economice faza DALI, societatea SC DRUMEX S.R.L. Cluj 

Napoca a elaborat documentația de avizare a lucrărilor de intervenții. Prin documentația 

elaborată, proiectantul a propus 2 (două) soluții constructive de modernizare din care, având în 

vedere costurile și consumul de materiale, s-a optat pentru scenariul cu proiect, varianta 1, care 

constă în realizarea unei structuri rutiere elastice compuse din mixturi asfaltice, pe o fundație de 

agregate naturale de carieră ți balastieră. 

- Structura rutieră adoptată pentru partea carosabilă: 

- strat uzură beton asfaltic BA16 - 4cm; 

- strat de legătură cu beton asfaltic deschis BAD22,4 - 6cm; 

- strat superior de fundație din piatră spartă - 18cm; 

- strat de fundație din balast (cu refolosirea zestrei existente) - 35cm. 

- Structură acostamentelor: strat piatră spartă – 12cm, pe umplutură de balast; 

- Se vor amenaja drumurile laterale pe o lățime de 4,00 m și lungime de 15,00 m cu piatră 

spartă și balast; 

- Se va asigura scurgerea eficientă a apelor de pe partea carosabilă atât prin pante 

longitudinale și transversale, cât și prin dispozitive de scurgere proiectate (șanțuri / rigole). 

- Se va asigura decolmatarea, curățarea și reprofilarea tuturor șanțurilor existente 

- Se vor amplasa podețe cu tub corugat cu diametrul de 315 mm, respectiv 600 m pentru a 

asigura scurgerea continuă a apelor în dreptul acceselor la proprietăți, respectiv drumurilor 

laterale.  

- Podețele existente se vor înlocui cu podețe noi, amenajate astfel încât sa fie asigurată 

scurgerea apelor în mod eficient și lățimea lor să corespundă caracteristicilor drumului. S-au 

proiectat podețe noi de traversare cu diametrul de 800 mm precum și un podeț tip DD4 astfel 

încât să fie asigurată funcționalitatea sistemului de colectare și evacuare a apelor din zona 

drumului. 

- Se vor realiza lucrări de consolidare cu gabioane sau ziduri de beton; 

- Se vor realiza lucrări de semnalizare cu indicatoare, marcaj longitudinal și transversal și se 

va amplasa parapet metalic bătut semigreu și parapet tip L pe o lungime de 700 m. 

În urma lucrărilor de modernizare, caracteristicile tehnice principale ale construcției sunt 

următoarele: 

- Categoria funcțională a drumului: Drum județean 

- Categoria de importanță: C- construcții de importanță normală 

- Clasa tehnică: IV  

- Lungimea tronsonului de drum: 2.000 m 

- Suprafața totală construită: 8.909 mp 



- Lățimea platformei drumului: 5,00 m 

- Lățimea părții carosabile: 4,00 m 

- Lățime acostamente: 2 x 0,50 m 

- Pantă transversală parte carosabilă: 2,5% 

- Pantă transversală acostamente: 4,0% 

În urma analizei documentației tehnico-economice faza D.A.L.I,  s-a constatat că aceasta 

este întocmită în conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 

conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiții finanțate din fonduri publice, a normativelor specifice în vigoare și a concluziilor din 

expertiza tehnică. 

Documentația a fost verificată conform Hotărârea Guvernului nr. 925 din 20 noiembrie 

1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a 

proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor. 

Conform art. 9, alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de 

elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ 

proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice ”Documentația de avizare a lucrărilor de 

intervenții se aprobă potrivit competenţelor stabilite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare, și prin Legea nr. 273/2006 modificările şi completările ulterioare”.  

Art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare prevede că ”Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de 

investiţii noi, a căror finanţare se asigura integral sau în completare din bugetele locale, precum 

şi ale celor finanţate din împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau garantate de 

autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă de către autorităţile deliberative”. De 

asemenea art. 45 alin. (1) prevede condiţiile pentru includerea investiţiilor în proiectul bugetului 

”Obiectivele de investiţii şi celelalte cheltuieli asimilate investiţiilor se cuprind în programele de 

investiţii anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentaţiile tehnico-economice, 

respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor 

asimilate investiţiilor, au fost elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale”. 

Documentaţia are avizul favorabil nr. 1 din 19 martie 2021 al Comisiei de avizare a 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de 

intervenţii la construcţii existente, aflate în competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Alba 

sau a preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, numită prin dispoziția președintelui Consiliului 

Județean Alba nr. 196/2017. 

Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ”Modernizare drum judeţean 

DJ103G:Inoc(DN1) - Ciugudu de Jos-Ciugudu de Sus-limită jud. Cluj” sunt cuprinși în 

Anexa  la Proiectul de hotărâre, parte integrantă a prezentului proiect de hotărâre. 

Durata de execuție a investiției este estimată la 12 luni, având indicatorii tehnico-

economici prezentați în anexă. 

În conformitate cu partea financiară a documentației DALI și a devizului general, 

valoarea totală a investiției este de 4.204.199,39 lei (inclusiv TVA), din care C+M 3.746.803,52 

lei (inclusiv TVA).  

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. b), alin.(3) lit. f) din 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se propune spre aprobare 

proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean Alba. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 

 

Şef serviciu, 

         Floare PERȚA 

    

Întocmit, Popa Gheorghe 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind înlocuirea reprezentantului UAT-Judeţul Alba 

 în Adunarea Generală a Asociației Județene a Crescătorilor de Bovine Alba  

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna martie 2021; 

Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind înlocuirea 

reprezentantului UAT-Judeţul Alba în Adunarea Generală a Asociației Județene a Crescătorilor 

de Bovine Alba; 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 159/24 iulie 2008 privind desemnarea 

reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene a Crescătorilor de 

Bovine Alba, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 315/23 septembrie 2020 

privind încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Vasile ZAHARIE, începând cu 

data de 3 octombrie 2020; 

Având în vedere prevederile:  

- art. 173 alin. 1 lit. f, art. 173 alin. 7 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  O.U.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Se aprobă înlocuirea domnului Vasile ZAHARIE în calitate de reprezentant al 

UAT-Judeţul Alba în Adunarea Generală a Asociației Județene a Crescătorilor de Bovine 

Alba cu doamna Mirela Corina BEREŞ - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - 

Serviciul dezvoltare, programe şi guvernanţă corporativă din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

Art. 2. Se modifică în mod corespunzător prevederile Hotărârii Consiliului Județean 

Alba nr. 159/24 iulie 2008 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea 

Generală a Asociaţiei Judeţene a Crescătorilor de Bovine Alba, cu modificările şi completările 

ulterioare, conform art. 1 al prezentei hotărâri. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

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

prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

Asociației Județene a Crescătorilor de Bovine Alba, persoanelor nominalizate, Direcției juridică 

și administraţie publică, Direcției dezvoltare și bugete şi Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.                       

                                                          Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                                Ion DUMITREL                                  Vasile BUMBU 
 

                                                                                             

 

Înregistrat cu nr. 70    

Alba Iulia, 23 martie 2021 



Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu 

art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

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

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

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

Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

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

următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, 

prognoze şi strategii  

Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și 

apărarea ordinii publice 

Comisia de specialitate nr. 5 - Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare 

interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

Nr. 6528/23 martie 2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE  

a proiectului de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului UAT-Judeţul Alba 

 în Adunarea Generală a Asociației Județene a Crescătorilor de Bovine Alba  

 

 

 

Expunere de motive 

Asociația Județeană a Crescătorilor de Bovine Alba a fost constituită în anul 2002 ca 

persoană juridică română și funcționează în conformitate cu legislația în vigoare, în baza 

prevederilor actului constitutiv și a statutului asociației.Asociaţia are ca activitate de bază 

sprijinirea calificată a crescătorilor de bovine în sporirea efectivelor şi a potenţialului lor 

producţiv prin promovarea tehnologiilor modern şi eficiente de creştere, exploatare şi ameliorare.  

