ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea valorii de inventar a unui bun imobil, proprietate publică a
UAT - Judeţul Alba, ca urmare a recepţionării unor servicii de dirigenţie la obiectivul de
investiţii „Împrejmuire Centru de vizitare Poarta Raiului ”
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna martie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la modificarea valorii de
inventar a unui bun imobil, proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, ca urmare a recepţionării
unor servicii de dirigenţie la obiectivul de investiţii „Împrejmuire Centru de vizitare Poarta
Raiului ” ;
- raportul Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
Județului Alba;
- procesul verbal de recepţie a serviciilor nr. 27055/6 decembrie 2019 – servicii de
dirigenţie de şantier pentru verificarea calităţii lucrărilor executate la obiectivul de investiţii
„Împrejmuire Centru de vizitare Poarta Raiului”;
- procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 25943/26 noiembrie 2019
privind execuţia lucrărilor de construcţii „Împrejmuire Centru de vizitare Poarta Raiului”;
- nota contabilă nr. 21/ 2019.
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/10 iulie 2020 privind modificarea,
completarea şi actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului
Alba;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 232/19 noiembrie 2019 privind aprobarea
modificării şi completării poziţiei cu nr. crt. 114 din Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c, alin. 4 lit. a, art. 289, art. 290 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrative-teritoriale aprobate prin H.G.
nr. 1031/1999;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea valorii de inventar a bunului „Imobil zona turistică Poarta
Raiului”, proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, de la valoarea totală de 3.001.668,11 lei la
valoarea de 3.002.858,11 lei, ca urmare a recepţionării unor servicii de dirigenţie în valoare de
1.190,00 lei, la obiectivul de investiţii „ Împrejmuire Centru de vizitare Poarta Raiului”.
Art. 2. Poziția cu nr. crt. 114 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al
Județului Alba se va modifica în mod corespunzător, conform anexei - parte integrantă a
prezentei hotărâri.

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi
Direcţia dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba,
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial al Local Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintele Consiliului Județean Alba,
Direcției juridică și administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției
dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 46
Alba Iulia, 8 martie 2021
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 lit. c, art. 173 alin. 4 lit. a,
art. 286 alin. 1, art. 286 alin. 3, art. 287 lit. b, art. 289, art. 290, art. 297- 300 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 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. 46 din 8 martie 2021
Datele de identificare ale bunului imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 114 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba

Nr.
Crt.

Codul
de
Clasificare

Denumirea
Bunului

0
114

1

2
Imobil zona turistică
“Poarta Raiului”

Secţiunea I
Bunuri imobile
Elementele de identificare

Anul
Valoarea de
Situaţia
dobândirii
inventar juridică actuală
sau, după
-lei Denumire act
caz, al dării
proprietate sau
în folosinţă
alte acte
doveditoare
3
4
5
6
Imobil – teren și construcții - situat administrativ în intravilanul localitatea
2011
TOTAL
Tău-Bistra, str. Poarta Raiului, nr. 25, comuna Şugag, judeţul Alba compus
3.002.858,11, Domeniul public
din:
din care: al judeţului Alba
1. teren - pășune - înscris în C.F. nr. 70790 Şugag, în suprafață de 10259 mp:
967.663,04 cota de 1/1
conform HCJ
2. teren – curți construcții - înscris în C.F. nr. 70791 Şugag, în suprafață de
(teren)
Alba nr.60/2011,
12344 mp:
111.238,12 nr.95/2011,
3. Centru de vizitare „Poarta Raiului” compus din:
(împrejmuire) nr.227/2011,
- teren împrejmuit înscris în C.F. nr. 70792 Şugag, în suprafață de 4094 mp:
1.923.956,95 nr.60/2012,
- construcție înscrisă în CF 70792 – C1 având suprafața construită la sol de
(construcţie) nr.95/2015,
333 mp și suprafața desfășurată de 373 mp.
Suprafaţa totală: 26.697 mp.
Vecinătăţi:
La Nord - teren proprietate privată a comunei Săsciori
La Sud - Pădure Romsilva
La Vest - Pârâul Canciu
La Est - Pădure Romsilva

nr.232/2019,

nr.135/2020
şi HCJ Alba
nr...../2021

Comisia specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba:
Preşedinte:
Secretar general,
Membri:
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU
Voichița Maria COMAN
Marian Florin AITAI
Ioan BODEA
Secretari ai comisiei: Andreea Maria BABIN
Radu Octavian NEAG

Liliana NEGRUȚ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 5182/8 martie 2021

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre cu privire la modificarea valorii de inventar a unui bun imobil,
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, ca urmare a recepţionării unor servicii de
dirigenţie la obiectivul de investiţii „Împrejmuire Centru de vizitare Poarta Raiului ”

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează modificarea valorii de inventar a unui bun
imobil cuprins în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba la
poziția cu nr. crt. 114, ca urmare a recepţionării unor servicii de dirigenţie de şantier pentru
verificarea calităţii lucrărilor executate la obiectivul de investiţii „Împrejmuire Centru de vizitare
Poarta Raiului”. Această investiţie s-a recepţionat prin Procesul verbal la terminarea lucrărilor nr.
25943/26.11.2019, iar serviciile de dirigenţie prin Procesul verbal de recepţie a serviciilor nr.
27055/06.12.2019.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 232/2019 şi nr. 135/2020 a fost modificată
şi atestată poziția cu nr. crt. 114 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Județului Alba „Imobil zona turistică Poarta Raiului”. Acesta cuprinde: teren în suprafaţă totală
de 26.697 mp, situat în intravilanul satului Tău-Bistra, Comuna Șugag, zona turistică „Poarta
Raiului” şi Centru de vizitare „Poarta Raiului”.
În urma împrejmuirii Centrului de vizitare Poarta Raiului, lucrări executate în cadrul
contractului nr. 16136/29.07.2019, încheiat între SC CONSTRUCT SRL şi UAT Judeţul Alba, sau efectuat cheltuieli cu servicii de dirigenţie de şantier pentru verificarea calităţii lucrărilor
executate, în valoare de 1.190,00 lei. Aceste cheltuieli modifică valoarea de inventar a bunului
„Imobil zona turistică Poarta Raiului”.
III. Reglementări anterioare
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 135/10 iulie 2020 privind modificarea,
completarea şi actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului
Alba;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 232/19 noiembrie 2019 privind aprobarea
modificării şi completării poziţiei cu nr. crt. 114 din Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba;
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. d, alin. 4 lit. a, art. 289, art. 290, art. 297 - 300 din O.U.G.
nr.
57/2019
privind
Codul
administrativ,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare;administrare;
- art. 867-870 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Normele metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrative-teritoriale aprobate prin H.G.
nr. 1031/1999;

V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
VIII. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
- raportul Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
Județului Alba;
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. 46 din 8 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
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 5183/8 martie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea valorii de inventar a unui bun imobil, proprietate publică a
UAT - Judeţul Alba, ca urmare a recepţionării unor servicii de dirigenţie la obiectivul de
investiţii „Împrejmuire Centru de vizitare Poarta Raiului ”
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 17 martie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 25 martie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 46/8 martie 2021 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la modificarea valorii de
inventar a unui bun imobil, proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, ca urmare a recepţionării
unor servicii de dirigenţie la obiectivul de investiţii „ Împrejmuire Centru de vizitare Poarta
Raiului ” ;
- raportul Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
Județului Alba;
- procesul verbal de recepţie a serviciilor nr. 27055/06.12.2019 – servicii de dirigenţie
de şantier pentru verificarea calităţii lucrărilor executate la obiectivul de investiţii „Împrejmuire
Centru de vizitare Poarta Raiului”;
- procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 25943/26.11.2019 privind
execuţia lucrărilor de construcţii „Împrejmuire Centru de vizitare Poarta Raiului”;
- nota contabilă nr. 21/ 2019.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETARUL GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Serviciul administrarea domeniului public și privat
Nr. 5326 din 9 martie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea valorii de inventar a unui bun imobil,
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, ca urmare a recepţionării unor servicii de
dirigenţie la obiectivul de investiţii „ Împrejmuire Centru de vizitare Poarta Raiului ”

Bunul Imobil zona turistică “Poarta Raiului” este cuprins la poziţia cu nr. crt. 114 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al JudeţuluiAlba.
Acesta este situat administrativ în intravilanul localităţii Tău-Bistra, str. Poarta Raiului nr.
25, comuna Şugag este compus din :
1. teren - pășune - înscris în C.F. nr. 70790 Şugag, în suprafață de 10259 mp:
2. teren – curți construcții - înscris în C.F. nr. 70791 Şugag, în suprafață de 12344 mp:
3. Centru de vizitare „Poarta Raiului” compus din:
- teren împrejmuit înscris în C.F. nr. 70792 Şugag, în suprafață de 4094 mp:
- construcție înscrisă în CF 70792 – C1 având suprafața construită la sol de 333 mp și
suprafața desfășurată de 373 mp.
Suprafaţa totală a terenului este de 26.697 mp.
La Centrul de vizitare Poarta Raiului , înscris în CF 70792, cu nr. cadastral 70792 au fost
executate lucrări de împrejmuire, executate în cadrul contractului nr. 16136/29.07.2019, încheiat
între SC CONSTRUCT SRL şi UAT Judeţul Alba, în baza Autorizaţiei de Construire nr.
28/03.12.2018 eliberată de Primăria Comunei Şugag. Lucrările au fost recepţionate prin Procesul
Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor nr. 25943/26.11.2019. La aceste lucrări s-au
asigurate servicii de dirigenţie de şantier pentru verificarea calităţii, în cadrul contractului de
servicii nr. 18171/27.08.2019.
Prin procesul verbal de recepţie a serviciilor nr. 27055/06.12.2019 s-a constatat că
serviciile de dirigenţie au fost prestate cu respectarea cerinţelor, exigenţelor, în graficul de timp,
prevăzute în contractul de servicii.
Valoarea totală a serviciilor prestate este de 1.190 lei (TVA inlcus), care măreşte valoarea
de inventar a Centrului de vizitare « Poarta Raiului ».
În temeiul art. 289 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ care
prevede „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativteritoriale se întocmeşte şi se actualizează de către o comisie special constituită, condusă de
autoritatea executivă ori de o altă persoană împuternicită să exercite atribuţiile respective, după
caz” se actualizează valoarea de inventar a bunului imobil, identificat mai sus şi se modifică
poziţia cu nr. crt. 114 din Inventar, în mod corespunzător.
În acest sens, se propune aprobarea modificării valorii de inventar a bunului bunului
„Imobil zona turistică Poarta Raiului”, proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, de la valoarea
totală de 3.001.668,11 lei la valoarea de 3.002.858,11 lei, ca urmare a recepţionării unor servicii
de dirigenţie în valoare de 1.190,00 lei, la obiectivul de investiţii „ Împrejmuire Centru de
vizitare Poarta Raiului ”.
Se impune de asemenea şi modificarea poziției cu nr. crt. 114 din Inventarul bunurilor
care aparțin domeniului public al Județului Alba, în mod corespunzător.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. în vedere prevederile 173 alin. 1 lit.
c şi lit. d, alin. 4 lit. a, art. 289, art. 290 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean
îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului, va permite modificarea valorii

de inventar pentru bunul „Imobil zona turistică Poarta Raiului”, proprietate publică a UAT Judeţul Alba, de la valoarea totală de 3.001.668,11 lei la valoarea de 3.002.858,11 lei, ca urmare
a recepţionării unor servicii de dirigenţie în valoare de 1.190,00 lei, la obiectivul de investiţii „
Împrejmuire Centru de vizitare Poarta Raiului ”.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit,
Andreea Maria Babin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Alba
Nr.
/05.03.2021

Raport
privind propunerea actualizării Inventarului bunurilor care aparțin
domeniului public şi privat al Județului Alba
Comisia de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al Județului
Alba, constituită în baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 448 din 7 august
2019, întrunită în data de 05 martie 2021, ia în dezbatere următoarele:
- procesul verbal de recepţie a serviciilor nr. 27055/06.12.2019 – servicii de dirigenţie de
şantier pentru verificarea calităţii lucrărilor executate la obiectivul de investiţii „Împrejmuire Centru
de vizitare Poarta Raiului”;
- procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 25943/26.11.2019 privind execuţia
lucrărilor de construcţii „Împrejmuire Centru de vizitare Poarta Raiului”;
- nota contabilă nr. 21/ 2019,
a constatat următoarele:
I.Bunul „Imobil zona turistică Poarta Raiului”, proprietate publică a UAT - Judeţul Alba este cuprins
la poziţia cu nr. crt. 114 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba;
II. Acesta este situat administrativ în intravilanul localităţii Tău-Bistra, str. Poarta Raiului nr. 25,
comuna Şugag este compus din :
1. teren - pășune - înscris în C.F. nr. 70790 Şugag, în suprafață de 10259 mp:
2. teren – curți construcții - înscris în C.F. nr. 70791 Şugag, în suprafață de 12344 mp:
3. Centru de vizitare „Poarta Raiului” compus din:
- teren împrejmuit înscris în C.F. nr. 70792 Şugag, în suprafață de 4094 mp:
- construcție înscrisă în CF 70792 – C1 având suprafața construită la sol de 333 mp și suprafața
desfășurată de 373 mp.
Suprafaţa totală a terenului este de 26.697 mp.
III. Prin Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 25943/26.11.2019, s-au recepţionat
lucrări de de construcţii „Împrejmuire Centru de vizitare Poarta Raiului”. Lucrările au fost executate
în cadrul contractului nr. 16136/29.07.2019, încheiat între UAT Judeţul Alba şi SC Construct SRL.
La aceste lucrări s-au asigurat servicii de dirigenţie de şantier pentru verificarea calităţii, în cadrul
contractului de servicii nr. 18171/27.08.2019.
IV. Prin procesul verbal de recepţie a serviciilor nr. 27055/06.12.2019 s-a constatat că serviciile de
dirigenţie au fost prestate cu respectarea cerinţelor, exigenţelor, în graficul de timp, prevăzute în
contractul de servicii. Valoarea totală a serviciilor prestate este de 1.190 lei (TVA inlcus).

În concluzie:
-

Pentru reglementarea situației juridice, se impun următoarele:
actualizarea valorii de inventar a bunului „Imobil zona turistică Poarta Raiului”, proprietate
publică a UAT - Judeţul Alba, de la valoarea totală de 3.001.668,11 lei la valoarea de
3.002.858,11 lei, ca urmare a recepţionării unor servicii de dirigenţie în valoare de 1.190,00
lei, la obiectivul de investiţii „ Împrejmuire Centru de vizitare Poarta Raiului ” ;

-

modificarea în mod corespunzător a poziţiei cu nr. crt. 114 din Inventarul bunurilor care
aparțin domeniului public al Județului Alba.
Comisia specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat
al Judeţului Alba:
Preşedinte:
Ion DUMITREL

Secretar general:
Vasile BUMBU

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

Secretarii comisiei: Radu Octavian NEAG
Andreea Maria Babin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la actualizarea valorii de inventar a bunului imobil DJ 705:
limită Judeţul Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN74),
ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna martie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la actualizarea valorii de
inventar a bunului imobil DJ 705: limită Judeţul Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare
- Zlatna (DN74), ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii;
- procesul verbal de recepție finală nr. 9868/15.05.2019, însoţit de nota contabilă nr.
21/decembrie 2019 şi fişa contractului de servicii de supraveghere lucrări nr. 13555 /203 / 3
august 2016;
- raportul Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat
al Județului Alba.
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/10 iulie
2020 privind modificarea, completarea şi actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 289 şi art. 290 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale aprobate prin
H.G. nr. 1031/1999;
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 actualizarea valorii de inventar a bunului imobil DJ 705: limită
Judeţul Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN74), ca urmare a
realizării unor lucrări de investiţii, de la valoarea de 9.923.946,12 lei la valoarea de 9.925.744,66
lei.
Art. 2. Poziţia cu nr. crt. 68 coloana 5 din Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al Județului Alba se modifică în mod corespunzător.
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului şi al 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 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 Judeţul Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Direcţiei juridică și administrație publică, Direcției dezvoltare și bugete şi Direcției gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 47
Alba Iulia, 8 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
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. 5187/8 martie 2021

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre cu privire cu privire la actualizarea valorii de inventar
a bunului imobil DJ 705: limită Judeţul Hunedoara - Almaşu de Mijloc Almaşu Mare - Zlatna (DN74) , ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează actualizarea valorii de inventar a bunului
imobil - drum județean DJ 705: limită Judeţul Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare Zlatna (DN74) , ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii.
II. Descrierea situaţiei actuale
Drumul judeţean DJ 705: limită Judeţul Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare Zlatna (DN74) este cuprins la poziţia cu nr. crt. 68 în Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al județului Alba, cu o valoare de inventar de 9.923.946,12 lei.
Conform legislaţiei în vigoare, administrarea drumurilor judeţene se asigură de către
consiliile judeţene.
În anul 2019 s-a făcut recepţia finală aferentă investiţiei „Consolidare terasamente şi
asigurarea stabilirii versanţilor pe drumul judeţean DJ 705: limită Judeţul Hunedoara - Almaşu
de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN74), de la km 43+280-km 43+263 şi de la km 44+428-km
44+463, jud. Alba”, executate în cadrul contractului de lucrări nr. 7335/487/26.04.2016, încheiat
între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Washphalt LTD Londra - Sucursala Cluj
Napoca.
De asemenea au mai fost efectuate cheltuieli cu dirigenţia de şantier, în baza contractului
nr. 13555/203/03.08.2016. Conform Caietului de sarcini, restul de 10% din valoarea contractului
s-a achitat în termen de 14 zile de la data încheierii Procesului verbal de recepţie finală a
lucrărilor, adică suma de 1.798,54 lei, care nu au fost prinsă în valoarea de inventar a bunului
imobil, până în prezent.
În acest sens, se propune aprobarea modificării valorii de inventar a bunului imobil –
drum județean, DJ 705: limită Judeţul Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna
(DN74), de la valoarea de 9.923.946,12 lei la valoarea de 9.925.744,66 lei.
III. Reglementări anterioare
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 135/10 iulie 2020 privind modificarea,
completarea şi actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului
Alba;
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 289 şi art. 290 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;
- Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- H.G. nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în
contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor
administrativ-teritoriale;

V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
VIII. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
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. 47 din 8 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
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 5193/8 martie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi îredactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
cu privire la actualizarea valorii de inventar a bunului imobil DJ 705:
limită Judeţul Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN74),
ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 17 martie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 25 martie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 47/8 martie 2021 şi are ataşat referatul de
aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la actualizarea valorii de inventar a bunului imobil
DJ 705: limită Judeţul Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN74), ca
urmare a realizării unor lucrări de investiţii.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 5323 din 9 martie 2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la actualizarea valorii de inventar a bunului imobil DJ
705: limită Judeţul Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN74),
ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii
Proiectul de act administrativ inițiat vizează actualizarea valorii de inventar a bunului
imobil - drum județean DJ 705: lim jud. Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare –Zlatna
(DN74), ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii.
Conform Ordonanţei nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi
completările ulterioare, drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a
judeţului, iar administrarea drumurilor judeţene se asigură de către consiliile judeţene.
Drumul județean DJ 705: lim jud. Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare –Zlatna
(DN74) este cuprins la poziţia cu nr. crt. 68 în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului
public al județului Alba, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/10 iulie 2020
privind modificarea, completarea şi actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, cu o valoare de inventar de 9.923.946,12 lei. Acest drum judeţean are o
lungime de 17,628 km.
În anul 2019, s-a făcut recepţia finală aferentă investiţiei „Consolidare terasamente şi
asigurarea stabilirii versanţilor pe drumul judeţean DJ705: lim. Jud. HD- Almaşu de MijlocAlmaşu Mare- Zlatna ( DN74), de la km 43+280-km 43+263 şi de la km 44+428-km 44+463,
jud. Alba”, executate în cadrul contractului de lucrări nr. 7335/487/26.04.2016, încheiat între
Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean alba şi Washphalt LTD Londra- Sucursala Cluj Napoca.
Serviciile de dirigenţie de şantier au fost executate în baza contractului nr.
13555/03.08.2016.
Conform Caietului de sarcini, pct. 3 Modalităţi de plată, plata serviciilor s-a realizat în 3
etape:
-80% din valoarea contractului s-a achitat proporţional cu valoarea lucrărilor executate,
-10% din valoarea contractului s-a achitat în 14 zile de la data Procesului Verbal de Recepţie la
terminarea lucrărilor
-10% din valoarea contractului s-a achitat în 14 zile de la data Procesului Verbal de Recepţie
finală a lucrărilor.
Ultima tranşă, în sumă de 1798,54 lei s-a achitat în anul 2019 şi nu a fost prinsă în
valoarea de inventar a drumului judeţean DJ705.
În acest sens, se propune modificarea valorii de inventar a bunului imobil – drum
județean, DJ 705: lim. Jud. HD- Almaşu de Mijloc- Almaşu Mare- Zlatna ( DN74), de la
valoarea de 9.923.946,12 lei la valoarea de 9.925.744,66 lei.
Ţinând seama de cele menţionate, se impune modificarea valorii de inventar a bunului
imobil – drum județean DJ 107A, cuprins la poziţia cu nr. crt. 68 în Inventarului bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii .
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin. 1 lit. c, art. 182 alin.(1) si
alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 289 şi art. 290 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prin proiectul de hotărâre inițiat
de președintele Consiliului Județean Alba se va actualiza valoarea de inventar a drumului
județean DJ705: lim. Jud. HD- Almaşu de Mijloc- Almaşu Mare- Zlatna ( DN74), ca urmare a
executării unor lucrări de investiţii.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA
ŞEF SERVICIU,
Paul Silviu TODORAN
Întocmit,

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Alba
Nr.
/03.03.2021
Raport
privind propunerea actualizării Inventarului bunurilor care aparțin
domeniului public şi privat al Județului Alba
Comisia de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al
Județului Alba, constituită în baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 448 din
7 august 2019, întrunită în data de 03 martie 2021, ia în dezbatere următoarele:
- procesul verbal de recepție finală nr. 9868/15.05.2019, însoţit de nota contabilă nr.
21/decembrie 2019 şi fişa contractului nr. 13555/203/03.08.2016, a constatat următoarele:
1. Drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a judeţului, iar administrarea
drumurilor judeţene se asigură de către consiliile judeţene;
2. Drumul județean DJ 705: lim jud. Hunedoara - Almaşu de mijloc - Almaşu Mare –
Zlatna (DN74) este cuprins la poziţia cu nr. crt. 68 în Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al județului Alba, cu o valoare de inventar de 9.923.946,12 lei;
3. Prin Procesul verbal de recepție finală nr. 9868/15.05.2019, s-a făcut recepţia finală aferentă
investiţiei „Consolidare terasamente şi asigurarea stabilirii versanţilor pe drumul judeţean
DJ705: lim. Jud. HD- Almaşu de Mijloc- Almaşu Mare- Zlatna ( DN74), de la km 43+280km 43+263 şi de la km 44+428-km 44+463, jud. Alba”, executate în cadrul contractului de
lucrări nr. 7335/487/26.04.2016, încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi
Washphalt LTD Londra- Sucursala Cluj Napoca.
4. În baza contractului nr. 13555/203/03.08.2016, au mai fost efectuate cheltuieli cu dirigenţia
de şantier, în valoare de 1.798,54 lei, care nu au fost prinse până în prezent în valoarea de
inventar a bunului imobil.
În concluzie:
Pentru reglementarea situației juridice, se impun următoarele:
-

-

actualizarea valorii de inventar a bunului imobil DJ 705: lim jud. Hunedoara - Almaşu de
mijloc - Almaşu Mare –Zlatna (DN74), ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii, de
la valoarea de 9.923.946,12 lei la valoarea de 9.925.744,66 lei,
modificarea în mod corespunzător a poziţiei cu nr. crt. 68, coloana 5, din Inventarul
bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba.
Comisia specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat
al Judeţului Alba:
Preşedinte:
Ion DUMITREL

Secretar general:
Vasile BUMBU

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

Secretarii comisiei: Radu Octavian NEAG
Andreea Maria Babin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare
a unor bunuri proprietate privată a UAT - Județul Alba, concesionate operatorului
regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna martie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
funcțiune și valorificării prin casare a unor bunuri proprietate privată a UAT - Județul Alba,
concesionate operatorului regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba;
- solicitarea nr. 7891/23 decembrie 2020 a Societăţii Comerciale APA CTTA SA Alba,
înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 28643/23.12.2020, privind casarea
unor bunuri aparţinând domeniului privat al UAT - Judeţul Alba, concesionate către SC APA
CTTA SA Alba, însoţită de Notele de constatare tehnică aferente.
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare către Societatea Comercială APA–CTTA S.A. Alba;
- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare nr. 1969-12770/2008.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. d, alin. 4 lit. b, art. 191 alin1 lit. a, art. 354-357 şi art. 327
alin. 1 lit. b coroborate cu art. 362 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 871 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi
necorporale, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi
valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor
administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.
246/2001;
- Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului
imobilizat în active corporale şi necorporale aprobate prin H.G. 909/1997, cu modificările și
completările ulterioare;
- O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul
instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele
normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;
- Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice
nr. 2861/2009.
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
adoptă următoarea

HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă scoaterea din funcțiune și valorificarea prin casare, în condițiile legii, de
către Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba a unor mijloace fixe, bunuri proprietate
privată a UAT - Județul Alba, achiziţionate din Fondul IID, identificate în anexa - parte
integrantă a prezentei hotărâri, concesionate operatorului regional SC APA CTTA SA Alba.
Art. 2. Se aprobă scoaterea din funcțiune și valorificarea prin casare, în condițiile legii, de
către Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba a unor obiecte de inventar, bunuri proprietate
privată a UAT - Județul Alba, în valoare totală de 7.387,25 lei, achiziţionate din Fondul IID de
către operatorul regional SC APA CTTA SA Alba.
Art. 3. Se mandatează Operatorul regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba,
să îndeplinească toate formalitățile legale de scoatere din funcțiune și valorificare prin casare a
bunurilor imobile identificate la art. 1şi art. 2 din prezenta hotărâre. Sumele rezultate din
valorificarea acestora, constituie venit la bugetul propriu al Județului Alba.
Art. 4. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Contractului de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008 prin act
adițional.
Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: Prefectului
Judeţului Alba, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”, Societăţii Comerciale
APA-CTTA S.A. Alba, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției gestionarea
patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL
Ion DUMITREL
VASILE BUMBU

Înregistrat cu nr. 48
Alba Iulia, 8 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
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. 48/8 martie 2021

LISTA
cu mijloacele fixe şi obiecte de inventar achiziționate de către Societatea APA–CTTA S.A.
Alba din Fondul de Întreţinere, Înlocuire și Dezvoltare, concesionate,
cuprinse în Inventarul proprietății private a Județului Alba,
care vor fi scoase din funcțiune și valorificate prin casare

Nr.
crt.

Denumirea mijlocului fix

Notebook ASUS N750 JK
4032+Licenţă
2. Licenţă AUTOCAD Map 3D 2018
I TOTAL MIJLOACE FIXE
II OBIECTE DE INVENTAR
TOTAL GENERAL:

U.M.

Cantit
atea

Preț
unitar
(lei)

buc.
Buc.

1
2

5.127,00
15.780,00

Valoare de
inventar (lei)

1.