 Atât O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cât și O.U.G. nr.57/2019 privind 

codul administrativ reglementează cadrul legal pentru cooperarea / asocierea și parteneriatul 

dintre autorităţile administraţiei publice locale şi persoanele juridice de drept privat fără scop 

patrimonial în scopul realizării în comun a unor proiecte  în vederea promovării unor interese 

comune.  

 

 Descrierea situației actuale  

Având în vedere încetarea raportului de serviciu ale domnului Vasile Zaharie precum şi 

calitatea de reprezentant al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei Crescătorilor de 

Bovine din Judeţul Alba, se impune desemnarea unui alt reprezentant al UAT - Județul Alba în 

Adunarea Generală a Asociaţiei Crescătorilor de Bovine din Judeţul Alba și anume a doamnei 

Bereş Mirela Corina.  

 

 Baza legală 

- art. 173 alin. 1 lit. f, art. 173 alin. 7 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  O.U.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

  Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57 /2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  70 din 23 martie 2021. 

 

          Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

          La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA             APROB, 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 6529/23 martie  2021 

 

 

Către 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Domnului director executiv  Marian Florin AITAI 

 

  

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

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de 

specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind înlocuirea reprezentantului UAT-Judeţul Alba 

 în Adunarea Generală a Asociației Județene a Crescătorilor de Bovine Alba 

 

 

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

până în data de 23 martie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei 

„ordinară” care va avea loc în data de 25  martie  2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 70 din 23 martie 2021 şi are ataşat 

referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului UAT-Judeţul 

Alba în Adunarea Generală a Asociației Județene a Crescătorilor de Bovine Alba. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

NR. 6546/23 martie 2021 

 
 

 

 

 

Raport de specialitate 

a proiectului de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului UAT-Judeţul Alba 

 în Adunarea Generală a Asociației Județene a Crescătorilor de Bovine Alba  

 

      Strategia de dezvoltare a judeţului Alba pentru perioada 2021-2027, domeniul 

Agricultură, conține politici menite să asigure tranziţia  la o agricultură competitivă pe piaţa 

globală şi consolidarea şi echilibrarea lanţurilor alimentare, promovarea produselor şi a 

siguranţei alimentare. Conform programului1.6b-3 : Consultanță pentru promovare şi cooperare, 

un rol important îl reprezintă sprijinirea înfiinţării şi funcţionării structurilor asociative (grupuri 

de producători, asociaţii de producători etc), oferirea de servicii de informaţii şi consiliere 

anteprenorială. 

Constituită în anul 2002, Asociația Județeană a Crescătorilor de Bovine Alba este 

persoană juridică română și funcționează în conformitate cu legislația în vigoare, în baza 

prevederilor din statut și a actului constitutiv. Activitatea de bază a Asociației este sprijinirea 

calificată a crescătorilor de animale în sporirea efectivelor și a potențialului lor productiv prin 

promovarea tehnologiilor moderne și eficiente de creştere, exploatare şi ameliorare. Scopul 

Asociaţiei este de a sprijini membrii asociaţiei în asigurarea materialului biologic de reproducţie 

atât pentru producţia de lapte, cât şi pentru carne. De asemenea, stabileşte obiectivele la 

elaborarea şi analiza programelor de amelioarare şi participă, cu propuneri, la elaborarea 

deciziilor ministeriale şi actelor normative privind creşterea, ameliorarea şi valorificarea 

producţiei animaliere.  

Pentru dezvoltarea economică a spaţiului rural, Județul Alba trebuie să-şi consolideze 

relaţiile de cooperare prin promovarea unui parteneriat activ cu toţi factorii implicaţi în 

dezvoltarea şi modernizarea acestuia, pentru identificarea şi valorificarea oportunităţilor şi 

realizarea obiectivelor comune în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale. 

În baza prevederilor legale privind cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române 

sau străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea realizării în comun a unor 

acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean și luând în considerare expirarea 

contractului de muncă al reprezentantului Județului Alba în Adunarea generală a Asociației 

județene a crescătorilor de bovine se impune desemnarea unui reprezentant în această asociație. 

Având în vedere aspectele de mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă spre 

aprobare proiectul de hotărâre cu privire la............... 

 

 

 

Director executiv, 

Marian Florin AITAI 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la înlocuirea reprezentantului UAT-Judeţul Alba în Adunarea Generală a 

Asociaţiei Producătorilor de Produse Tradiţionale şi Ecologice „Alba-Transilvania”  

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna martie 2021; 

 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind înlocuirea 

reprezentantului UAT-Judeţul Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei Producătorilor de Produse 

Tradiţionale şi Ecologice „Alba-Transilvania”; 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 127/23 iunie 2011 privind desemnarea 

reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei Producătorilor de Produse 

Tradiţionale şi Ecologice „Alba-Transilvania”, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 315/23 septembrie 2020 

privind încetarea de drept a raportului de serviciu a domnului Vasile ZAHARIE, începând cu 

data de 3 octombrie 2020; 

Având în vedere prevederile:  

- art. 173 alin. 1 lit. f, art. 173 alin. 7 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 
 

 Art. 1. Se aprobă înlocuirea domnului Vasile ZAHARIE în calitate de reprezentant al 

UAT-Judeţul Alba în Adunarea Generală a Asociației Producătorilor de Produse 

Tradiţionale şi Ecologice „Alba-Transilvania” cu doamna Gabriela Nicoleta RUS - inspector 

superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul dezvoltare, programe şi guvernanţă corporativă 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

Art. 2. Se modifică în mod corespunzător prevederile Hotărârii Consiliului Județean 

Alba nr. 127/23 iunie 2011 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea 

Generală a Asociaţiei Producătorilor de Produse Tradiţionale şi Ecologice „Alba-

Transilvania”, cu modificările şi completările ulterioare, conform art. 1 al prezentei hotărâri. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

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

prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

Asociaţiei Producătorilor de Produse Tradiţionale şi Ecologice „Alba-Transilvania”, persoanelor 

nominalizate, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției dezvoltare și bugete şi Biroului 

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

                 

                                                                                                     Avizat pentru legalitate 

       PREŞEDINTE,                                SECRETAR GENERAL, 

Ion DUMITREL                                        Vasile BUMBU 

                                                                                             

 

 

Înregistrat cu nr. 71   

Alba Iulia, 23 martie 2021 



Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu 

art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

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

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

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

Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

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

următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, 

prognoze şi strategii  

Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și 

apărarea ordinii publice 

Comisia de specialitate nr. 5 - Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare 

interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

Nr. 6530/23 martie 2021 

 

REFERAT DE APROBARE  

a proiectului de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului UAT-Judeţul Alba 

 în Adunarea Generală a Asociației Producătorilor de Produse  

Tradiţionale şi Ecologice „Alba-Transilvania“ 

 

 

Expunere de motive 

Asociaţia Producătorilor de Produse Tradiţionale şi Ecologice „Alba-Transilvania” 

funcţionează ca persoană juridică de drept privat din anul 2011 şi are ca scop susţinerea 

producătorilor de produse tradiţionale şi ecologice din judeţul Alba în vederea asigurării calităţii, 

organizarea şi promovarea de activităţi, programe, acţiuni menite a reprezenta interesele 

acestora. 

Conform Statutului, Asociaţia promovează pe piaţa naţională şi europeană produsele 

tradiţionale şi ecologice realizate de către membrii asociaţiei și se asigură că acestea valorifică 

resursele locale şi culturale, păstrând valorile patrimoniului tradiţional. 

 Atât O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cât și O.U.G. nr. 57/2019 privind 

codul administrativ reglementează cadrul legal pentru cooperarea / asocierea și parteneriatul 

dintre autorităţile administraţiei publice locale şi persoanele juridice de drept privat fără scop 

patrimonial în scopul realizării în comun a unor proiecte în vederea promovării unor interese 

comune.  