7.387,25

5.127,00
31.560,00
36.687,00
7.387,25
44.074,25

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

Secretar general,
Vasile BUMBU

Membri:
Voichița Maria COMAN
Ioan BODEA
Liliana NEGRUŢ

Secretari ai comisiei: Andreea Maria BABIN
Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 5211/8 martie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării prin
casare a unor bunuri proprietate privată a UAT - Județul Alba, concesionate operatorului
regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea scoaterii din funcțiune și
valorificării prin casare a unor bunuri proprietate privată a UAT - Județul Alba, concesionate
operatorului regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba.
În urma inventarierii patrimoniului Societăţii Comerciale APA CTTA SA Alba,
comisiile au constatat existenţa unor bunuri, aparţinând domeniului privat al Consiliului Judeţean
Alba, aflate în concesiunea SC APA CTTA SA, conform contractului de delegare de gestiune
1969-12770/2008, care nu mai pot utilizate din motive de uzură şi se propune aprobarea
scoaterii din funcţiune şi casarea acestuia.
II. Descrierea situaţiei actuale
Operatorul regional al serviciului de alimentare cu apă potabilă în Județul Alba, S.C.
APA-CTTA S.A. Alba, are în concesiune, ca titular al Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 1969-12770/2008, bunuri aparținând
domeniului privat al Județului Alba, printre care şi un calculator Notebook ASUS N750 JK
4032+Licenţă, achiziţionat în 16.05.2014 şi 2 Licenţe AUTOCAD Map 3D 2018, achiziţionate
în 19.04.2017, cu termen de valabilitate expirat (3 ani). Acestea au fost cuprinse în Inventarul
domeniului privat al Judeţului Alba şi concesionate prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba
nr. 189/2017 şi nr. 132/2014.
Conform Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a
mijloacelor fixe, aprobat prin H.G. nr. 2139/2004, durata normală de funcţionare ale mijloacelor
fixe pentru codul 2.2.9 este de 2-4 ani.
Nemafiind în stare de funcţionare la capacitate optimă, Societatea Comercială APA
CTTA SA solicită aprobarea scoaterii din funcţiune şi casării a acestor mijloace fixe şi a unor
obiecte de inventar, achiziţionate din Fondul IID, aparţinând domeniului privat al Judeţului Alba
şi concesionate către SC APA CTTA SA.
III. Reglementări anterioare
Nu este cazul
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. d, alin. 4 lit. b, art. 191 alin1 lit. a, art. 354-357 şi art. 327
alin. 1 lit. b coroborate cu art. 362 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- art. 871 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- O.G. nr. 112/200 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi
valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor
administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.
246/2001;
- Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

- Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi
necorporale, cu modificările și completările ulterioare;;
- O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul
instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele
normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;
- Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului
imobilizat în active corporale şi necorporale aprobate prin H.G. 909/1997, cu modificările și
completările ulterioare;
- Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice
nr. 2861/2009.
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare către Societatea Comercială APA–CTTA S.A. Alba;
- Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare nr. 1969-12770/2008.
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
VIII. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
- solicitarea nr. 7891/23.12.2020 a Societăţii Comerciale APA CTTA SA Alba,
înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 28643/23.12.2020, privind casarea
unor bunuri aparţinând domeniului privat al UAT - Judeţul Alba, concesionate către SC APA
CTTA SA Alba, însoţită de Notele de constatare tehnică aferente.
- H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele
normale de funcţionare a mijloacelor fixe, 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. 48 din 8 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
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 5212/8 martie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare
a unor bunuri proprietate privată a UAT - Județul Alba, concesionate operatorului
regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba

Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 17 martie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 25 martie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 48/8 martie 2021 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
funcțiune și valorificării prin casare a unor bunuri proprietate privată a UAT - Județul Alba,
concesionate operatorului regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba;
- solicitarea nr. 7891/23.12.2020 a Societăţii Comerciale APA CTTA SA Alba,
înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 28643/23.12.2020, privind casarea
unor bunuri aparţinând domeniului privat al UAT - Judeţul Alba, concesionate către SC APA
CTTA SA Alba, însoţită de Notele de constatare tehnică aferente.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
VASILE BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 5329/9 martie 2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării
prin casare a unor bunuri proprietate privată a UAT - Județul Alba, concesionate
operatorului regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba

Conform prevederilor art. 173 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
consiliul judeţean asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes judeţean, privind inclusiv serviciile publice de alimentare
cu apă şi de canalizare. Aceste atribuţii ale Consiliului Judeţean intră în sfera privind dezvoltarea
economico-socială a judeţului.
Consiliul Judeţean Alba a delegat gestiunea serviciilor de alimentare cu apă şi de
canalizare către Societatea Comercială APA CTTA SA prin contractul nr. 1969-12770/2008.
Operatorul regional SC APA CTTA SA are în concesiune mai multe bunuri aparţinând
domeniului public si privat al Judeţului Alba, printre care mai multe mijloace fixe, achiziţionate
din fondul IID.
Prin adresa nr. 7891/23.12.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr.
28643/23.12.2020, S.C. APA CTTA SA Alba transmite că, în urma inventarierii patrimoniului
societăţii, în perioada 19.10.2020-13.11.2020, comisiile de inventariere au constatat existenţa
unor bunuri aparţinând domeniului privat al Judeţului Alba, aflate în concesiune la SC APA
CTTA SA Alba, care nu mai pot fi utilizate din motive de uzură şi transmite lista mijloacelor
fixe propuse spre casare, achiziţionate din Fondul IID:
 calculator Notebook ASUS N750 JK 4032+Licenţă, 1 buc., achiziţionat în 16.05.2014, cu
valoarea de 5.127,00 lei;
 Licenţă AUTOCAD Map 3D 2018, 2 buc, achiziţionate în 19.04.2017, cu valoarea de
15.780,00 lei fiecare (termen de valabilitate -3 ani- expirat).
Acestea au fost cuprinse în Inventarul domeniului privat al Judeţului Alba şi concesionate
către SC APA CTTA SA Alba, prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 189/2017 şi nr.
132/2014.
Conform Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a
mijloacelor fixe, aprobat prin H.G. nr. 2139/2004, durata normală de funcţionare ale mijloacelor
fixe pentru codul 2.2.9 este de 2-4 ani.
De asemenea, operatorul regional transmite că este necesară şi scoaterea din funcţiune şi
casare a mai multor obiecte de inventar, în valoare totală de 7.387,25 lei.
Din Notele de constatare tehnice (Anexa nr. 4) referitoare la mijloacele fixe propuse pentru
scoatere din funcţiune şi casare, rezultă următoarele:
-mijlocul fix “Notebook ASUS N750 JK 4032+Licenţă”,1 buc., înregistat cu nr. de
inventar CCCJ154, are placa de bază şi procesorul defecte;
-licenţele AUTOCAD Map 3D 2018, 2 buc., înregistate cu nr. de inventar CCCJ245 şi
CCJ243 au termenul de valabilitate (3 ani) expirat ( au fost cuprinse în Inventarul domeniului
privat al Judeţului Alba prin HCJ Alba nr. 189/29.06.2017).
Potrivit cap. III din H.G. nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și
necorporale, modificată și completată de Ordonanța Guvernului nr. 54/1997, valorificarea prin
casare constă în dezmembrarea bunului și utilizarea componentelor rezultate la executarea altor
mijloace fixe din cadrul unității sau vânzarea componentelor.
Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe reprezintă sistarea utilizării acestora ca urmare
a îndeplinirii duratelor normale de funcționare stabilite potrivit legii sau a prezentării unui grad
avansat de uzură fizică sau morală ori a degradării și a faptului că nu mai pot primi o altă
destinație sau utilizare și nici nu mai pot fi recuperate, recondiționate, adaptate sau modificate.
Casarea presupune demolarea sau dezmembrarea unui mijloc fix, valorificarea
ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente şi materialelor rezultate din dezmembrarea
lor, precum şi radierea mijlocului fix din evidenţele contabile.

Mijloacele fixe propuse a fi casate au duratele normale de funcționare expirate, sunt
depăşite moral sau depreciate, nu mai sunt în stare de funcţionare şi nu pot fi reparate sau
repararea acestora nu se mai justifică, drept pentru care s-a propus scoaterea din funcţiune a
acestora, casarea şi valorificarea lor.
De asemenea, conform art. 4 al Ordonanţei nr. 112/2000 specifică că „sumele rezultate din
valorificarea activelor corporale prevăzute la art. 1, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac
venit la bugetul de stat sau la bugetele comunelor, oraşelor sau judeţelor, după caz.”
Astfel, se impune scoaterea din funcțiune și valorificarea prin casare, în condițiile legii, de
către Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba a mai multor mijloace fixe, bunuri
proprietate privată a Județului Alba, identificate în Anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre,
concesionate operatorului regional SC APA CTTA SA.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. în vedere prevederile art. 173 alin. 1
lit. c şi lit. d, alin. 4 lit. b, art. 182 alin.(1) si alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în urma aprobării scoaterii din funcțiune și
valorificării prin casare, în condițiile legii, a unor mijloace fixe si obiecte de inventar uzate,
Operatorul regional APA CTTA SA Alba va putea să realizeze o mai bună gestionare a
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, la nivelul județului.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

ŞEF SERVICIU
Paul Silviu TODORAN

Întocmit,
Andreea Maria Babin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Alba
Nr.1735/25.01.2021
Raport
privind propunerea actualizării Inventarului bunurilor care aparțin
domeniului privat al Județului Alba
Comisia de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al Județului Alba,
constituită în baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 448 din 7 august 2019, întrunită în
data de 05 martie 2021, luând în dezbatere solicitarea nr. 7891/23.12.2020 a Societăţii Comerciale APA
CTTA SA Alba, înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 28643/23.12.2020, privind
casarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al UAT - Judeţul Alba, concesionate către SC APA CTTA
SA Alba, însoţită de Notele de constatre tehnică aferente, a constatat următoarele:
1. În urma inventarierii patrimoniului Societăţii Comerciale APA CTTA SA Alba, comisiile au constatat
existenţa unor bunuri, aparţinând domeniului privat al Consiliului Judeţean Alba, aflate în concesiunea
SC APA CTTA SA, conform contractului de delegare de gestiune 1969-12770/2008, care nu mai pot
utilizate din motive de uzură şi se propune aprobarea scoaterii din funcţiune şi casarea acestuia.
2. Operatorul regional al serviciului de alimentare cu apă potabilă în Județul Alba, S.C. APA-CTTA S.A.
Alba, are în concesiune, ca titular al Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și canalizare nr. 1969-12770/2008, bunuri aparținând domeniului privat al județului
Alba, printre care şi un calculator Notebook ASUS N750 JK 4032+Licenţă, achiziţionat în 16.05.2014
şi 2 Licenţe AUTOCAD Map 3D 2018, achiziţionate în 19.04.2017, cu termen de valabilitate expirat (3
ani). Acestea au fost cuprinse în Inventarul domeniului privat al Judeţului Alba şi concesionate prin
Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 189/2017 şi nr. 132/2014.
3. Nemafiind în stare de funcţionare la capacitate optimă, Societatea Comercială APA CTTA SA solicită
aprobarea scoaterii din funcţiune şi casării a acestor mijloace fixe şi obiecte de inventar, achiziţionate
din Fondul IID, aparţinând domeniului privat al Judeţului Alba şi concesionate către SC APA CTTA
SA.
În concluzie:
Pentru reglementarea situației juridice, se impun următoarele:
- scoaterea din funcțiune și valorificarea prin casare, în condițiile legii, de către Societatea Comercială
APA CTTA S.A. Alba a unor mijloace fixe, bunuri proprietate privată a UAT - Județul Alba, achiziţionate din
Fondul IID, concesionate operatorului regional SC APA CTTA SA Alba;
- scoaterea din funcțiune și valorificarea prin casare, în condițiile legii, de către Societatea Comercială
APA CTTA S.A. Alba a unor obiecte de inventar, bunuri proprietate privată a UAT - Județul Alba, în valoare
totală de 7.387,25 lei, achiziţionate din Fondul IID de către operatorul regional SC APA CTTA SA Alba;
- mandatarea Operatorul regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba, să îndeplinească toate
formalitățile legale de scoatere din funcțiune și valorificare prin casare a bunurilor imobile identificate. Sumele
rezultate din valorificarea acestora, constituie venit la bugetul propriu al Județului Alba;

- modificarea în mod corespunzător a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008 prin act adițional.

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

Secretar general:
Vasile BUMBU

Membri:
Voichița Maria COMAN
Ioan BODEA
Liliana NEGRUȚ

Secretarul comisiei: Radu Octavian NEAG
Andreea Maria Babin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea valorii de inventar a unui bun proprietate publică a Judeţului Alba,
concesionat către Societatea Comercială APA-CTTA S.A. Alba, ca urmare a realizării
unor lucrări de investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna martie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a
unui bun proprietate publică a Judeţului Alba, concesionat către Societatea Comercială APACTTA S.A. Alba, ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de Întreţinere,
Înlocuire, Dezvoltare;
- solicitarea nr. 1223/19 februarie 2021 a Societăţii Comerciale APA CTTA SA Alba,
înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 4334/24.02.2021, privind lucrările de
investiţii recepţionate şi executate din Fondul IID, de către SC APA CTTA SA Alba;
- procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 804/4 februarie 2021.
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare către Societatea Comercială APA–CTTA S.A. Alba;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/10 iulie 2020 privind modificarea,
completarea şi actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului
Alba;
- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare nr. 1969-12770/2008.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. b şi lit. d, alin. 4 lit. b, art. 191 alin1 lit. a şi e, art. 287- 289, art.
302-326 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 861 alin. 3 şi art. 871 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare);
- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările
ulterioare;
- Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi
necorporale, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul
instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului
imobilizat în active corporale şi necorporale aprobate prin H.G. 909/1997, cu modificările și
completările ulterioare.
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea valorii de inventar a bunului imobil „Staţie de filtrare
Mihoeşti-Câmpeni”, cuprins la poziţia cu nr. crt. 116 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, concesionat către S.C. APA CTTA S.A., ca urmare a

realizării unor lucrări de investiţii, de la valoarea totală de 4.016.492,21 lei la valoarea de
4.204.038,08 lei;
Art. 2. Bunul imobil identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, cuprins în anexa nr. 2 a
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.
1969-12770/2008, va avea următoarea valoare de inventar:
- la poziţia cu nr. crt. 25 - „Staţie filtrare si pavilion tehnic cu instalaţiile aferente
Mihoieşti-Câmpeni si împrejmuire” valoarea de 4.178.131,97 lei;
- la poziţia cu nr. crt. 26 - „Clădire staţie filtrare şi pavilion tehnic cu instalaţiile aferente
Mihoieşti-Câmpeni” valoarea de 25.906,11 lei.
Art. 3. Poziția cu nr. crt. 116 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al
Județului Alba se va modifica în mod corespunzător, conform anexei - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 4. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Contractului de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008 prin act
adițional.
Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcţia gestionarea patrimoniului și
Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba,
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„APA ALBA”, Societăţii Comerciale APA-CTTA S.A. Alba, Direcției juridică și administraţie
publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
VASILE BUMBU

Înregistrat cu nr. 49
Alba Iulia, 8 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
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

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 49 din 8 martie 2021
Datele de identificare ale bunului imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 116 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba

Nr.
Crt.

Codul
de
Clasificare

0
116.

1
1.8.8

Secţiunea I
Bunuri imobile
Elementele de identificare

Denumirea
Bunului

2
Staţie de filtrare
Mihoeşti-Câmpeni

Anul
Valoarea de
Situaţia
dobândirii
inventar juridică actuală
sau, după
-lei Denumire act
caz, al dării
proprietate sau
în folosinţă
alte acte
doveditoare
3
4
5
6
Imobil situat în vecinătatea drumului Naţional DN 75, între localităţile
1984
TOTAL Domeniul public
Câmpeni şi Mihoieşti, judeţul Alba, compus din: clădirea staţiei de
4.204.038,08, al judeţului Alba
filtrare şi pavilion tehnic, cu instalaţiile aferente.
din care: potrivit Hotărârii
Suprafaţa construită este de 258 mp.
4.178.131,97 Guvernului nr.
(staţia) 974/2002 cu
25.906,11 modificările și
(clădirea) completările
ulterioare şi
Hotărârii
Consiliului
Judeţean Alba
nr. 135/2020

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

Secretar general,
Vasile BUMBU

Membri:
Voichița Maria COMAN
Ioan BODEA
Liliana NEGRUȚ

Secretari ai comisiei: Andreea Maria BABIN
Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 5213/8 martie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unui bun
proprietate publică a Judeţului Alba, concesionat către Societatea Comercială
APA-CTTA S.A. Alba, ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii din
Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea modificării valorii de inventar a
unui bun proprietate publică a Judeţului Alba, concesionat către Societatea Comercială APACTTA S.A. Alba, ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii.
Operatorul regional S.C. APA CTTA S.A. Alba are în concesiune, ca titular al
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.
1969-12770/2008, bunuri aparținând domeniului public al Județului Alba, la care execută lucrări
de investiţii, atunci când situaţia o impune.
II. Descrierea situaţiei actuale
Operatorul regional al serviciului de alimentare cu apă potabilă în Județul Alba, S.C.
APA-CTTA S.A. Alba, are în concesiune, ca titular al Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 1969-12770/2008, bunuri aparținând
domeniului public al Județului Alba, printre care şi bunul imobil „Staţie de filtrare MihoeştiCâmpeni”. Staţia cu echipamentele şi instalaţiile aferente are o valoare de inventar de
3.990.586,10 lei, iar valoarea clădirii staţiei este de 25.906,11 lei.
Prin Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 804/04.02.2021 s-au
recepţionat lucrări de construcţii aferente investiţiei „Înlocuire pompă apă potabilă S.P.
Mihoieşti- jud. Alba”, cu o perioadă de garanţie de 36 luni, în valoare de 187.545,87 lei.
III. Reglementări anterioare
Nu este cazul
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. b şi lit. d, alin. 4 lit. b, art. 191 alin1 lit. a şi e, art. 287- 289, art.
302-326 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 861 alin. 3 şi art. 871 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare);
- Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările
ulterioare;
- Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi
necorporale, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul
instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului
imobilizat în active corporale şi necorporale aprobate prin H.G. 909/1997, cu modificările și
completările ulterioare.
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare către Societatea Comercială APA–CTTA S.A. Alba;
- Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare nr. 1969-12770/2008.

V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
VIII. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
- solicitarea nr. 1223/19.02.2021 a Societăţii Comerciale APA CTTA SA Alba,
înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 4334/24.02.2021, privind lucrările de
investiţii recepţionate şi executate din Fondul IID, de către SC APA CTTA SA Alba;
- procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 804/04.02.2021.
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. 49 din 05 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
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 5214/8 martie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind modificarea valorii de inventar a unui bun proprietate publică a Judeţului Alba,
concesionat către Societatea Comercială APA-CTTA S.A. Alba, ca urmare a realizării
unor lucrări de investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 17 martie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 25 martie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 49/8 martie 2021 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a
unui bun proprietate publică a Judeţului Alba, concesionat către Societatea Comercială APA–
CTTA S.A. Alba, ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de Întreţinere,
Înlocuire, Dezvoltare;
- solicitarea nr. 1223/19 februarie 2021 a Societăţii Comerciale APA CTTA SA Alba,
înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 4334/24.02.2021, privind lucrările de
investiţii recepţionate şi executate din Fondul IID, de către SC APA CTTA SA Alba;
- procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 804/4 februarie 2021.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
VASILE BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 5321/9 martie 2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unui bun proprietate
publică a Judeţului Alba, concesionat către Societatea Comercială APA–CTTA S.A. Alba,
ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire,
Dezvoltare
Conform prevederilor art. 173 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
consiliul judeţean asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes judeţean, privind inclusiv serviciile publice de alimentare
cu apă şi de canalizare. Aceste atribuţii ale Consiliului Judeţean intră în sfera privind dezvoltarea
economico-socială a judeţului.
Consiliul Judeţean Alba a delegat gestiunea serviciilor de alimentare cu apă şi de
canalizare către Societatea Comercială APA CTTA SA prin contractul nr. 1969-12770/2008.
Operatorul regional SC APA CTTA SA are în concesiune mai multe bunuri aparţinând
domeniului public si privat al Judeţului Alba, printre care mai multe mijloace fixe, achiziţionate
din fondul IID.
SC APA CTTA SA Alba a efectuat din Fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, mai
multe investiții la bunurile imobile proprietate publică a Judetului Alba, investiții recepționate
conform H.G. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.
Astfel, prin adresa nr. 1223/19.02.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr.
4334/24.02.2021, Societatea Comercială APA CTTA SA Alba transmite Procesul verbal de
recepţie la terminarea lucrărilor nr. 804/04.02.2021, privind execuţia lucrărilor de construcţii din
fondul IID aferente investiţiei “Înlocuire pompă apă potabilă S.P.Mihoieşti-judeţul Alba”.
Valoarea investiţiei de 187.545,87 lei, efectuate la Staţia de filtare Mihoieşti Câmpeni,
conform Anexei Procesului verbal de recepţie, se compune din:
 88.824 lei - pompă apa potabilă monobloc Q=490mc, H=65 Mca, P=110kw,
 75.500 lei - automatizare SP apă potabilă,
 23.221,87 lei - alte materiale.
Bunul imobil „Staţie de filtrare Mihoeşti-Câmpeni” cuprins la poziţia cu nr. crt. 116 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, are următoarele date de
identificare: „Imobil situat în vecinătatea drumului Naţional DN 75, între localităţile Câmpeni şi
Mihoieşti, judeţul Alba, compus din: clădirea staţiei de filtrare şi pavilion tehnic, cu instalaţiile
aferente. Suprafaţa construită este de 258 mp.”
Valoarea clădirii este de 25.906,11 lei, iar valoarea staţiei (cu echipamentele şi instalaţţile
aferente) este de 3.990.586, 10 lei. Lucrările de investiţii executate la staţie, măresc valoarea de
inventar a acesteia, la valoarea de 4.178.131,97 lei.
Recepţia lucrărilor de investiţii impune majorarea valorii de inventar a bunului imobil
cuprins la poziţia cu nr. crt. 116 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, de la valoarea totală de 4.016.492,21 lei la valoarea de 4.204.038,08 lei şi
modificarea în mod corespunzător a poziţiei cu nr. crt. 25 în Anexa nr. 2 la Contractul de
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 196912770/2008.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. în vedere prevederile art. 173 alin. 1
lit. c şi lit. d, alin. 4 lit. b, art. 182 alin.(1) si alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte
atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului, va permite actualizarea valorii de inventar a
bunului imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 116 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al judeţului Alba, ca urmare a recepţiei la terminarea lucrărilor de investiţii, potrivit legii.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA
ŞEF SERVICIU
Paul Silviu TODORAN
Întocmit, Babin Andreea

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea declasării și radierii din Inventarul bunurilor
care aparțin domeniului public al Județului Alba a drumului județean
DJ 750 E: DN 75 - Sat Vacanţă - Vârtop

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna martie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea
declasării și radierii din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba a
drumului județean DJ 750 E: DN 75 - Sat Vacanţă - Vârtop;
Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Arieșeni nr. 16/2021
privind încuviințarea cererii adresată Consiliului Județean Alba pentru aprobarea încadrării
drumului județean DJ 750E din categoria funcțională de drum de interes județean în categoria
funcțională de drum de interes local - drum comunal și aprobarea transmiterii acestuia din
domeniul public al Județului Alba și din administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul
public al comunei Arieșeni și în administrarea Consiliului local al comunei Arieșeni.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 294 alin. 2 coroborat cu pct. 1 din anexa nr. 3, art. 287 lit. b
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 182 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 declasarea drumului județean DJ 750 E: DN 75 - Sat Vacanţă - Vârtop,
situat administrativ în comuna Arieșeni, județul Alba, având datele de identificare prezentate în
anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri și încadrarea acestuia în categoria funcţională de
drum de interes local - drum comunal cu indicativul DC 248.
Art. 2. Se aprobă trecerea din domeniul public al Județului Alba și din administrarea
Consiliului Județean Alba în domeniul public al Comunei Arieșeni și în administrarea
Consiliului local al comunei Arieșeni a drumului județean DJ 750 E: DN 75 - Sat Vacanţă Vârtop.
Art. 3. Se aprobă radierea din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Județului Alba a drumului județean DJ 750 E: DN 75 - Sat Vacanţă - Vârtop, respectiv poziția cu
nr. crt. 82.
Art. 4. Direcția dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba va opera modificările corespunzătoare în evidenţa contabilă a UAT - Județul
Alba.

Art. 5. Predarea-preluarea bunului imobil – drum județean, menţionat la art. 1 se face pe
bază de protocol încheiat între unitățile administrativ teritoriale.
Art. 6. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcţia gestionarea patrimoniului și
Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba,
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 7. 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, Ministerului Transporturilor, Președintelui
Consiliului Județean Alba, Consiliului local al comunei Arieșeni, Direcției juridică și
administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 50
Alba Iulia, 8 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
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

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 50/8 martie 2021

Datele de identificare a drumului județean
DJ 750 E: DN 75 - Sat Vacanţă - Vârtop, situat administrativ în comuna Arieșeni,
care se încadrează în categoria funcţională a drumului public de interes local - drum comunal

Indicativ
vechi

Denumirea
actuală a
drumului

DJ 750 E:
DN 75 Sat
Vacanţă Vârtop

Drum
judeţean

Poziţie kilometrică
Origine

Destinaţie

Lungime
totală
km

DN 75
Km 0+000

Vârtop
Km 2+000

2,000

Denumire
propusă

Drum comunal

Poziţie kilometrică
Origine

Destinație

Indicativ
propus

DN 75
Km 0+000

Vârtop
Km 2+000

DC 248

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

Secretar general:
Vasile BUMBU

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

Secretarul comisiei: Andreea Maria BABIN
Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 5216/8 martie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea declasării și radierii din
Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba a
drumului județean DJ 750 E: DN 75 - Sat Vacanţă - Vârtop

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea declasării și radierii din Inventarul
bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ 750 E: DN
75 - Sat Vacanţă - Vârtop și declararea acestuia ca bun aparţinând domeniului public local.
II. Descrierea situaţiei actuale
Drumul județean DJ 750 E: DN 75 - Sat Vacanţă - Vârtop, 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. 82,
având lungimea de 2,000 km şi asigură legătura între DN 75 și Satul de vacanţă Vârtop.
Conform prevederilor art. 7 al O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare drumul județean DJ 750 E: DN 75 - Sat Vacanţă Vârtop nu întrunește condițiile pentru a fi clasificat drum județean.
Prin Hotărârea nr. 16/2021, Consiliul local al comunei Arieșeni solicită Consiliului
Judeţean Alba declasarea din categoria funcțională de drum județean în categoria funcţională de
drum de interes local - drum comunal a drumului județean DJ 750E cu o lungime de 2,000 km.
Pentru trecerea din domeniul public al UAT - Județul Alba și din administrarea
Consiliului Județean Alba în domeniul public al UAT - Comuna Arieșeni și în administrarea
Consiliului local al comunei Arieșeni, a tronsoanelor din drumul județean identificate mai sus,
se impune aprobarea declasării și radierii din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului
public al Județului Alba a drumului județean DJ 750 E: DN 75 - Sat Vacanţă - Vârtop.
III. Reglementări anterioare
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;
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 294 alin. 2 coroborat cu pct. 1 din anexa nr. 3, art. 287 lit. b
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi
completările ulterioare;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul

VI. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
VIII. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Hotărârea Consiliului local al comunei Arieșeni nr. 16/2021 privind încuviințarea
cererii adresată Consiliului Județean Alba pentru aprobarea încadrării drumului județean DJ
750E din categoria funcțională de drum de interes județean în categoria funcțională de drum de
interes local - drum comunal și aprobarea transmiterii acestuia din domeniul public al Județului
Alba și din administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul public al comunei Arieșeni și în
administrarea Consiliului local al comunei Arieșeni.
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. 50 din 8 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
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 5217/8 martie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea declasării și radierii din Inventarul bunurilor care
aparțin domeniului public al Județului Alba a drumului județean
DJ 750 E: DN 75 - Sat Vacanţă - Vârtop
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului judeţului Alba până în
data de 17 martie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” estimată a
avea loc în data de 25 martie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 50/8 martie 2021 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea declasării și radierii
din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba a drumului județean
DJ 750 E: DN 75 - Sat Vacanţă - Vârtop;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Arieșeni nr. 16/2021 privind încuviințarea
cererii adresată Consiliului Județean Alba pentru aprobarea încadrării drumului județean DJ
750E din categoria funcțională de drum de interes județean în categoria funcțională de drum de
interes local - drum comunal și aprobarea transmiterii acestuia din domeniul public al Județului
Alba și din administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul public al comunei Arieșeni și în
administrarea Consiliului local al comunei Arieșeni.;
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 5343 din 9 Martie 2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea declasării și radierii din
Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba
a drumului județean DJ 750 E: DN 75 - Sat Vacanţă - Vârtop

Conform prevederilor art. 173 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare 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.
În anul 1997 Administrația Națională a Drumurilor, prin adresa înregistrată la registratura
Consiliului Județean Alba cu nr. 3022/3 iulie 1997, ne comunică elaborarea unui Studiu privind
sistematizarea reţelei de drumuri publice din România, ca urmare a faptului că din anul 1984 o
asemenea lucrare nu a mai fost făcută. Necesitatea studiului se justifica prin faptul că în toţi ani
care au trecut s-au produs mutaţii importante în sectorul rutier, de la apariţia unor acte normative
privind clasarea, declasarea sau desfiinţarea unor drumuri publice până la crearea unor noi centre
polarizatoare de trafic, schimbări de fluxuri de circulaţie, apariţia noilor strategii în amenajarea
teritoriului, creşterea însemnată a traficului, starea tehnică a drumurilor.
La nivel naţional, în urma licitaţiei organizată de Administraţia Naţională a Drumurilor sa încheiat contract pentru întocmirea Studiului privind sistematizarea reţelei de drumuri publice
din România cu Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri Bucureşti, în calitate de proiectant.
Astfel în data de 6 august 1997, între Consiliul Județean Alba și Asociația profesională
de drumuri și poduri București se încheie contractual nr. 3575/6 august 1997 pentru întocmirea
Studiului privind sistematizarea rețelei de drumuri publice din România, județul Alba.
Prin Decizia nr. 35/20 mai 1998 a Delegației permanente se aprobă programul de clasări
și declasări drumuri județene și comunale de pe raza județului Alba, program ce va fi comunicat
Asociației profesionale de drumuri și poduri București prin adresa nr. 3032/2 iulie 1998.
Printre drumurile propuse a se clasa în drum judeţean se află şi DJ 750 E: DN 75 - Sat
Vacanţă - Vârtop, drum ce asigură legătura între DN 75 și satul de vacanță Vârtop situat
administrativ în UAT Arieșeni. Lungimea totală a drumului este de 2,000 km. Acest drum
județean provine dintr-un drum vicinal.
Prin H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și
al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, cu modificările și completările
ulterioare, drumul județean DJ 750 E: DN 75 - Sat Vacanţă - Vârtop a fost cuprins în domeniul
public al județului Alba, la poziția cu nr. crt. 82, având lungimea de 2,000 km.
Conform art. 7 al Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea
publică a judeţului şi cuprind drumurile judeţene, care asigură legătura între:
a) reşedinţele de judeţ cu municipiile, cu oraşele, cu reşedinţele de comună, cu staţiunile
balneoclimaterice şi turistice, cu porturile şi aeroporturile, cu obiectivele importante legate de
apărarea ţării şi cu obiectivele istorice importante;
b) oraşe şi municipii, precum şi între acestea şi reşedinţele de comună;
c) reşedinţe de comună.
Prin urmare, conform legislației actuale, drumul județean DJ 750 E: DN 75 - Sat Vacanţă
- Vârtop, situat administrativ pe teritoriul UAT Arieșeni, nu îndeplinește condiţiilor legale
prevăzute în art. 7 din Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, de încadrare a acestuia în drum de interes județean,
impunându-se declasarea acestuia.
De asemenea, conform art. 8, alin (1) al Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, drumurile de interes local