 

Descrierea situației actuale  

Având în vedere încetarea raportului de serviciu a domnului Vasile Zaharie precum şi 

calitatea de reprezentant al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei Producătorilor de 

Produse Tradiţionale şi Ecologice „Alba-Transilvania”, se impune desemnarea unui alt 

reprezentant al UAT - Județul Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei Producătorilor de Produse 

Tradiţionale şi Ecologice „Alba-Transilvania” și anume a doamnei Rus Gabriela Nicoleta. 

  

Baza legală 

- art. 173 alin. 1 lit. f, art. 173 alin. 7 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

   

  Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57 /2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 71 din 23 martie 2021. 

 

          Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

          La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 



ROMÂNIA             APROB, 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 6531/23 martie  2021 

 

 

Către 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Domnului director executiv  Marian Florin AITAI 

 

  

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

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de 

specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

cu privire la înlocuirea reprezentantului UAT-Judeţul Alba în Adunarea Generală a 

Asociaţiei Producătorilor de Produse Tradiţionale şi Ecologice „Alba-Transilvania”  

 

 

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

până în data de 23 martie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei 

„ordinară” care va avea loc în data de 25  martie  2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 71 din 23 martie 2021 şi are ataşat 

referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului UAT-Judeţul 

Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei Producătorilor de Produse Tradiţionale şi Ecologice 

„Alba-Transilvania”. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

NR. 6554/23 martie 2021 

 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului UAT-Judeţul Alba 

 în Adunarea Generală a Asociației Producătorilor de Produse Tradiţionale şi Ecologice 

“Alba-Transilvania“ 

 

 

Constituită în anul 2011, Asociația Producătorilor de Produse Tradiţionale şi Ecologice 

“Alba-Transilvania” funcţionează ca persoană juridică română în conformitate cu legislația în 

vigoare, în baza prevederilor din statut și a actului constitutiv. Activitatea de bază a Asociației 

este susţinerea producătorilor de produse tradiţionale şi ecologice în vederea asigurării calităţii, 

organizarea şi promovarea de activităţi, programe, acţiuni menite a reprezenta interesele 

acestora. De asemenea, Asociaţia urmăreşte dezvoltarea produselor tradiţionale şi ecologice prin 

valorificarea resurselor locale şi culturale, în concordanţă cu normele de protejare a resurselor 

naturale şi de protecţie a mediului înconjurător. 

Strategia de dezvoltare a judeţului Alba pentru perioada 2021-2027, domeniul 

Agricultură, conține politici menite să asigure tranziţia de la o agricultură de subzistenţă la una 

competitivă pe piaţa globală, consolidarea şi echilibrarea lanţurilor alimentare, precum şi 

promovarea produselor şi a siguranţei alimentare. Conform programului 1.6b-3: Consultanță 

pentru promovare şi cooperare, un rol important îl reprezintă sprijinirea înfiinţării şi funcţionării 

structurilor asociative (grupuri de producători, cooperative agricole, asociaţii de producători etc). 

Pentru dezvoltarea economică a spaţiului rural, Județul Alba trebuie să-şi consolideze 

relaţiile de cooperare prin promovarea unui parteneriat activ cu toţi factorii implicaţi în 

dezvoltarea şi modernizarea acestuia, pentru identificarea şi valorificarea oportunităţilor şi 

realizarea obiectivelor comune în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale. 

În baza prevederilor legale privind cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române 

sau străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea realizării în comun a unor 

acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean și luând în considerare Dispoziţia 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 315/23 septembrie 2020 privind încetarea de drept a 

raportului de serviciu a domnului Vasile ZAHARIE, începând cu data de 3 octombrie 2020, se 

impune desemnarea unui alt reprezentant în Asociația Producătorilor de Produse Tradiţionale şi 

Ecologice “Alba-Transilvania”. 

Având în vedere aspectele de mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă spre 

aprobare proiectul de hotărâre nr……..cu privire la înlocuirea reprezentantului UAT-Judeţul 

Alba în Adunarea Generală a Asociației Producătorilor de Produse Tradiţionale şi Ecologice 

“Alba-Transilvania“. 

 

 

 

Director executiv, 

Marian Florin AITAI 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind înlocuirea reprezentantului UAT-Judeţul Alba 

 în Adunarea Generală a Asociației Țara Vinului  

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna martie 2021; 

Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind înlocuirea 

reprezentantului UAT-Judeţul Alba în Adunarea Generală a Asociației Ţara Vinului; 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 115/29 iunie 2006 privind asocierea 

Consiliului Judeţean Alba în vederea constituirii Asociaţiei Ţara Vinului; 

- Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 315/23 septembrie 2020 

privind încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Vasile ZAHARIE, începând cu 

data de 3 octombrie 2020; 

Având în vedere prevederile:  

- art. 173 alin. 1 lit. f, art. 173 alin. 7 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Se aprobă înlocuirea domnului Vasile ZAHARIE în calitate de reprezentant al 

UAT-Judeţul Alba în Adunarea Generală a Asociației Ţara Vinului cu doamna Gabriela 

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

şi guvernanţă corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba: 

Art. 2. Se modifică în mod corespunzător prevederile Hotărârii Consiliului Județean 

Alba nr. 115/29 iunie 2006 privind asocierea Consiliului Judeţean Alba în vederea constituirii 

Asociaţiei Ţara Vinului cu modificările şi completările ulterioare, conform art. 1 al prezentei 

hotărâri. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

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

prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

Asociaţiei Ţara Vinului, persoanelor nominalizate, Direcției juridică și administraţie publică, 

Direcției dezvoltare și bugete şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba.                                

                                    

                                                                                                                 Avizat pentru legalitate 

        PREŞEDINTE,                                SECRETAR GENERAL, 

           Ion DUMITREL                                                     Vasile BUMBU 

                                                                                             

 

 

 

 

Înregistrat cu nr.  72   

Alba Iulia, 23 martie 2021 



Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu 

art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

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

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

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

Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

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

următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, 

prognoze şi strategii  

Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și 

apărarea ordinii publice 

Comisia de specialitate nr. 5 - Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare 

interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

Nr. 6532/23 martie 2021 

 

REFERAT DE APROBARE  

a proiectului de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului  

UAT-Judeţul Alba în Adunarea Generală a Asociației Țara Vinului 

 

 

Expunere de motive 

Asociația Țara Vinului Alba funcţionează ca persoană juridică din anul 2006 şi are ca 

scop, aşa cum este prevăzut în Actul Constitutiv, dezvoltarea turismului vitivinicol în judeţul 

Alba, iniţierea de campanii de promovare a produselor vitivinicole şi a intereselor  producătorilor 

de vinuri prin valorificarea tradiţiilor de cultivare a viţei-de-vie şi de prelucrare a strugurilor. 

Conform Statutului, Asociaţia promovează produsele agricole şi de industrie alimentară 

reprezentative pentru judeţul Alba, precum şi îmbunătăţirea rentabilităţii întreprinderilor 

vitivinicole, având în vedere conservarea  şi valorificarea patrimoniului cultural. 

 Atât O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cât și O.U.G. nr.57/2019 privind 

codul administrativ reglementează cadrul legal pentru cooperarea / asocierea și parteneriatul 

dintre autorităţile administraţiei publice locale şi persoanele juridice de drept privat fără scop 

patrimonial în scopul realizării în comun a unor proiecte  în vederea promovării unor interese 

comune.  

 

Descrierea situației actuale  

 Având în vedere încetarea raportului de serviciu ale domnului Vasile Zaharie precum şi 

calitatea de reprezentant al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei Ţara Vinului, se 

impune desemnarea unui alt reprezentant al UAT - Județul Alba în Adunarea Generală a 

Asociaţiei Ţara Vinului și anume a doamnei Rus Gabriela Nicoleta.  

 

 Baza legală 

- art. 173 alin. 1 lit. f, art. 173 alin. 7 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  O.U.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

  Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57 /2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  72 din 23 martie 2021. 

          Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

          La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA             APROB, 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 6533/23 martie  2021 

 

 

Către 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Domnului director executiv  Marian Florin AITAI 

 

  

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

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de 

specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind înlocuirea reprezentantului UAT-Judeţul Alba 

 în Adunarea Generală a Asociației Țara Vinului  

 

 

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

până în data de 23 martie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei 

„ordinară” care va avea loc în data de 25  martie  2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 72 din 23 martie 2021 şi are ataşat 

referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului UAT-Judeţul 

Alba în Adunarea Generală a Asociației Ţara Vinului. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

NR. 6555/23 martie 2021 

 

 

Raport de specialitate 

a proiectului de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului UAT-Judeţul Alba 

 în Adunarea Generală a Asociației Ţara Vinului 

 

Constituită în anul 2006, Asociația Ţara Vinului funcţionează ca persoană juridică 

română în conformitate cu legislația în vigoare, în baza prevederilor din statut și a actului 

constitutiv. Activitatea de bază a Asociației este susţinerea producătorilor de produse vitivinicole 

prin valorificarea tradiţiilor de cultivare a viţei-de-vie şi de prelucrare a strugurilor. De 

asemenea, Asociaţia urmăreşte promovarea produselor agricole şi de industrie alimentară 

reprezentative pentru judeţul Alba, precum şi îmbunătăţirea rentabilităţii întreprinderilor 

vitivinicole, având în vedere conservarea  şi valorificarea patrimoniului cultural. 

Strategia de dezvoltare a judeţului Alba pentru perioada 2021-2027, domeniul 

Agricultură, conține politici menite să asigure tranziţia de la o agricultură de subzistenţă la una 

competitivă pe piaţa globală, consolidarea şi echilibrarea lanţurilor alimentare, precum şi 

promovarea produselor şi a siguranţei alimentare. Conform programului 1.6b-3: Consultanță 

pentru promovare şi cooperare, un rol important îl reprezintă sprijinirea înfiinţării şi funcţionării 

structurilor asociative (grupuri de producători, cooperative agricole, asociaţii de producători etc). 

Pentru dezvoltarea economică a spaţiului rural, Județul Alba trebuie să-şi consolideze 

relaţiile de cooperare prin promovarea unui parteneriat activ cu toţi factorii implicaţi în 

dezvoltarea şi modernizarea acestuia, pentru identificarea şi valorificarea oportunităţilor şi 

realizarea obiectivelor comune în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale. 

În baza prevederilor legale privind cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române 

sau străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea realizării în comun a unor 

acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean și luând în considerare Dispoziţia 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 315/23 septembrie 2020 privind încetarea de drept a 

raportului de serviciu a domnului Vasile ZAHARIE, se impune desemnarea unui alt reprezentant 

al UAT Județul Alba în Asociația Ţara Vinului.  

Având în vedere aspectele de mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă spre 

aprobare proiectul de hotărâre nr……… cu privire la înlocuirea reprezentantului UAT-Judeţul 

Alba în Adunarea Generală a Asociației Ţara Vinului. 

 

 

 

 

Director executiv, 

Marian Florin AITAI 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind înlocuirea reprezentantului UAT-Judeţul Alba 

 în Adunarea Generală a Asociaţiei Crescătorilor de Ovine din Judeţul Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna martie 2021; 

Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind înlocuirea 

reprezentantului UAT-Judeţul Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei Crescătorilor de Ovine 

din judeţul Alba; 

Luând în considerare prevederile: 

 -- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 105/ 17 aprilie 2008 privind desemnarea 

reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei Crescătorilor de Ovine din 

Judeţul  Alba, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 315/23 septembrie 2020 

privind încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Vasile ZAHARIE, începând cu 

data de 3 octombrie 2020; 

Având în vedere prevederile:  

- art. 173 alin. 1 lit. f, art. 173 alin. 7 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  O.U.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă înlocuirea domnului Vasile ZAHARIE în calitate de reprezentant al 

UAT-Judeţul Alba în Adunarea Generală a Asociației Crescătorilor de Ovine  din  Judeţul 

Alba, cu doamna Mirela Corina BEREŞ - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - 

Serviciul dezvoltare, programe şi guvernanţă corporativă din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

Art. 2. Se modifică în mod corespunzător prevederile Hotărârii Consiliului Județean 

Alba nr. 105/17 aprilie  2008 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea 

Generală a Asociaţiei Crescătorilor de Ovine din Judeţul  Alba, cu modificările şi completările 

ulterioare, conform art. 1 al prezentei hotărâri. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

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

prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

Asociației Crescătorilor de Ovine din Judeţul Alba, persoanelor nominalizate, Direcției juridică 

și administraţie publică, Direcției dezvoltare și bugete şi Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.                       

                                                     Avizat pentru legalitate 

PREŞEDINTE,                                  SECRETAR GENERAL 

                          Ion DUMITREL                                                      Vasile BUMBU 

 

                                                                                             

 

Înregistrat cu nr. 73 

Alba Iulia, 23 martie 2021 

 



Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu 

art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

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

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

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

Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

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

următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, 

prognoze şi strategii  

Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și 

apărarea ordinii publice 

Comisia de specialitate nr. 5 - Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare 

interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

Nr. 6534/23 martie 2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE  

a proiectului de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului UAT-Judeţul Alba în 

Adunarea Generală a Asociaţiei Crescătorilor de Ovine din Judeţul Alba 

 

 

Expunere de motive 

Asociaţia Crescătorilor de Ovine din Judeţul Alba este o asociaţie profesională ce 

reuneşte crescătorii de ovine şi caprine din întreg judeţul şi are ca scop primordial promovarea 

apărarea intereselor legitime ale membrilor. Asociaţia acordă sprijin membrilor în vederea 

organizării producţiei pe principii tehnologice şi de eficienţă economică, acordă sprijin în 

realizarea producţiilor mari şi de calitate, urmăreşte consilierea membrilor în spiritul legislației 

specifice şi generale, promovează produsele tradiţionale.   

Ordonanţa Guvernului României nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, creează cadrul 

legal pentru parteneriatul dintre autorităţile administraţiei publice locale şi persoanele juridice de 

drept privat fără scop patrimonial. În acest sens, în Statutul Asociaţiei Crescătorilor de Ovine din 

Judeţul Alba, se regăseşte între obiectivele acestei asociaţii, realizarea legăturilor de colaborare 

şi parteneriate cu autorităţi ale administraţiei publice locale, în vederea derulării în comun a unor 

proiecte sau acţiuni în interesul asociaţiei.  

Realizarea scopului şi obiectivelor prevăzute în Statutul asociaţiei, va contribui la 

eficientizarea acestui sector şi implicit la bunăstarea comunităţilor rurale. 

 

Descrierea situației actuale  

Având în vedere încetarea raportului de serviciu a domnului Vasile Zaharie precum şi 

calitatea de reprezentant al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei Crescătorilor de 

Ovine din Judeţul Alba, se impune desemnarea unui alt reprezentant al UAT - Județul Alba în 

Adunarea Generală a Asociaţiei Crescătorilor de Ovine din Judeţul Alba și anume a doamnei 

Bereş Mirela Corina.  

 

 Baza legală 

-  art. 173 alin. 1 lit.f, art.173 alin.7 lit.a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

  - O.U.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

  Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57 /2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 73 din 23 martie 2021. 