aparţin proprietăţii publice a unităţii administrative pe teritoriul căreia se află şi pot fi clasificate
ca:
a) drumuri comunale, care asigură legăturile:
(i) între reşedinţa de comună şi satele componente sau cu alte sate;
(ii) între oraş şi satele care îi aparţin, precum şi cu alte sate;
(iii) între sate;
b) drumuri vicinale - drumuri ce deservesc mai multe proprietăţi, fiind situate la limitele
acestora;
c) străzi - drumuri publice din interiorul localităţilor, indiferent de denumire: stradă,
bulevard, cale, chei, splai, şosea, alee, fundătura, uliţă etc.
Prin urmare, conform legislației actuale, drumul județean DJ 750 E: DN 75 - Sat Vacanţă
- Vârtop îndeplinește condiţiilor legale prevăzute în art. 8, alin (1) din Ordonanța nr. 43/1997
privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de încadrare
în drum de interes local.
În conformitate cu prevederile art. 12, alin (2) al Ordonanței nr. 43/1997 privind
regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare conform căruia
încadrarea unui drum din categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean în categoria
funcţională a drumurilor de interes local sau invers se face prin hotărâre a consiliului
judeţean, la propunerea autorităţii care urmează să îl preia în administrare.
În baza prevederilor legale mai sus menționate Consiliul Local al comunei Arieșeni, prin
Hotărârea nr. 16/2021, solicită Consiliului Judeţean Alba declasarea drumului județean DJ 750
E: DN 75 - Sat Vacanţă - Vârtop din categoria funcțională de drum județean în categoria
funcţională de drum de interes local – drum comunal, cu indicativul DC 248, situat administrativ
pe teritoriul acestuia.
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, cu modificările și completările ulterioare, în urma aprobării
declasării și radierii din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba a
drumului județean DJ 750 E: DN 75 - Sat Vacanţă - Vârtop acesta va fi transmis autorității
administrative locale, iar bunul imobil – drum județean - va fi declarat ca bun de interes local –
drum comunal.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Șef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea inițierii procedurii de actualizare a Planului de Amenajare
a Teritoriului Județean Alba și a Caietului de Sarcini pentru achiziționarea serviciilor de
actualizare a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Alba
Consiliul Judeţean Alba, convocat în ședință „ordinară” în luna martie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea
inițierii procedurii de actualizare a Planului de Amenajarea Teritoriului Județean Alba și a
Caietului de Sarcini pentru achiziționarea serviciilor de actualizare a Planului de Amenajare a
Teritoriului Județean Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. b, art. 173 alin. 3 lit. d şi lit. e din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
- Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a III-a – Zone protejate
- Legii nr. 50/1001 privind autorizarea executării lucrărilor de construire cu
modificările și completările ulterioare
- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi
completările ulterioare
- Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități
- Legii nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național –
Secțiunea a V-a - Zone cu risc natural
- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 20/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național –
Secțiunea a II-a - apa
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare
- Legii nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea I - Rețele de transport
- Legii nr. 190/2009 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a VIII-a - Zone cu resurse turistice
- Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare
- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările şi completările
ulterioare
- O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare
- Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
- H.G. nr. 230/2003 privind delimitarea rezervațiilor biosferei, parcurilor naționale și
parcurilor naturale și constituirea administrațiilor acestora, cu modificările şi completările
ulterioare
- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziție publică/acordul cadru din Legea 98/2016, aprobate prin H.G. nr.
395/2016 cu modificările și completările ulterioare
- Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata
cheltuielilor instituţiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor
bugetare și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002, cu
modificările și completările ulterioare

- Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobată prin Ordinul
ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2701/2010, cu modificările și completările
ulterioare
- Normele metodolologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului
şi urbanismul aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi amenajării teritoriului
nr. 233/26 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă inițierea procedurii de actualizare a Planului de Amenajarea
Teritoriului Județean Alba.
Art. 2. Se aprobă Caietul de Sarcini pentru achiziționarea serviciilor de actualizare a
Planului de Amenajarea Teritoriului Județean Alba conform anexei – parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei amenajarea
teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va
aduce 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 și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Administratorului public al judeţului Alba, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcției juridică și
administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului şi
urbanism, Serviciului accesare şi coordonare proiecte, Serviciului mediu din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 52
Alba Iulia, 10 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 Directiei
Amenajarea Teritoriului si Urbanism 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
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I. CONTEXTUL REALIZĂRII ACHIZIŢIEI
I.1. Autoritatea contractantă
UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba
Sediul: Alba Iulia, judeţul Alba, Piața Ion I. C. Brătianu, nr. 1, cod poştal 510118
Telefon: 0258 813380
Fax: 0258 813325
E-mail: cjalba@cjalba.ro
I.2. Obiectul achiziţiei
Servicii de întocmire documentaie aferentă: „Actualizare Plan de Amenajare a
Teritoriului Judeţean Alba”
Aceasta presupune ca pe baza unor analize socio-economice să se elaboreze un document
complex şi modern, realizat de o echipă multidisciplinară, cu experienţă în elaborare de planuri
de amenajare a teritoriului (P.A.T.Z.R, P.A.T.J, P.A.T.Z.I), întocmit în urma unui proces
participativ de planificare strategică, cu consultarea şi implicarea tuturor factorilor locali din
comunitate.
Scopul actualizării Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Alba este de a face o
corelare între prevederile actelor normative adoptate ulterior aprobării acestuia, noile documente
europene în domeniu, prevederile actelor secțiunilor Planului de Amenajare a Teritoriului
Național (P.A.T.N.), programele de guvernare sectoriale, Master Planul General de Transport al
României, Strategia de dezvoltare a județului Alba pe perioada 2021-2027 (aprobată prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 17/28 ianuarie 2021), strategiile sectoriale aprobate de
Consiliul Judeţean Alba, alte proiecte implementate sau în curs de implementare.(ex. Sistemul de
management integrat al deșeurilor în județul Alba, domeniile schiabile din M-ții Șureanu, etc).
Planul de Amenajare a Teritoriului Județean (P.A.T.J. Alba) este o documentație cu
caracter director, ce are ca scop transpunerea spațială a programului de dezvoltare economică și
socială, culturală și instituțională a județului Alba, elaborat de către autoritățile judeţene, pentru
teritoriul pe care îl gestionează. Prevederile P.A.T.J. devin obligatorii pentru documentațiile de
amenajarea teritoriului și urbanism care le detaliază (P.A.T.Z., PUG, PUZ). Acesta se corelează
cu Planul de Amenajare a Teritoriului Național (P.A.T.N.), cu Planul de Amenajare a
Teritoriului Zonal (P.A.T.Z.) și alte documentații de Amenajarea teritoriului, cu strategiile și
programele de guvernare sectoriale, prevederile planului de management, respectiv cu
obiectivele de conservare a ariilor naturale protejate, precum și cu alte programe de dezvoltare.
Actualizarea documentației Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Alba, care a fost
elaborată de PROIECT ALBA SA și aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.
188/29 septembrie 2011, se înscrie în eforturile Consiliului Județean Alba de îndeplinire a
atribuțiilor ce-i revin în conformitate cu art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 350/2001privind
amenajarea teritoriului și urbanismul, în sensul coordonării activităţii în acest domeniu la nivel
județean și al asigurării elaborării și aprobării Planului de amenajare a teritoriului judeţean și în
conformitate cu art. 173 alin. 3. lit. e din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare.
Conform prevederilor art. 42 alin. 3 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului și urbanismul „fiecare județ trebuie să dețină Planul de amenajare a teritoriului
județean și să îl reactualizeze periodic, la 5-10 ani, în funcție de politicile și de programele de
dezvoltare ale județului”.
Potrivit prevederilor art. 29 alin. 2 şi art. 31 alin. 2 din Normele metodolologice de
aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul aprobate prin Ordinul
ministrului dezvoltării regionale şi amenajării teritoriului nr. 233/26 februarie 2016 „planul de
amenajare a teritoriului județean (PATJ) are valabilitatea stabilită prin hotărâre a consiliului
județean conform dispoziţiilor legale, dar trebuie actualizat în concordanţă cu politicile și
programele de dezvoltare ale județului și cu modificările de legislaţie, la o perioadă de 5-10 ani”.

Dat fiind faptul că, la sfârșitul anului 2021 se încheie termenul de valabilitate a Planului
de Amenajare a Teritoriului Județean Alba este necesară elaborarea unui nou document de
planificare teritorială la nivelul județului care să fundamenteze deciziile autorităţilor publice
locale și inițiativele de dezvoltare ale mediului de afaceri și comunităţilor locale.
II. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE
Scopul achiziției este „Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean
Alba”. Acest document de planificare teritorială la nivelul Județului Alba va trebui să
îndeplinească următoarele cerințe:
 corelarea propunerilor Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Alba cu
prevederile secțiunilor Planului de amenajare a teritoriului național P.A.T.N., ale altor planuri de
amenajare a teritoriului: ex.: PATZ Valea Mureșului aprobat cu Hotărârea Consiliului Judeţean
Alba nr. 94/2014; ale Planurilor Urbanistice Generale și Zonale; ale Planurilor de Mobilitate
Urbană Durabilă ale orașelor și municipiilor; prevederile planului de management, respectiv cu
obiectivele de conservare a ariilor naturale protejate, precum și cu studiile privind obiectivele de
investiții cu impact major asupra teritoriului
 corelarea cu prevederile „Planului de Dezvoltare Regională 2021-2027 Regiunea
Centru si strategiile de dezvoltare regională”
 corelarea propunerilor P.A.T.J. cu programele de guvernare sectoriale, cu Strategia de
dezvoltare economică și socială a judeţului Alba pe perioada 2021-2027, cu Strategiile sectoriale
ale judeţului:
 Strategia de protecţie a monumentelor istorice din județul Alba 2018-2023;
 Strategia judeţului Alba in domeniul sănătăţii în perioada 2018-2023;
 Strategia judeţului Alba privind dezvoltarea serviciilor comunitare de utilități
publice 2018-2023;
 Strategia județului Alba în domeniul energiei 2018-2023;
 Strategia de promovare a județului Alba ca destinație pentru investitori 20182023;
 Strategia județului Alba în domeniul educației și formării profesionale VET în
perioada 2018-2023;
 alte proiecte implementate sau în curs de implementare(ex. Sistemul de
management integrat al deșeurilor în județul Alba, cu Master Planul – privind alimentarea cu apă
și epurarea apelor uzate în cadrul localităților, etc.
 armonizare cu planurile de management a ariilor naturale protejate din județ.(art. 17
O.U.G. nr. 57/2007). Situația ariilor naturale protejate se prezintă astfel:
- de interes județean (declarate prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.
27/1999):
 Rezervații naturale: 10
 Monumente ale naturii: 120
- de interes național (declarate prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului
de amenajare a teritoriului național - Sectiunea a III - zone protejate):
 Parcuri naturale:1
 Monumente ale naturii: 83
- de interes comunitar sau situri Natura 2000:
 5 SPA-uri (arii de importantă comunitară) desemnate prin H.G. nr.
1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a
reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificată și completată prin H.G. nr.
971/2011
 20 SCI-uri (situri de importanță comunitară) desemnate prin
Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării rurale nr. 1964/13 decembrie 2007 privind instituirea
regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a
reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat prin Ordinul ministrului mediului
şi pădurilor nr. 2387/29 septembrie 2011 și Ordinul mediului, apelor şi pădurilor nr. 46/12
ianuarie 2016
 preluarea în documentația Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Alba a siturilor
contaminate și a celor potențial contaminate din județ

 preluarea în documentația Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Alba a celor 26
agenți economici, operatori IED (IPPC), autorizați de APM Alba, care au un impact semnificativ
asupra mediului și asupra sănătății populației. Trasarea zonelor de protecţie impuse de Ordinul
ministrului sănătății nr. 119/4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate
publică privind mediul de viaţă al populaţiei
 preluarea în documentația Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Alba a Master
Planului General de Transport al României a obiectivelor de investiţii cu impact major asupra
teritoriului județului Alba, respectiv: autostrada A1 - coridorul rutier Sibiu - Deva; autostrada
A10 - Sebeș-Turda; rețeaua de căi feroviare aferente coridorului feroviar 6A - coridor de
legătură strategică I - București-Curtici, parte a Coridorului IV Pan-European
 preluarea în documentația Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Alba a traseului
instalațiilor CNTEE Transelectrica SA, în coordonate Stereo 70, materializarea culoarului de
protecție și siguranță de 54 m în cazul liniilor electrice de 220kV, delimitarea instalațiilor
aparținând unităților teritoriale din Cluj și Sibiu, delimitarea între acestea fiind în zona localității
Ocna Mureș. Preluarea liniei electrice de 400kV dublu circuit Tarniţa-Mintia, cuprinsă în planul
de dezvoltare a CNTEE Transelectrica SA până în anul 2029, dacă pe parcursul elaborării PATJ
Alba va fi stabilit traseul acesteia
 preluarea în Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Alba a distanțelor adecvate
față de sursele potențiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile
Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate
substanțe periculoase în activitățile de amenajare a teritoriului și urbanism. În județul Alba au
fost identificate și autorizate 6 obiective SEVESO, 2 fiind încadrate ca amplasamente de nivel
superior (S.C. Kronospan Sebes SA; SC Kcronochem Sebes SRL) și 4 au fost încadrate în
categoria amplasamentelor de nivel inferior (SC Cuprumin SA Abrud; SC Panebo SRL; SC
General Max SA București; SC Oscar Downstream SRL - punct de lucru Războieni Cetate (oraș
Ocna Mureș)
 preluarea în documentația Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Alba a
studiilor finanțate de Consiliul Județean Alba, studii care cuprind reglementări urbanistice
pentru zonele cu valoare cultural identitară la nivelul județului Alba, respectiv:
 reglementări urbanistice pentru zona rurală cu influenţe săseşti : GÂRBOVA,
CÂLNIC, CUT şi ŞPRING, judeţul Alba
 reglementări urbanistice ilustrate pentru zona Valea Arieşului, comunele:
OCOLIŞ, POŞAGA, SĂLCIUA, LUPŞA, judeţul Alba
 reglementări urbanistice ilustrate pentru zona Munţilor Apuseni comunele:
BUCIUM, ÎNTREGALDE, MOGOŞ, PONOR, RÎMEŢ, judeţul Alba
 reglementări urbanistice ilustrate pentru zona Valea Sebeşului, judeţul Alba;
 identificarea gospodăriilor tradiţionale în vederea conservării în situ - zona
Ţara Moţilor (Arieșeni, Gârda de Sus, Scărișoara, Horea, Albac, Vadu Moților, Poiana Vadului,
Avram Iancu, Vidra, Sohodol, Ciuruleasa);
 studiu privind aria caracteristică pentru peisaj cultural în zona Ceru Băcăinţi,
judeţul Alba;
 arhitectură+urbanism
 actualizarea documentației Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Alba aprobată,
în perspectiva prevederilor actelor normative adoptate ulterior aprobării acesteia, a noilor
documente europene în domeniu
 evidențierea noilor probleme și disfuncţionalități survenite din teritoriu și prevederea
unui set de măsuri pentru diminuarea sau înlăturarea efectelor negative ale acestora
 se va îmbunătăţi calitatea mediului prin realizarea de perdele verzi și centuri de
protecție a așezărilor umane
 propunerile de echipare tehnico-edilitară vor fi concepute ținând seama atât de
necesitatea asigurării cu utilități a localităților cât și cea a protejării mediului. Alimentarea cu apă
și canalizare vor fi prevăzute în sistem centralizat. Se va studia utilizarea energiilor
neconvenționale în funcție de oportunitățile și materialele existente în zonă
 la elaborarea documentației se va lua în considerare Harta de hazard (cutremure,
alunecări de teren și inundații) a județului Alba
 se vor elabora documentațiile necesare obținerii tuturor avizelor și acordurilor de la
toate instituțiile interesate. Prin grija proiectantului se vor înainta documentațiile spre avizare, se
vor susține în comisii tehnico-economice şi se vor face toate demersurile necesare pentru

obţinerea avizelor şi acordurilor. Plata avizelor/acordurilor va fi suportată de beneficiar,
respectiv Consiliul Judeţean Alba
 informarea şi consultarea publicului va respecta procedura prevăzută de Regulamentul
Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea
teritoriului aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 103/21 aprilie 2011, şi va
întocmi documentaţiile prevăzute de acest regulament în fiecare etapă de elaborare a
documentaţiei. Proiectantul va participa la toate dezbaterile publice care se vor organiza, precum
şi la lucrările comisiilor de avizare, în care va prezenta şi va susţine proiectul
 redactarea finală a documentaţiilor se face prin introducerea observaţiilor şi
recomandărilor din avize si/sau acorduri şi a propunerilor populaţiei, apoi întreaga documentaţie
va fi predată Consiliului Judeţean Alba în două exemplare complete, piese scrise şi desenate
conform conţinutului-cadru.
II.1. ACTIVITĂŢI PREVĂZUTE
Potrivit prevederilor art. 8 alin. 1 şi alin. 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a
documentaţiilor de urbanism aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi
administraţiei publice nr. 233/26 februarie 2016, Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean
(PATJ) este structurat după cum urmează:
a.) partea 1:
- analiza situaţiei existente;
- identificarea elementelor care condiţionează dezvoltarea, cu evidenţierea
problemelor, disfuncţionalităţilor şi tendinţelor;
- identificarea zonelor cu potenţial natural sau cultural;
b.) partea a 2-a: diagnostic prospectiv şi general;
c.) partea a 3-a: strategia de dezvoltare teritorială a judeţului;
d.) partea a 4-a: planul de acţiune pentru implementarea prevederilor planului - politici
publice teritoriale, programe şi proiecte.
Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean (PATJ) va include o baza de date geospaţială
realizată în format GIS, pe straturi tematice, în sistem de proiecţie stereografică 1970.
Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean (PATJ) este constituit din piese scrise și
desenate:
- piesele scrise se prezintă sub forma unor memorii, care pot fi grupate în trei, pentru
gruparea problematicii și pentru facilitarea urmăririi și înțelegerii elementelor prezentate.
Memoriile se întocmesc pe capitole, subcapitole și alineate, dispuse într-o succesiune logică, cu
o tratare explicită, concisă și sugestivă. În cuprinsul memoriilor pot fi folosite cartograme,
grafice și scheme, care ilustrează evoluțiile și tendințele analizate și distribuția teritorială a
acestora
- piesele desenate sunt planșe - hărți și planuri, scheme, cartograme, grafice. Piesele
desenate se reprezintă pe baza hărţilor/planurilor în sistem de referință național STEREO 1970,
în format analogic sau digital, care sa asigure precizia cartografică necesară pentru scările
folosite, fiind necesar avizul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba. Planul de
Amenajare a Teritoriului Judeţean Alba va cuprinde în mod obligatoriu 10 planșe, care se
întocmesc în conformitate cu domeniile țintă, pentru fiecare domeniu țintă sau componentă
esențială a acestora se elaborează, de regulă, două planșe: prima ilustrând problemele și
disfuncționalitățile rezultate din analize, cea de a doua prezentând propuneri de
dezvoltare/organizare.
Pentru elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Alba se va respecta
următorul conținut-cadru:
Partea 1-a a Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Alba - Analiza situației
existente are următorul conținut:
1. Structura teritoriului:
1.1. localizare geografică
1.2. cadrul natural/mediul

1.3. patrimoniul natural ș construit, peisaje
1.4. reţeaua de localități
1.5. infrastructurile tehnice majore
1.6. zonificarea teritoriului
2. Structura socio-demografică:
2.1. evoluția populației și potențialul demografic;
2.2. resursele umane;
2.3. infrastructura socială (educație, infrastructura medicală)
3. structura activităţilor economice (conform clasificării CAEN)
4. contextul teritorial interjudețean, regional și național:
4.1. coridoare de transport, orașe-poartă;
4.2. structura policentrică, poli de creștere și de dezvoltare, centre urbane;
4.3. zone metropolitane, periurbane, zone urbană funcționale.
Partea a 2-a a Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Alba cuprinde
diagnosticul prospectiv al dezvoltării teritoriale a județului Alba, pe domeniile-țintă și
componentele acestora, elaborat în baza problemelor, disfuncţionalităților și tendințelor majore
identificate în partea I.
Prin diagnosticul prospectiv se urmăresc investigarea și estimarea evoluțiilor viitoare ale
fenomenelor și proceselor din domeniile-țintă diagnosticate, pentru evidențierea problemelor și
oportunităților legate de desfăşurarea acestora, raportate la necesitățile și obiectivele
colectivităților.
Diagnosticul general are ca scop integrarea rezultatelor analizelor în vederea evidențierii
principalelor aspecte negative care afectează structurile teritoriale, sociale și economice ale
județului, precum și a potențialului de care acesta beneficiază. Diagnosticul general stabileşte
relațiile dintre diferitele domenii, în scopul formării sintetice a problemelor identificate și al
stabilirii ierarhiei priorităților de soluționare, în funcție de complexitatea problemelor.
Partea a 3-a a Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Alba cuprinde strategia de
dezvoltare teritorială a județului cu direcțiile și prioritățile de dezvoltare a județului în plan
teritorial, stabilite în baza diagnosticului prospectiv, urmărind să se asigure eliminarea/reducerea
decalajelor de dezvoltare.
Pentru o structură mai bună a propunerilor de dezvoltare, pot fi elaborate secțiuni pe teme
sectoriale și fișe detaliate pe unități administrativ-teritoriale ale componentelor, pentru a fi
preluate în planurile urbanistice generale și în planurile de investiții.
Partea a 4-a a Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Alba cuprinde măsuri de
organizare în timp, precizarea responsabilităţilor şi a surselor de finanțare, a politicilor publice,
programelor și proiectelor de investiții publice necesare dezvoltării durabile și competitive a
teritoriului.
II.2. REZULTATE
Derularea contractului va avea în vedere obținerea următoarelor rezultate:
I. VOLUMUL 1 - STUDII DE FUNDAMENTARE
Fundamentarea propunerilor din cadrul documentației „Actualizarea Planului de
Amenajare a Teritoriului Județean Alba”, se va realiza pe baza studiilor de fundamentare, care
sunt lucrări de specialitate prin care se efectuează analize și propuneri de soluționare a
problemelor teritoriului și localităților, pe domenii. Acestea vor prezenta concluzii pe bază de
analiza de date actualizate, cu o vechime de maxim 3 ani față de data elaborării. Pot fi folosite
studii, cercetări și proiecte anterioare numai în situația în care informațiile oferite de acestea nu
și-au pierdut valabilitatea.
După specificul lor, studiile de fundamentare sunt:
a.) Studii de fundamentare cu caracter analitic, care privesc evoluţia teritoriului și a
localităţilor, caracteristicile acestora și propuneri de dezvoltare în domeniul realizat;
b.) Studii de fundamentare cu caracter prospectiv, care reprezintă elaborarea unor
prognoze, scenarii sau alternative pentru diferite domenii sectoriale.

Studiile de fundamentare vor fi elaborate în baza prevederilor art. 20 alin. 3, alin. 4 şi
alin. 5 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism aprobate
prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 233/26 februarie
2016.
Toate concluziile studiilor de fundamentare se vor corela astfel încât elaboratorul
documentației „Actualizarea Planului de amenajare a teritoriului județean Alba”, va genera o
concepție unitară de amenajare a teritoriului, de dezvoltare durabilă și competitivă a judetului
Alba în conformitate cu art. 20 alin. 6 din Normele metodologice de aplicare a Legii
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a
documentaţiilor de urbanism aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi
administraţiei publice nr. 233/26 februarie 2016.
II. VOLUMUL 2 - MEMORIU cuprinzând:
Partea 1 „Analiza situației existente și identificarea elementelor care condiţionează
dezvoltarea, cu evidențierea problemelor și disfuncţionalităților”, elaborat de către
Prestator, conform specificaţiilor tehnice descrise în cadrul acestui caiet de sarcini.
Criterii de calitate
Documentul „Analiza situației existente și identificarea elementelor care
condiţionează dezvoltarea, cu evidenţierea problemelor și disfuncţionalităților” care se
elaborează, va cuprinde:
1. STRUCTURA TERITORIULUI:
1.1. Localizare geografică
1.2. Cadrul natural/mediul:
a.) cadrul natural - relief, clima, fauna, flora, biodiversitatea, reţeaua hidrografică,
resursele de apă de suprafață și subterane, resursele solului (inclusiv vegetația forestieră),
resursele subsolului.
b.) analiza stării actuale a mediului și aspectele teritoriale ale acestuia:
 calitatea aerului, substanțe poluante ale aerului, sursele de poluare ale aerului,
principalii poluatori ai atmosferei; poluarea sonora, investiții în protecţia aerului și pentru
atenuarea zgomotelor
 calitatea apei, substanțe poluante ale apelor de suprafaţă, principalii poluatori ai
apelor de suprafaţă, substanțe poluante ale apelor subterane, principalii poluatori ai apelor
subterane, investiții în protecția apelor de suprafață și subterane
 calitatea solului, activități care conduc la poluarea solului, substanțe care
poluează solul, principalii poluatori ai solului, potențialul productiv al terenurilor agricole în
funcţie de dispunerea zonală a solurilor, terenurile agricole afectate de degradare prin
sărăturare și acidifiere
 starea pădurilor, păduri afectate, investiţii pentru protecția și extinderea
pădurilor, împădurirea de noi terenuri în special neproductive
 deșeuri, cantități și categorii de deșeuri, investiții privind colectarea selectivă,
transportul, prelucrarea, depozitarea și reciclarea deșeurilor și deșeurilor toxice, metale grele și
radioactive.
c.) obiectivele de protecție a mediului stabilite la nivel naţional, regional şi judeţean,
zonele de risc natural (inundații, alunecări de teren, cutremure, avalanșe), zonele expuse la
riscuri tehnologice sau altor tipuri de risc și poluări, zone deficitare în resurse de apă, zone de
depozitare necontrolată a deșeurilor menajere și industriale, calitatea factorilor de mediu (aer,
apă, sol), aspecte ale biodiversității în zonă, factori climatici.
1.3. Patrimoniul natural şi construit, peisaje
a.) patrimoniul natural protejat: rezervații naturale stricte, parcuri naționale, parcuri
naturale, monumente ale naturii, rezervații naturale, situri Natura 2000 (situri de importanță
comunitară și arii de protecție specială avifaunistică), coridoare ecologice
- inventarierea patrimoniului natural actual, caracterizarea bunurilor de patrimoniu
natural și a sistemului de protecție a acestora (zone declarate protejate, zone de protejat)
- identificarea și evaluarea peisajelor și a obiectivelor de calitate peisajeră
- evaluarea modului de protecție/conservare a ariilor cu potențial natural și peisajer.
b.) patrimoniul construit protejat:
- monumente istorice, peisajul natural al zonei: valorile patrimoniului cultural material