 

          Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

          La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 



ROMÂNIA                APROB 

JUDEŢUL ALBA          PREŞEDINTE                                                                                                                                      

      CONSILIUL JUDEŢEAN                    Ion DUMITREL          

SECRETAR GENERAL 

Nr. 6535/23 martie  2021 

 

 

Către 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Domnului director executiv  Marian Florin AITAI 

 

  

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

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de 

specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind înlocuirea reprezentantului UAT-Judeţul Alba 

 în Adunarea Generală a Asociației Crescătorilor de Ovine din Judeţul Alba 

 

 

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

până în data de 23 martie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei 

„ordinară” care va avea loc în data de 25  martie  2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 73 din 23 martie 2021 şi are ataşat 

referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului UAT-Judeţul 

Alba în Adunarea Generală a Asociației Crescătorilor de Ovine din Judeţul Alba. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

NR. 6547/23 martie 2021 

 

 

Raport de specialitate 

    la proiectul de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului UAT-Judeţul Alba în 

Adunarea Generală a Asociaţiei Crescătorilor de Ovine din judeţul Alba 

 

 

  Strategia de dezvoltare a judeţului Alba pentru perioada 2021-2027, domeniul Agricultură, 

conține politici menite să asigure tranziţia spre o agricultură competitivă pe piaţa globală, 

consolidarea şi echilibrarea lanţurilor alimentare, promovarea produselor şi a siguranţei 

alimentare. Conform programului 1.6b-3: Consultanță pentru promovare şi cooperare, un rol 

important îl reprezintă sprijinirea funcţionării structurilor asociative (grupuri de producători, 

asociaţii de producători etc), oferirea de servicii de informaţii şi consiliere anteprenorială. 

Pentru dezvoltarea economică a spaţiului rural, Județul Alba trebuie să-şi consolideze 

relaţiile de cooperare prin promovarea unui parteneriat activ cu toţi factorii implicaţi în 

dezvoltarea şi modernizarea acestuia, pentru identificarea şi valorificarea oportunităţilor şi 

realizarea obiectivelor comune în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale. 

Asociaţia Crescătorilor de Ovine din Judeţul Alba a fost constituită în anul 2002 ca 

persoană juridică română și funcționează în conformitate cu legislația în vigoare, în baza 

prevederilor din statut și a actului constitutiv. Asociația își desfășoară activitatea pentru 

susţinerea crescătorilor de ovine, în vederea asigurării din patrimoniul pastoral a unor suprafeţe 

de păşune, dar şi pentru transhumanţă, achiziționare de ovine cu valoare zootehnică ridicată. De 

asemenea, asociaţia se preocupă de colaborarea cu organele sanitar veterinare în vederea 

asigurării celor mai eficiente mijloace şi măsuri de profilaxie şi combatere a bolilor specifice 

ovinelor şi realizării de legături de colaborare cu asociaţii similare din străinătate pentru 

schimburi de experienţă, cooperări în vederea valorificării producţiilor de ovine prin contracte 

reciproc avantajoase. 

În baza prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, consiliul judeţean hotărăşte cooperarea sau asocierea cu persoane 

juridice române sau străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea realizării în 

comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean. 

Luând în considerare Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr.315/23 

septembrie 2020 privind încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Vasile Zaharie, 

reprezentantul UAT-Judeţul Alba în Adunarea Generală a Asociației Crescătorilor de Ovine din 

Judeţul Alba, se impune desemnarea unui alt reprezentant în această asociație. 

Având în vedere aspectele de mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă spre 

aprobare proiectul de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului UAT-Judeţul Alba în 

Adunarea Generală a Asociației Crescătorilor de Ovine din Judeţul Alba. 

 

 

  

Director executiv, 

Marian Florin AITAI 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind utilizarea unor sume din excedentul bugetului local al Județului Alba rezultat la 31 

decembrie 2020 pentru finanţarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2021 
 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în  luna martie 2021; 

Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind utilizarea unor 

sume din excedentul bugetului local al Județului Alba rezultat la 31 decembrie 2020 pentru 

finanţarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2021; 

Având în vedere prevederile: 

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

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

 - Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020 aprobate 

prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3155/15 decembrie 2020, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Se aprobă utilizarea în anul 2021 a sumei de 15.000,00 mii lei din excedentul 

bugetului local al Județului Alba rezultat la 31 decembrie 2020, pentru finanţarea cheltuielilor 

secțiunii de dezvoltare. 

 Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 

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

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

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

dezvoltare şi bugete şi Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

    

                    Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                                               SECRETAR GENERAL, 

                            Ion DUMITREL                               Vasile BUMBU                   

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 74 

Alba Iulia, 23 martie 2021 



Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu 

art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

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

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

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

Direcţiei dezvoltare şi bugete - Serviciul accesare şi coordonare proiecte din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

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

următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, 

prognoze şi strategii  

Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi 

urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al 

județului 

Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și 

apărarea ordinii publice 

Comisia de specialitate nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - 

uri și sport 

Comisia de specialitate nr. 5 - Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare 

interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri 

Comisia de specialitate nr. 6 - Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor 

şi situaţii de urgenţă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 6688/23 martie 2021 

REFERAT DE APROBARE 

 a  proiectului de hotărâre privind utilizarea unor sume din excedentul bugetului local al 

Județului Alba rezultat la 31 decembrie 2020 pentru finantarea cheltuielilor secțiunii de 

dezvoltare în anul 2021 

 

Expunere de motive 
În conformitate cu prevederile punctului 5.16 Stabilirea rezultatului execuţiei bugetului 

local din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020 aprobate 

prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3155/15 decembrie 2020, cu modificările şi 

completările ulterioare, „după efectuarea operaţiunilor de regularizare cu bugetul de stat şi cu 

celelalte bugete prevăzute de prezentele norme metodologice, autorităţile administraţiei publice 

locale şi unităţile Trezoreriei Statului vor proceda la stabilirea rezultatului execuţiei bugetelor 

locale la finele anului, pe secţiuni”.  

Potrivit prevederilor art. 58 alin. 1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local rezultat la 

încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, se reportează în exerciţiul financiar 

următor şi se utilizează în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:  

- ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 

- pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile 

şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent; 

- pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi 

dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar. 

Descrierea situației actuale 

Având în vedere faptul că bugetul local al județului Alba se află în etapele premergatoare 

definitivării și aprobării, iar in conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv articolul 

40 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, cheltuielile care pot fi efectuate sunt în limita a 1/12 din prevederile bugetului anului 

precedent, precum si prevederile legale mai sus invocate, se impune aprobarea utilizării din 

excedentul bugetului local al judetului Alba, înregistrat la 31.12.2020, a sumei de 15.000,00 mii 

lei, pentru finantarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare in anul 2021. 

Baza legală 

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

administrativ; 

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

ulterioare; 

 - Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020 aprobate 

prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3155/15 decembrie 2020, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 74 din 23 martie 2021. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 



ROMÂNIA             APROB, 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 6689/23 martie 2021 

 

 

Către 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Domnului director executiv  Marian Florin AITAI 

 

  

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

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de 

specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind utilizarea unor sume din excedentul bugetului local al Județului Alba rezultat la 31 

decembrie 2020 pentru finanţarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2021 

 

 

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

până în data de 23 martie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei 

„ordinară” care va avea loc în data de 25  martie  2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 74 din 23 martie 2021 şi are ataşat referatul 

de aprobare a proiectului de hotărâre privind utilizarea unor sume din excedentul bugetului local 

al Județului Alba rezultat la 31 decembrie 2020 pentru finanţarea cheltuielilor secțiunii de 

dezvoltare în anul 2021. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢAN 

Direcţia Dezvoltare Bugete 

Nr. 6692/23.03.2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind utilizarea unor sume din excedentul bugetului local al 

Județului Alba rezultat la 31 decembrie 2020 pentru finantarea cheltuielilor secțiunii de 

dezvoltare în anul 2021 
 

  

Sumele rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, sunt reflectate în excedentul 

bugetului local rămas după efectuarea operaţiunilor privind  încheierea exerciţiului  bugetar la 

31.12.2020, astfel cum prevede Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3155/15.12.2020, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Excedentul bugetului local al Județului Alba la data de 31.12.2020 în sumă de 119.889,37 

mii lei, sumă confirmată de către Trezoreria Municipiului Alba Iulia, potrivit extrasului de cont 

la data de 31.12.2020, este format din rezultatul execuţiei bugetului local la sfârşitul anului 2020 

şi din disponibilul excedentului anilor precedenți. 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin art. 58 alin. 1 reglementează utilizarea excedentului astfel: „Excedentul anual al 

bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea 

regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 

6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, 

precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se 

utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:: 

    a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 

    b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 

veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita 

disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a); 

    c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi 

dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar.” 

Având în vedere: 

- faptul că bugetul local al județului Alba se află în etapele premergatoare definitivării 

și aprobării, iar in conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv articolul 40 

din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, cheltuielile care pot fi efectuate sunt în limita a 1/12 din 

prevederile bugetului anului precedent; 

- necesitatea asigurării fondurilor pentru obiectivele de investiții aflate în derulare, 

demarate în exercițiile bugetare anterioare și pentru care termenele de finalizare sunt 

prevăzute pe parcursul exercițiului bugetar 2021 și următorii, 

propunem utilizarea in anul 2021 a sumei de 15.000,00 mii lei din totalul excedentului bugetului 

local inregistrat la data de 31.12.2020, în sumă de 119.889,37 mii lei, ca sursă de finanţare a 

cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 

 Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete 

prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. ____ 

 

 

                                           DIRECTOR EXECUTIV 

                                                          Marian Florin AITAI 



  

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 27/2021 privind 

aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalităţii de atribuire  

a  serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială  

de competenţă a UAT - Judeţul Alba, a modalităţii de  atribuire a serviciului public de 

transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă 

 a UAT  - Judeţul Alba şi a  documentaţiei de atribuire a Contractului de delegare a  

gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate  

în aria teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna martie 2021; 

Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 27/2021 privind aprobarea Studiului de 

oportunitate în vederea stabilirii modalităţii de atribuire a  serviciului public de transport 

judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba, 

a modalităţii de  atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse 

regulate în aria teritorială de competenţă a UAT  - Judeţul Alba şi a documentaţiei de atribuire a  

Contractului de delegare a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse 

regulate în aria teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba; 

Luând în considerare: 

- Avizul conform condiţionat nr. 4837/18 martie 2021 al Agenţiei Naţionale pentru 

Achiziţii Publice cu privire la documentaţia de atribuire DF1107521/3 martie 2021 pregătită de 

entitatea contractantă UAT - JUDEŢUL ALBA, pentru procedura cu obiectul „Delegarea 

gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, în aria 

teritorială de competenţă a UAT judeţul Alba” 

- Anunţul de informare prealabilă privind un contract de servicii publice, publicat în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 2 noiembrie 2018, având nr. 2018/S 211- 483505; 

- Erata Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare având nr. 2020/S 081-

192326 (Supliment la Jurnalul Uniunii Europene, 2018/S 211- 483505), expediat la data de 22 

aprilie 2020; 

Având în vedere prevederile: 

   - Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 

23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de 

abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

   - art. 173 alin. 1 lit. d şi art. 173 alin. 5 lit. m din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 89/2007 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale 

şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ - 

teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 99/2016 privind achiziţile sectoriale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- O.U.G. nr. 70/2020 privind  reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 

2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-

COV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii 

https://idrept.ro/12002574.htm
https://idrept.ro/12009965.htm
https://idrept.ro/12009967.htm


  

 

 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte 

normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind 

achiziţile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 972/2007 al ministrului transporturilor pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-

cadru al serviciilor de transport public local; 

- Ordinului comun nr. 131/2019 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare 

pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și al președintelui Agenției Naționale pentru 

Achiziții Publice privind documentele standard şi contractul - cadru care vor fi utilizate în 

cadrul procedurilor  de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoaneîn 

unităţile administrativ-teritoriale, ralizat cu autobuze, troleibuze şi(sau tramvaie; 

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

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

adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. I. Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

27/2021  privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalităţii de atribuire 

a  serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de 

competenţă a UAT - Judeţul Alba, a modalităţii de  atribuire a serviciului public de transport 

județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT  - Judeţul Alba 

şi a documentaţiei de atribuire a  Contractului de delegare a  serviciului public de transport 

judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba, 

după cum urmează: 

1. În Caietul de sarcini al serviciului public de transport județean de persoane prin 

curse regulate, în aria teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba, prevăzut în anexa nr. 5 

a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 27/2021, punctul 3.2. Cerinţe specifice  subpunctul 

3.2.1. lit. b.)  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „b.) obiectul contractului are corespondenţă în codul CAEN din certificatul 

constatator emis de ONRC;” 

2. În Caietul de sarcini al serviciului public de transport județean de persoane prin 

curse regulate, în aria teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba, prevăzut în anexa nr. 

5 a  Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 27/2021, după punctul 6.2 Sistemul de transport 

public judeţean de persoane şi condiţiile de executare a contractului, se introduce un nou 

punct, punctul 6.2
1
 Mecanismul de realizare a monitorizării de către Entitatea contractantă a 

activităţilor realizate de către prestator, cu următorul cuprins:  

„6.2. Mecanismul de realizare a monitorizării de către Entitatea contractantă a 

activităţilor realizate de către prestator 

6.2
1.1.

  Entitatea contractantă va verifica şi va controla periodic modul de realizare a 

serviciului public de transport călători, efectuat în baza contractului de delegare a gestiunii 

serviciului de de către Operator, inclusiv a vehiculelor, echipamentelor şi instalaţiilor folosite de 

Operator. 

6.2
1.2.

 Controlul se efectuează:  

a.) în trafic în punctele unde oprirea, staționarea sau parcarea pe drumul public este 

permisă, conform prevederilor legale în vigoare, precum și în punctele de îmbarcare/debarcare a 

călătorilor, în condiţiile stabilite prin Regulamentul serviciului public de transport judeţean de 

persoane prin curse regulate, în aria teritorială de competenţă a UAT Judeţul Alba, aprobat de 

Entitatea contractantă. 

b.) la sediul/punctul de lucru al Operatorului, în prezenţa unui reprezentant al acestuia. În 

urma fiecărei verificări la sediul/punctul de lucru al Operatorului se va întocmi un proces-verbal 

în două exemplare, unul pentru fiecare Parte, semnate de către cele două Părţi. În procesul-verbal 

se vor specifica timpul şi locul inspecţiei, obiectul controlului, măsurile propuse, 

https://idrept.ro/00172813.htm
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termenele de soluţionare, precum şi obiecţiile Operatorului, dacă este cazul. Entitatea 

contractantă si Operatorul vor soluţiona obiecţiile formulate în termen de 15 zile. 

6.2
1.3.

 Operatorul are obligaţia de a pune, de îndată, la dispoziţia echipei de control a 

Entităţii Contractante orice date şi informaţii solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile 

privind prestarea Serviciului de transport rutier judeţean de persoane, inclusiv la cele contabile. 

6.2
1.4.

 Entitatea contractantă are dreptul de a solicita remedierea oricărei încălcări a 

obligaţiilor Operatorului rezultate din contractul de delegare a gestiunii serviciului. 

6.2
1.5.

 Entitatea contractantă are dreptul de a adopta programe de măsuri ca urmare a 

neîndeplinirii indicatorilor de performanţă de către Operator şi de a aplica sancţiunile prevăzute 

în contractul de delegare a gestiunii serviciului. 

6.2
1.6.

 Entitatea contractantă va controla periodic modul în care sunt gestionate de către 

Operator reclamaţiile persoanelor transportate.” 

3. Punctul 4 Capacitatea tehnică şi profesională din CRITERII DE CALIFICARE ȘI 

SELECȚIE A OFERTELOR, prevăzute în anexa nr. 8 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Alba nr. 27/2021, se completează şi va avea următorul cuprins: 

„4. Capacitatea tehnică şi profesională 
a) Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat  

Ofertantul (Operator Economic individual sau Asociere de Operatori Economici) trebuie să 

demonstreze că în ultimii 3 ani până la data limită de depunere a Ofertei a prestat servicii publice 

de transport călători cu autobuzul/microbuzul, pentru fiecare lot, calculată cu respectarea 

prevederilor art. 192 lit. b din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare 

coroborate cu prevederile art. 3 din Instrucțiunea ANAP nr. 2/2017.” 