și ale patrimoniului cultural imaterial
- inventarierea patrimoniului construit (monumente arheologice, arhitecturale
protejate, ansamblurile și siturile istorice, patrimoniul tehnic și industrial)
- cercetarea fondului construit al localităților în vederea determinării unor noi
obiective care să fie incluse în listele de patrimoniu
c.) peisajul natural al zonei: valorile patrimoniului cultural material şi ale
patrimoniului cultural imaterial
- identificarea peisajelor culturale, a valorilor de patrimoniu național care necesită
instituirea de zone protejate
- evaluarea modului de protecție/conservare a ariilor cu potențial cultural
Vor fi evidențiate cu precădere zonele în care au loc:
 procese de degradare a mediului natural prin agresiune antropica; resurse naturale
valoroase care necesită protecție;
 procese naturale și antropice de degradare a patrimoniului construit și a
peisajului, obiective ale patrimoniului construit neprotejate, inclusiv peisajele culturale;
Prezentul capitol se va redacta ținând seama de legislația privind protecția
mediului în vigoare.
1.4. Rețeaua de localități:
a.) structură, categorii de mărime după numărul de locuitori;
b.) ierarhizarea și funcțiunile localităților, satisfacerea indicatorilor minimali de
definire, pe categorii de localități, în ceea ce privește infrastructura socio-culturală, echiparea
tehnico-edilitară și locuirea, conform PATN - Secțiunea a IV-a; accesibilitatea cu evidențierea:
 zone lipsite de municipii și orașe;
 zone rurale defavorizate;
 zone/localități lipsite de dotări publice cu rol teritorial, de echipări tehnicoedilitare, cu fond construit nevaloros, lipsite de legături telefonice și alimentare cu energie
electrică;
 zone/localități greu accesibile sau lipsite de legături corespunzătoare în
teritoriu;
 localități în care sunt necesare renovări ale fondului de locuit, zone de
extindere necontrolată și fenomene de suburbanizare;
 unități administrativ teritoriale de baza nefuncționale/deficitare și cele
cu perspective de promovare în categorii superioare.
1.5. Infrastructurile tehnice majore:
a.) gospodărirea apelor: principale amenajări pentru asigurarea necesarului de apă,
amenajări hidrotehnice pentru combaterea inundațiilor, prize de apă sau alte lucrări de
amenajare din albia cursurilor de apă, baraje și acumulări, alunecărilor de teren; amenajări
hidroameliorative pentru agricultură (irigații, desecări, combaterea eroziunii solului); amenajări
pentru asigurarea necesarului de apă pentru stingerea incendiilor, etc.;
b.) rețeaua de căi de comunicații si transport căi rutiere, căi ferate, căi navigabile, căi
aeriene, trasee pentru bicicliști, transport de produse prin conducte;
c.) producția și transportul energiei electrice și termice;
d.) rețele de telecomunicații: sisteme de telefonie, cabluri de fibră optică, gradul de
asigurare a localităților/populației cu posturi telefonice;
e.) amenajări pentru gestionarea deșeurilor menajare și industriale.
Vor fi evidențiate:
 zone deficitare in resurse de apă, surse de apă care necesită măsuri de protecție (ape
de suprafață, ape subterane);
 localități parțial echipate sau lipsite de echipări tehnico-edilitare, localități care
nu sunt echipate cu hidranți exteriori pentru stingerea incendiilor;
 localități care necesită reabilitarea echipării tehnico-edilitare, inclusiv a rețelei
de distribuție a apei pe care sunt amplasați hidranți exteriori pentru stingerea incendiilor;
 zone amenajare în sistem pentru irigații și desecări nefuncționale din cauza
deteriorării;
 trasee/sectoare critice de căi rutiere, feroviare și navigabile:
nemodernizate, în stare necorespunzătoare de viabilitate, capacitate redusă de preluare a
fluxurilor mari, puncte critice (pasaje de nivel, traversări de localități, poduri în stare
necorespunzătoare);

 zone/localități lipsite de legături telefonice;
 zone cu resurse de energie neconvențională nevalorificate;
 zone/localități neracordate la sistemul energetic sau parțial
electrificate.
1.6. Zonificarea teritoriului:
a.) utilizarea terenurilor, bilanț teritorial, inclusiv terenurile cu destinație specială;
b.) evidențierea profilului dominant al zonelor: agricol, silvio, turistic, mixt, etc. ;
c.) zone cu grad de utilizare redusă; agricultură, silvicultură, ponderea rezervațiilor
naturale; monumentelor naturii, a siturilor Natura 2000 și a Parcului Natural;
d.) zone cu folosire intensivă: intravilane, terenuri pentru locuire, industrie/depozite,
parcuri de activități;
e.) zone în care se manifestă presiune asupra spațiului rural.
2. STRUCTURA SOCIO-DEMOGRAFICĂ
2.1. Evoluția populației și potențialul demografic:
a.) volumul populației și structura acesteia pe sexe, medii, grupe de vârstă,
naționalități, religii;
b.) evoluția populației, rata medie de creștere a populației;
c.) mișcarea naturală și mișcarea migratorie.
2.2. Resursele umane:
a.) starea de sănătate;
b.) accesibilitatea la asistență medicală;
c.) nivel de instruire;
d.) structura și dinamica resurselor de munca;
e.) ocuparea resurselor de muncă;
f.) nivelul de trai, gradul de sărăcie.
Vor fi evidențiate:
 zone/localități cu fenomene de depopulare datorită sporului natural și migratoriu
negativ;
 zone/localități cu fenomene accentuate de îmbătrânire a populației;
 zone puternic ruralizate, cu accesibilitate redusă la rețelele de învățământ,
sănătate, cultură;
 zone/localități cu rate scăzute de ocupare a populației și a resurselor de
muncă
 zone/localități cu rate ridicate de ocupare a populației în agricultură;
 zone monoindustriale;
 zona cu densitate scăzută de populație;
 zone/localități afectate de sărăcirea populației;
 zone/localități cu rate ridicate ale șomajului.
3.STRUCTURA ACTIVITĂȚILOR(conform clasificării CAEN)
3.1. Agricultură, silvicultură, piscicultură
a.) structura terenurilor agricole, dinamica producției vegetale și animale, potențial
pedologic, zonarea producției agricole;
b.) îmbunătățiri funciare, suprafețe, starea lucrărilor;
c.) populația activă în agricultură, proprietatea funciară;
d.) mărimea medie a exploatațiilor agricole;
e.) resurse forestiere, funcțiuni ale pădurilor, starea pădurilor;
f.) volumul de masă lemnoasă exploatabilă și produsele auxiliare;
g.) valorificarea producției silvice, valorificarea pădurii pentru turism și recreere;
h.) exploatații și amenajări piscicole;
3.2. Industria, producția și distribuția energiei, construcții
a.) resurse locale valorificate de industrie;
b.) structura industriei: număr salariați, populație ocupată;
c.) repartiția în cadrul rețelei de localități, centre industriale, parcuri industriale, zone
libere;
d.) agenți economici, inclusiv IMM; suprastructuri industriale-rețele de producție;
e.) dinamica activității de construcții.
3.3. Turismul
a.) potențial, structură, domenii de excelență, dinamică;

b.) forme de turism (balneare, agroturistice, etc.);
c.) structuri de primire turistică, capacități, circulația turistică, capacitate de cazare.
3.4. Servicii economice: comerț, transporturi și telecomunicații, cercetare-dezvoltare,
informatică, servicii pentru dezvoltarea afacerilor, finanțe-bănci, asigurări și tranziții
imobiliare, burse de valori, burse de mărfuri:
a.) structura, domenii de excelență;
b.) agenți economici, inclusiv IMM;
c.) dotare tehnică și materială.
Vor fi evidențiate:
 Zone și centre în care se înregistrează probleme legate de activitatea industrială:
declinul activităților prin sistarea activităților extractive sau prelucrătoare, trecerea în
conservare a instalațiilor industriale; prezența unor activități monoindustriale, nerespectarea
capacităților ineficiente, etc.
 Zone cu potențial agricol ineficient valorificat: numeroase exploatații mici și
risipite, slab dotate tehnic, subechipate cu servicii, cu excedent de forță de muncă fără
posibilități de ocupare permanentă, soluri afectate de eroziune și exces de umiditate, etc;
 Zone/centre cu resurse turistice valoroase a căror valorificare este afectată de:
gradul redus/lipsa de echipare cu structuri de primire turistică și servicii conexe; circulația
turistică, care depășește capacitatea de suport a factorilor turistici; alte funcțiuni care vin în
conflict cu activitățile turistice; activități care degradează calitatea mediului etc.;
 Zone forestiere degradate prin lipsa lucrărilor de întreținere și prin defrișări
necontrolate;
 Zone de conflict în dezvoltarea funcțiunilor economice;
 Zone defavorizate.
4. CONTEXTUL TERITORIAL INTERJUDEȚEAN, REGIONAL și
NAȚIONAL
4.1. Coridoare de transport, orașe poartă
4.2. Poli de atracție externi/poli interni cu influențe extrajudețene
4.3. Zone de cooperare transfrontalieră
4.4. Regiunea de dezvoltare în care este cuprins județul și regiunile de dezvoltare
vecine;
4.5. Zone metropolitane, periurbane.
Partea a 2-a „Diagnostic prospectiv și general” (Partea II a Planului de
Amenajare a Teritoriului Județean Alba), se elaborează în baza art. 10 din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi
de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism aprobate prin Ordinul ministrului
dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 233/26 februarie 2016.
Criterii de calitate
Documentul „Diagnostic prospectiv și general” (Partea a II-a a Planului de
Amenajare a Teritoriului Județean Alba) trebuie să includă minim:
1. Pe baza problemelor și disfuncționalităților identificate în Partea I, cât și a
tendințelor majore care se manifestă, se formulează diagnosticul prospectiv al dezvoltării
teritoriale la nivelul județului, pe domeniile țintă și componentele acestora.
2. Prin diagnosticul prospectiv se urmărește investigarea și estimarea condițiilor viitoare
de evoluție a fenomenelor și proceselor specifice domeniilor diagnosticate, pentru evidențierea
problemelor și oportunităților legate de desfășurarea acestora. Problemele, respectiv
oportunitățile, vor fi raportate la necesitățile și obiectivele colectivităților. (art. 10 alin. 2 din
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism aprobate prin Ordinul
ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 233/26 februarie 2016)
3. Pe baza diagnosticului prospectiv și a evaluării decalajului dintre situația actuală și
cea considerată necesară pentru orizontul de timp stabilit, se formulează diagnosticul general al
teritoriului județean.
4. Diagnosticul general are ca scop integrarea rezultatelor fazei precedente, în vederea
evidențierii principalelor aspecte negative care afectează structurile socio-economice ale
teritoriului județean, precum și a atuurilor și oportunităților de care acesta beneficiază. (art. 10

alin. 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism aprobate
prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 233/26 februarie
2016)
5. Se vor stabili astfel relațiile dintre diferite domenii, pentru a obține formulări sintetice
ale unor probleme complexe în vederea stabilirii ierarhiei priorităților de soluționare a acestor
probleme, în funcție de gravitatea lor.
6. În formularea diagnosticului prospectiv și a diagnosticului general vor fi evidențiate
obiectivele de mediu, precum și măsurile necesare pentru prevenirea, reducerea și compensarea
posibilelor efecte negative semnificative asupra mediului, precum și măsurile de monitorizare, ca
parte integrantă a documentației.
7. Problemele identificate pot fi de diferite grade de complexitate și amploare teritorială.
Atât problemele cât și oportunitățile se pot referi la areale sau pot fi punctuale.
8. Pe baza problemelor identificate și a priorităților stabilite, conform pnct. 2 și 3, se
identifică acțiunile și măsurile pentru asigurarea cerințelor prioritare în cadrul domeniilor-țintă
analizate.
III. VOLUMUL 3 - „Strategia de dezvoltare teritorială și programul de măsuri cu
stabilirea responsabilităților de realizare” ( Partea a III-a a Planului de Amenajare a
Teritoriului Județean Alba)
Criterii de calitate
1. Strategia de dezvoltare teritorială a județului cuprinde obiectivele strategice generale
care vizează dezvoltarea teritoriului pe termen mediu și lung. Obiectivele strategice generale sunt
formulate ca principii majore, care să indice direcțiile de dezvoltare teritorială a județului, prin
valorificarea potențialului natural, material și uman propriu și să asigure eliminarea/reducerea
decalajelor dintre situația actuală și cea dorită.
Obiectivele strategice generale se stabilesc în conformitate și cu propunerile rezultate
din documentațiile de amenajare a teritoriului național și regional, precum și cu elemente
rezultate din contextul teritorial - regional național și european: coridoare europene de
transport,etc.
2. Obiectivele pentru domeniile țintă și pentru componentele acestora trebuie să
răspundă problemelor și disfuncționalităților identificate, iar direcțiile și prioritățile de dezvoltare
ale județului Alba, în plan teritorial, vor avea la baza diagnosticul prospectiv. Totodată, acestea
se vor încadra în obiectivele strategiei generale, precum și în obiectivele de protecție a mediului
stabilite în legislația privind protecția mediului, precum și în documentele programatice și de
acțiune elaborate de autoritățile pentru protecția mediului.
Principalele obiective pe domenii țintă sunt următoarele:
1. STRUCTURA TERITORIULUI
a.) cadrul natural/mediul
 eliminarea/atenuarea consecințelor factorilor de risc natural, tehnologic, de poluare a
aerului, apei și solului, precum și a celor rezultați din presiunea antropică;
 preluarea distanțelor adecvate față de sursele potențiale de risc din cadrul
amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra
pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase în activitățile de
amenajare a teritoriului și urbanism.
 protejarea calității apelor de suprafață și subterane;
 protejarea resurselor balneoturistice și valorificarea durabilă a resurselor de
substanțe minerale utile;
 amenajări ecologice pentru depozitarea deșeurilor menajare și industriale;
 protejarea patrimoniului natural, construit si peisajului de interes național
declarat și a celui de interes local;
 protejarea zonelor verzi, a pădurilor și a zonelor umede;
 asigurarea obiectivelor de calitate a aerului, a solului și a subsolului;
 conservarea florei, faunei și a diversității biologice.
 conservarea, menținerea și chiar creșterea suprafețelor ariilor
naturale protejate.

b.) Rețeaua de localități:
 structura localităților in raport cu rangul lor stabilit prin lege;
 promovarea unui model de dezvoltare policentrică la nivel județean în vederea
realizării unei coeziuni teritoriale: noduri de transport pe eurocoridoare;
 promovarea de localități urbane cu rol de echilibru față de reședința de județ;
localități rurale principale care întrunesc condiții de a deveni centre cu rol intercomunal;
 categorii de mărime a localităților după numărul de locuitori estimați în
perspectivă;
 măsuri pentru satisfacerea indicatorilor minimali de definire a categoriilor
de localități după rang; propuneri de reabilitare, completare și implementare în localități a
dotărilor cu unități publice cu rol teritorial și a echipării tehnico-edilitare;
 îmbunătățirea accesibilității;
 asigurarea necesarului de locuințe în localitățile urbane și rurale;
 propuneri de îmbunătățire/modificare a organizării administrative a
teritoriului județean (declarări de orașe, înființare de comune, schimbări ale statutului de
reședință de comună, trecerea satelor de la o unitate administrativă la alta);
c.) Infrastructura tehnică
 Gospodărirea apelor: lucrări pentru valorificarea resurselor de apă în vederea
acoperirii consumului diverșilor consumatori - lacuri de acumulare, derivații, aducțiuni; lucrări
hidrotehnice: îndiguiri, regularizări cursuri de apa, amenajări hidroenergetice pe râurile de munte
din județ; lucrări hidroameliorative pentru reabilitarea și extinderea irigațiilor, desecărilor și
combaterii eroziunii solului; amenajări pentru asigurarea necesarului de apă pentru stingerea
incendiilor;
 Căi de comunicație și transport rutiere: autostrăzi, modernizări și reabilitări de
drumuri, eliminarea punctelor critice, racorduri între drumurile principale;
 Căi de comunicație și transport feroviare: dublări de trasee, amenajări trasee
pentru viteze mari, legături feroviare noi, eliminarea punctelor critice;
 Căi de comunicație și transport navigabile: amenajarea cursului râului Mureș
pentru navigație;
 Rețeaua de telecomunicații: reabilitarea, modernizarea și extinderea
instalațiilor existente;
 Rețeaua energetică: linii noi de transport a energiei electrice de înaltă și
medie tensiune; stații noi de transformare de mare capacitate; modernizarea și dezvoltarea celor
existente, alimentarea cu energie electrică a tuturor localităților;
 Transport prin conducte: trasee noi;
 Rețea de monitorizare a factorilor de mediu.
2. STRUCTURA SOCIO-DEMOGRAFICA
a.) evoluția populației în următorii 5-10-15 ani pe total, medii și unități administrativteritoriale principale;
b.) evoluția resurselor de muncă a populației ocupate și structura acestora; îmbunătățirea
stării de sănătate, a nivelului de instruire și a nivelului de trai al populației; creșterea gradului de
confort al populației prin diminuarea nivelului de zgomot ambiental;
c.) oferta locurilor de muncă din principalele centre urbane și rurale.
3. STRUCTURA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE
a.) agricultura, piscicultura: potențialul de dezvoltare în raport cu condițiile
pedoclimatice și de fertilitate, amenajări necesare pentru creșterea potențialului productiv al
solului și valorificarea superioară a acestuia; susținerea dezvoltării și diversificării activităților
agricole, valorificarea locală a resurselor agricole prin realizarea unor structuri moderne de
exploatare, superior dotate și echipate și înființarea de IMM-uri; reconversia gospodăriilor
țărănești de subzistență în ferme familiale comerciale; localități cu potențial ridicat de dezvoltare
ca principalele centre de producție agricolă; amenajări piscicole potențiale; dezvoltarea
exploatațiilor agricole în condițiile respectării normelor de protecție a mediului; încurajarea
exploatațiilor ecologice
b.) silvicultura: îmbunătățirea zonificării fondului forestier; lucrări de împădurire în
zonele defrișate sau puternic afectate de eroziunea solului; valorificarea masei lemnoase și a
produselor auxiliare, principale fonduri de vânătoare, limitarea defrișărilor
c.) industria, construcțiile: potențialul de dezvoltare a industriei; restructurarea,
reabilitarea și reconversia capacităților/ramurilor existente în vederea îmbunătățirii calităţii