 

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

administraţie publică - Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

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

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

Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului achiziţii 

publice şi monitorizarea implementării contractelor și Compartimentului Autoritatea Județeană 

de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

       Avizat pentru legalitate   

VICEPREŞEDINTE,                                      SECRETAR GENERAL, 

         Dumitru FULEA                                                    Vasile BUMBU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 75 

Alba Iulia, 23 martie 2021 



  

 

 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

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

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

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

Direcției juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba 

Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba 

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

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

următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, 

prognoze şi strategii  

Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și 

apărarea ordinii publice 

Comisia de specialitate nr. 5 - Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare 

interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri 

 



  

 

 

ROMÂNIA                                                                                                                                          

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE 

Nr. 6691/23 martie 2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean 

Alba nr. 27/2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalităţii 

de atribuire a  serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria 

teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba, a modalităţii de  atribuire a serviciului 

public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de 

competenţă a UAT  - Judeţul Alba şi a  documentaţiei de atribuire a Contractului de 

delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate 

în aria teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba 

 

 

I. Expunere de motive 

Potrivit prevederilor art. 16 alin. 1 din  Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de 

transport persoane în unităţile administrativ - teritoriale, cu modificările şi completările 

ulterioare, consiliile judeţene sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să 

coordoneze şi să controleze prestarea serviciilor publice de transport desfăşurat pe raza 

administrativ-teritorială a acestora. 

Procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

transport călători, de tip contracte de achiziție publică de servicii reglementate la art. 29 alin. 8 

lit. b) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, efectuate cu 

autobuze, se desfăşoară în conformitate cu prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achiziţile 

sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza documentaţiei de atribuire, 

elaborată cu respectarea prevederilor Legii nr. 92/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare şi a legislaţiei din domeniul achiziţiilor sectoriale.  

În conformitate cu prevederile art. 23^1 alin. 1 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor 

publice de transport persoane în unităţile administrativ - teritoriale, cu modificările şi 

completările ulterioare, documentația de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de transport călători se întocmește de autoritatea de transport și se aprobă prin 

hotărâre a autorității locale competente. 

Conform art. 5 din O.U.G. nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de 

atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-

cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii cu 

modificările și completările ulterioare, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice este instituţia 

publică responsabilă pentru îndeplinirea funcţiei de control ex ante al procesului de atribuire a 

contractelor şi, respectiv, a modificărilor acestor contracte. 

Controlul ex ante vizează verificarea conformiţăţii cu dispoziţiile legale aplicabile în 

domeniul achiziţiilor publice/sectoriale/ concesiunilor, din punctul de vedere al regularităţii şi 

calităţii, pe bază de liste de verificare. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 

Transportul rutier judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Alba se desfăşoară, 

până la data de 31 decembrie 2021, în baza programului de transport judeţean aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/27 noiembrie 2012, cu modificările şi completările 

ulterioare și a licențelor aflate în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României a 

Legii nr. 34/2020 privind respingerea O.U.G nr. 51/2019 pentru modificarea și completarea 

unor acte normative în domeniul transportului de persoane, în conformitate cu prevederile art. 

66 din O.U.G. nr. 70/2020 privind  reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 

2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-

COV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/201292
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altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare. 

În baza aceluiaşi act normativ, Judeţul Alba a încheiat contracte de delegare a gestiunii 

pentru asigurarea în continuare a transportului public județean de persoane prin curse regulate, 

cu valabilitate până la data finalizării procedurilor pentru încheierea contractelor de servicii 

publice, potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, cu modificările și completările 

ulterioare, dar nu mai mult de 31 decembrie 2021, cu operatorii de transport care dețineau 

licențe de traseu valabile la data publicării în Monitorul Oficial al României a Legii nr. 34/2020. 

În vederea asigurării continuităţii transportului public de persoane prin curse regulate pe 

traseele judeţene după data de 31 decembrie 2021,  Consiliul Judeţean Alba a adoptat Hotărârea 

nr. 27/28 ianuarie 2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii 

modalităţii de atribuire a  serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse 

regulate în aria teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba, a modalităţii de  atribuire a 

serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de 

competenţă a UAT  - Judeţul Alba şi a documentaţiei de atribuire a  Contractului de delegare a  

serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de 

competenţă a UAT - Judeţul Alba. 

Documentația de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 

transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT - 

Judeţul Alba, pentru programul de transport judeţean în baza căruia se va desfăşura  serviciul 

public de transport de persoane prin curse regulate pe traseele judeţene începând cu data de 1 

ianuarie 2022, a fost încărcată şi transmisă spre publicare în SEAP/SICAP la data de 3 martie 

2021.  

Documentaţia mai sus menţionată a fost selectată și inclusă în programul de verificare al 

Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice a procedurilor de atribuire a contractelor supuse 

controlului ex ante, conform art. 7 lit. b alin. 3
1
 din O.U.G. nr. 98/2017 privind funcţia de 

control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, 

a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi 

concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare. 

  La data de 18 martie 2021, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice a emis avizul 

conform condiţionat nr. 4837 cu privire la documentaţia de atribuire DF1107521/3 martie 2021 

pregătită de entitatea contractantă UAT JUDEŢUL ALBA, pentru procedura cu obiectul „ 

Delegarea gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse 

regulate, în aria teritorială de competenţă a UAT judeţul Alba”, prin care au fost dispuse 

măsuri de remediere a abaterilor cu privire la aspectele de calitate şi de regularitate constatate. 

Prin urmare, este necesară aprobarea de către Consiliul Judeţean Alba a modificării şi 

completării Hotărârii nr. 27/28 ianuarie 2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate în 

vederea stabilirii modalităţii de atribuire a  serviciului public de transport judeţean de persoane 

prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba, a modalităţii de  

atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria 

teritorială de competenţă a UAT  - Judeţul Alba şi a documentaţiei de atribuire a  Contractului de 

delegare a  serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria 

teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba, ţinând cont de constatările şi măsurile de 

remediere dispuse de Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice. 

 

III. Reglementări anterioare 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012 privind aprobarea Regulamentului, 

Caietului de Sarcini și Programului de transport public județean de persoane prin curse 

regulate pentru perioada 01.05.2013 - 30.06.2019, în judeţul Alba, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 175/2020. privind  stabilirea unor măsuri 

pentru punerea în aplicare a prevederilor capitolului XV din O.U.G. nr. 70/2020 privind  

reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2, pentru prelungirea 

unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015  privind Codul fiscal, a 

Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, în domeniul  transportului 

public judeţean  de persoane  prin curse regulate, în judeţul Alba; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 27/2021  privind aprobarea Studiului de 

oportunitate în vederea stabilirii modalităţii de atribuire a  serviciului public de transport 
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judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba, 

a modalităţii de  atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse 

regulate în aria teritorială de competenţă a UAT  - Judeţul Alba şi a documentaţiei de atribuire a  

Contractului de delegare a  serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse 

regulate în aria teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba 

 

IV. Baza legală 

- Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 

octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de 

abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 173 alin. 1 lit. d şi art. 173 alin. 5 lit. m din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 89/2007 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale 

şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ 

- teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 99/2016 privind achiziţile sectoriale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- O.U.G. nr. 70/2020 privind  reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 

2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-

COV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte 

normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind 

achiziţile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 972/2007 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Regulamentului-

cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor 

de transport public local; 

- Ordinul comun nr. 131/2019 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare 

pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și al președintelui Agenției Naționale pentru 

Achiziții Publice privind documentele standard şi contractul - cadru care vor fi utilizate în 

cadrul procedurilor  de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoaneîn 

unităţile administrativ-teritoriale, ralizat cu autobuze, troleibuze şi(sau tramvaie. 

 

V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

Nu este cazul 

 

VI. Avize necesare 

Nu este cazul 

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Nu este cazul 

 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 
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X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

Nu este cazul 

 

XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 75 din 23  martie 2021. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

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

nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

Dumitru FULEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ROMÂNIA          APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN             Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL          

Nr. 6695/23 martie 2021 

 

Către 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

Doamnei director executiv Liliana NEGRUŢ  

 

  

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

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 

specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 27/2021 privind 

aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalităţii de atribuire  

a  serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială  

de competenţă a UAT - Judeţul Alba, a modalităţii de  atribuire a serviciului public de 

transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă 

 a UAT  - Judeţul Alba şi a  documentaţiei de atribuire a Contractului de delegare a  

gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate  

în aria teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba 

 

 

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

până în data de 23 martie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei 

„ordinară” care va avea loc în data de 25 martie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 75/23 martie 2021 şi are ataşate următoarele 

documente: 

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

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 27/2021  privind aprobarea Studiului de oportunitate în 

vederea stabilirii modalităţii de atribuire a  serviciului public de transport judeţean de persoane 

prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba, a modalităţii de  

atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria 

teritorială de competenţă a UAT  - Judeţul Alba şi a documentaţiei de atribuire a  Contractului de 

delegare a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria 

teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba; 

- Avizul conform condiţionat nr. 4837/18 martie 2021 al Agenţiei Naţionale pentru 

Achiziţii Publice cu privire la documentaţia de atribuire DF1107521/3 martie 2021 pregătită de 

entitatea contractantă UAT JUDEŢUL ALBA, pentru procedura cu obiectul „ Delegarea 

gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, în aria 

teritorială de competenţă a UAT judeţul Alba” 

- Anunţul de informare prealabilă privind un contract de servicii publice, publicat în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 2 noiembrie 2018, având nr. 2018/S 211- 483505; 

- Erata Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare având nr. 2020/S 081-

192326 (Supliment la Jurnalul Uniunii Europene, 2018/S 211- 483505), expediat la data de 22 

aprilie 2020; 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 



  

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia juridică şi administraţie publică 

Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport 

Nr. 6698/23 martie 2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la  proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean 

Alba nr. 27/2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalităţii 

de atribuire a  serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria 

teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba, a modalităţii de  atribuire a serviciului 

public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de 

competenţă a UAT  - Judeţul Alba şi a  documentaţiei de atribuire a Contractului de 

delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate  

în aria teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de 

transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările 

ulterioare, consiliile judeţene sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să 

coordoneze şi să controleze prestarea serviciilor publice de transport desfăşurat pe raza 

administrativ-teritorială a acestora. 

Serviciul public de transport județean de persoane prin curse regulate face parte din sfera 

serviciilor comunitare de utilităţi publice, aflat sub reglementarea, conducerea, monitorizarea şi 

controlul autorității administrației publice județene, având aria de deservire teritoriul 

administrativ al județului Alba. 

Conform art. 17 alin. 1 lit. h din acelaşi act normativ, consiliile judeţene au atribuţii 

privind încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de 

persoane. 

Potrivit art. 8 alin. 3 litera d din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în exercitarea competențelor și 

atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile deliberative ale 

administrației publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități 

publice și adoptă hotărâri în legătură cu alegerea modalității de gestiune a serviciilor de utilități 

publice și darea în administrare sau, după caz, punerea la dispoziție a sistemelor de utilități 

publice destinate furnizării/prestării acestora. 

Atribuirii contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport călători, de 

tip contracte de concesiune de servicii reglementate la art. 29 alin. 8 lit. a  din Legea 

nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de mijlocul de 

transport public de călători utilizat: autobuz, troleibuz, tramvai, tren sau metrou, îi sunt incidente 

prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, cu modificările și completările ulterioare, 

Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ - 

teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile 

sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare precum și directivele europene în domeniul 

achizițiilor publice. 

Transportul rutier judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Alba se desfăşoară, 

până la data de 31 decembrie 2021, în baza programului de transport judeţean aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/27 noiembrie 2012, cu modificările şi completările 

ulterioare și a licențelor aflate în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României a 

Legii nr. 34/2020 privind respingerea O.U.G nr. 51/2019 pentru modificarea și completarea 

unor acte normative în domeniul transportului de persoane, în conformitate cu prevederile art. 

66 din O.U.G. nr. 70/2020 privind  reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 

2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-

COV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte 

normative, cu modificările şi completările ulterioare. 

În baza aceluiaşi act normativ, Judeţul Alba a încheiat contracte de delegare a 
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gestiunii pentru asigurarea în continuare a transportului public județean de persoane prin curse 

regulate, cu valabilitate până la data finalizării procedurilor pentru încheierea contractelor de 

servicii publice, potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, cu modificările și completările 

ulterioare, dar nu mai mult de 31 decembrie 2021, cu operatorii de transport care dețineau 

licențe de traseu valabile la data publicării în Monitorul Oficial al României a Legii nr. 34/2020. 

În conformitate cu prevederile art. 23
1
 alin. 1 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice 

de transport persoane în unităţile administrativ - teritoriale, cu modificările şi completările 

ulterioare, documentaţia de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

transport călători se întocmeşte de autoritatea de transport şi se aprobă prin hotărâre a autorităţii 

locale competente. 

În vederea asigurării continuităţii transportului public de persoane prin curse regulate pe 

traseele judeţene după data de 31 decembrie 2021,  Consiliul Judeţean Alba a adoptat Hotărârea 

nr. 27/28 ianuarie 2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii 

modalităţii de atribuire a  serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse 

regulate în aria teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba, a modalităţii de  atribuire a 

serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de 

competenţă a UAT  - Judeţul Alba şi a documentaţiei de atribuire a  Contractului de delegare a  

serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de 

competenţă a UAT - Judeţul Alba. 

Documentația de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 

transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT - 

Judeţul Alba, pentru programul de transport judeţean în baza căruia se va desfăşura  serviciul 

public de transport de persoane prin curse regulate pe traseele judeţene începând cu data de 1 

ianuarie 2022, a fost încărcată şi transmisă spre publicare în SEAP/SICAP la data de 3 martie 

2021.  

În temeiul art. 7 lit. b alin. 3
1
 din O.U.G. nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al 

procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a 

contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi 

concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare, documentaţia a fost selectată și 

inclusă în programul de verificare al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice a procedurilor 

de atribuire a contractelor supuse controlului ex ante, conform art. 7 lit. b alin. 3
1
 din O.U.G. nr. 

98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-

cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de 

concesiune de lucrări şi concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare. 

  La data de 18 martie 2021, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice a emis avizul 

conform condiţionat nr. 4837 cu privire la documentaţia de atribuire DF1107521/3 martie 2021 

pregătită de entitatea contractantă UAT JUDEŢUL ALBA, pentru procedura cu obiectul „ 

Delegarea gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse 

regulate, în aria teritorială de competenţă a UAT judeţul Alba”, prin care au fost dispuse 

măsuri de remediere a abaterilor cu privire la aspectele de calitate şi de regularitate constatate. 

 O parte din aceste măsuri vizează modificarea şi completarea conţinutul unor documente 

care au fost aprobate prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, este necesară aprobarea de către Consiliul 

Județean Alba a proiectului de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 27/2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate în 

vederea stabilirii modalităţii de atribuire a  serviciului public de transport judeţean de 

persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba, a 

modalităţii de  atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse 

regulate în aria teritorială de competenţă a UAT  - Judeţul Alba şi a  documentaţiei de 

atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de 

persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba 

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

Întocmit, 

Consilier superior Adam - Gheorghe LĂNCRĂNJAN 
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