mediului; principalele centre cu activități industriale și de construcţii; retehnologizarea
capacităților poluatoare
d.) turismul: potențialul de dezvoltare; promovarea unui turism de calitate și durabil,
inclusiv a turismului cultural, acesta reprezentând un potenţial economic important; dezvoltarea
structurilor de cazare și alte servicii; amenajări pentru sporturile de iarnă; amenajări pentru
recreere și agrement în apropierea aglomerațiilor urbane; ecoturism
e.) comerț și servicii: dezvoltări diferenţiate de activități în raport cu rolul și funcțiile
teritoriale ale localităților: mari unități comerciale de gross și desfacere, servicii financiarbancare, de asigurări; informatică, tranzacții imobiliare; târguri, burse de mărfuri și valori.
4. CONTEXTUL TERITORIAL, REGIONAL și NAȚIONAL
a.) propuneri de dezvoltare a coridoarelor de transport și a infrastructurilor majore
regionale; zone de cooperare transfrontalieră organizate și preconizate; arii metropolitane,
periurbane instituite sau preconizate
b.) obiectivele detaliate în cadrul domeniilor țintă, acestea putând fi completate cu
obiective specifice în raport cu contextul teritorial
c.) strategia de dezvoltare spațială a județului cuprinde și propuneri privind cadrul
instituţional de implementare și de monitorizare a măsurilor și acţiunilor prevăzute, cât și de
evaluare a rezultatelor și de completare/modificare a documentației.
IV. VOLULUL 4 - Planul de acțiune pentru implementarea prevederilor planului
de amenajare a teritoriului județean Alba (partea a 4-a a Planului de Amenajare a
Teritoriului Județean Alba) - Politici publice teritoriale, Programe și proiecte;
Criterii de calitate
Strategia de dezvoltare teritorială a județului va fi însoţită de un program de măsuri de
organizare în timp, alcătuit pe domenii-ţintă și componentele acestora. Programul de măsuri va
cuprinde un set coerent și corelat de propuneri de dezvoltare/organizare a teritoriului, respectiv
politici publice, programe și proiecte de investiții publice. Acesta va fi structurat pe etape și
responsabilități, în condiţiile legii și va preciza punctual sursele de finanțare. Totodată va
cuprinde în mod obligatoriu și măsurile necesare pentru prevenirea, reducerea și compensarea
efectelor negative asupra mediului, precum și măsurile de monitorizare a efectelor implementării
planului. Prin măsurile propuse se vor contura arii specifice de intervenție în teritoriul judeţean și
se vor indica modalitățile de realizare a acțiunilor propuse.
V. VOLUMUL 5 - PIESELE DESENATE
Piesele desenate vor fi planșe - hărţi și planuri - întocmite la scările adecvate,
scheme, cartograme, grafice. Piesele desenate se vor reprezenta pe baza hărților/planurilor
în sistem de referință național - STEREO 1970, în format analogic și digital, care să
asigure precizia cartografică necesară pentru scările folosite, fiind necesar avizul Oficiului
de Cadastru și Publicitate Imobiliară, potrivit legii. Planșele se vor întocmi în conformitate
cu domeniile-țintă menționate. Pentru fiecare domeniu-țintă sau componentă esențială a
acestora se vor elabora două planșe: prima ilustrând problemele și disfuncţionalitățile
rezultate din analize, cea de a doua prezentând propuneri de dezvoltare/organizare.
Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Alba va cuprinde în mod
obligatoriu următoarele 10 planșe:
a.) Planşa nr. 1.1. Mediul - Situația existentă, probleme și disfuncţionalități,
va ilustra componentele 1.2 și 1.3 din domeniul ţintă 1. Structura teritoriului, va cuprinde:
1. Cadrul natural/mediul
 principalele trepte de relief și rețeaua hidrografică
 zone/localități expuse sau afectate de riscuri naturale: inundații,
alunecări de teren, cutremure
 zone/localități cu probleme privind resursele de apă; zone
deficitare, zone vulnerabile, zone cu resurse nepotabile, resurse de apă poluante, zone
lipsite de amenajări pentru asigurarea necesarului de apă pentru stingerea incendiilor
 zone/localități expuse la riscuri tehnologice
 zone/localități afectate de alte presiuni antropice de urbanizare
excesivă și/sau necontrolată, zone extractive de suprafață etc
 zone/factori naturali care necesită măsuri de protecție: zona de
mare biodiversitate, zone umede, factori balneari, turistici, peisaje naturale etc.

 zone/localități afectate de poluare
 depozite necontrolate de deșeuri
2. Patrimoniul natural, construit si peisajul:
 patrimoniul natural, neprotejat sau insuficient protejat
 patrimoniul construit, neprotejat sau afectat de degradare
(monumente istorice de valoare națională și universală și monumente istorice
reprezentative pentru patrimoniul construit local)
 zone cu peisaj degradat.
b.) Planşa nr. 1.2 - Mediul - Propuneri, va ilustra componentele 1.2 şi 1.3 din
domeniul - ţintă 1. Structura teritoriului:
1. Cadrul natural și mediul
 protejarea factorilor de mediu
 reducerea/eliminarea presiunilor atropice
 combaterea poluării
 resurse balneo-turistice ce trebuie protejate
 valorificarea durabilă a unor resurse de substanțe utile
 prevenirea/atenuarea efectelor riscurilor naturale și tehnologice
 preluarea distanțelor adecvate față de sursele potențiale de risc din
cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul
asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase în
activităţile de amenajare a teritoriului și urbanism
2. Patrimoniul natural, construit și peisajul
 protejarea patrimoniului natural de interes național declarat
 protejarea patrimoniului natural de interes local
 protejarea patrimoniului construit de interes național declarat
 protejarea patrimoniului construit de interes local
c.) Planșa nr. 2.1 Rețeaua de localități și populația - Situația existentă,
probleme şi disfuncţionalităţi va ilustra componenta 1.4 din domeniul-ţintă 1. Structura
teritoriului şi domeniul-țintă 2. Structura socio-demografică:
1. Rețeaua de localități:
 deficienţe privind structura și repartiția în teritoriu a categoriilor de
localități; în satisfacerea indicatorilor minimali de definire conform legii, și asigurarea
accesibilității;
 deficienţe de funcționare a rețelei de localități: zone rurale lipsite
de dotări și servicii cu rol teritorial, localități cu probleme de dotare și de echipare tehnicoedilitară, inclusiv privind Harta de bază va cuprinde organizarea administrativ-teritorială
2. Structura socio-demografică:
 zone/localități cu scăderi importante de populație
 zone/localități cu probleme privind potențialul demografic: spor
natural negativ, îmbătrânire a populației, dezechilibre structurale
 zone/localități cu resurse de forță de muncă excedentară
 zone /localități cu probleme privind calitatea resurselor de muncă
 zone/localități cu grad ridicat de şomaj
d.) Planșa nr. 2.2 Rețeaua de localități și populația - propuneri va ilustra
componenta 1.4 din domeniul-țintă 1. Structura teritoriului și domeniul-țintă 2. Structura
socio-demografică:
1. Rețeaua de localități:
 statutul și funcţiunile localităţilor conform rangului stabilit prin
lege şi mărimea prognozată
 localități care întrunesc condiții de dezvoltare ca noduri de
transport pe eurocoridoare
 îmbunătățirea structurii și repartiției localităților
 îmbunătățirea rolului şi funcțiunilor rețelei de localități; centre și
arii de polarizare
 îmbunătățirea serviciilor pentru populație: educație, asistenţă
sanitară, cultură, comerț, transport public; necesarul de locuințe în principalele centre
urbane;
 îmbunatățirea nivelului de echipare edilitară, inclusiv cu rețelele de

distribuție a apei echipate cu hidranți exteriori de incendiu
2. Structura socio-demografică:
 atenuarea fenomenelor demografice negative
 oferta necesară de locuri de muncă
 reducerea decalajului de calitate a vieții între mediul urban și
mediul rural
 diversificarea economică a gospodăriilor rurale prin pluriactivitate:
meșteșuguri, industrii artizanale, industrii casnice, agro-turism
e.) Planșa nr. 3.1 Infrastructurile tehnice ale teritoriului - Situația existentă,
probleme și disfunctionalități va ilustra componenta 1.5 din domeniul-ţintă 1 - Structura
teritoriului.
1. Gospodărirea apelor:
 surse de alimentare cu apă subterane și de suprafață, care necesită
măsuri de protecție
 zone care necesită lucrări hidrotehnice: îndiguire, regularizări de
cursuri de apă, etc.
 probleme în funcțiunea amenajărilor hidroameliorative pentru
agricultură: irigații, îmbunătățiri funciare etc.
 terenuri agricole care necesită amenajări specifice
2. Rețele de căi de comunicații:
 trasee sau sectoare rutiere și feroviare suprasolicitate și/sau în stare
necorespunzătoare de viabilitate
 puncte critice ale rețelei de transport: lipsa arterelor ocolitoare și a
podurilor, intersecții la nivel etc.
 trasee intens solicitate deficitare în asigurarea transportului în
comun între localități
 gări, autogări
3. Rețele de telecomunicaţii:
 zone/localități neacoperite de rețeaua de telecomunicații
 localități cu dotare nesatisfăcătoare
4. Rețele energetice:
 zone/localități lipsite de componente ale echipării energetice
5. Amenajări pentru gestionarea deșeurilor menajere și industriale
 zone/localități lipsite de amenajări pentru gestionarea deșeurilor
menajere și industriale
f.) Planșa nr. 3.2 Infrastructurile tehnice ale teritoriului - propuneri va ilustra
componenta 1.5 din domeniul țintă 1. - Structura teritoriului.
1. Gospodărirea apelor:
 lucrări pentru asigurarea necesarului de apă pentru toate categoriile
de consumatori
 completarea necesarului de lucrări hidroameliorative pentru
agricultură
 lucrări de combatere și prevenire a inundațiilor în zonele de risc,
prin regularizări de râuri, îndiguiri de maluri, acumulări temporare, etc
 lucrări de combatere și prevenire a alunecărilor de teren prin
amenajarea versanților și refacerea stabilității acestora
 aplicarea măsurilor pedo-agro-ameliorative de combatere a
eroziunii solului
2. Rețele de căi de comunicații:
 dezvoltarea și modernizarea rețelei existente
 propuneri de conectare la rețeaua majoră naționala și implicit la
rețelele transeuropene
 lucrări de modernizare gări
 dezvoltarea și modernizarea transportului public
3. Rețele de telecomunicații:
 dezvoltarea și modernizarea rețelei existente
4. Rețele energetice;
 dezvoltarea si modernizarea reţelei extinse

5. Amenajări pentru gestionarea deșeurilor menajere și industriale
 corelarea propunerilor cu proiectul Sistemul de Management
Integrat al Deșeurilor în Județul Alba
g.) Planșa nr. 4.1. Structura activităților și zonificarea teritoriului - Situația
existentă, probleme și disfunctionalităţi va ilustra domeniul-țintă 3. Structura
activităților și componenta 1.6 din domeniul-țintă 1. Structura teritoriului.
1. Structura activităților economice:
 zone forestiere defrişate și afectate de poluare
 activități industriale în curs de restructurare, modernizare
 localități dependente de o singură activitate economică
 construcții și amenajări pentru producție abandonate
 zone/localități cu potențial turistic, dar lipsite de dotări adecvate
 zone lipsite de servicii economice și sociale de bază
 resurse nevalorificate
2. Zonificarea teritoriului:
 bilanţ teritorial
 zone cu folosire excesivă - agricultura, silvicultura, rezervaţii
naturale
 zone cu probleme de utilizare a terenurilor legate de combaterea
eroziunii, a inundaţiilor şi excesului de umiditate
 zone cu folosire intensivă - intravilane, industrie/depozite, parcuri
de activităţi, care ridică probleme de organizare şi folosire a spaţiului
 zone în care există/pot apare conflicte între funcţiuni
 zone defavorizate.
h.) Planșa nr. 4.2. Structura activităţilor şi zonificarea teritoriului propuneri, va ilustra domeniul-ţintă 3. Structura activităţilor şi componenta 1.6 din
domeniul-ţintă 1. Structura teritoriului.
1. Structura activităţilor economice:
 dezvoltări de noi funcțiuni economice pe baza potențialului
propriu, cu accent pe turism, servicii, surse de energie neconvenționale
 lucrări de împădurire în zonele defrişate sau puternic afectate de
eroziune
 propuneri de valorificare a dotării tehnice și materiale disponibile
prin reabilitare, modernizare, restructurare sau reconversie a capacităților existente
2. Zonificarea teritoriului
 bilanțul teritorial
 zonarea producției agricole în raport cu condițiile pedoclimatice,
cu pretabilitatea solului și cu cerințele pieței
 zone cu activități neagricole
 zonarea fondului forestier
 zonarea turistică
 propuneri pentru rezolvarea situațiilor conflictuale între funcțiuni
i.) Planșa nr. 5.1 Contextul teritorial - Situația existentă, probleme și
disfuncţionalități va ilustra domeniul-ținta 4. Contextul teritorial:
 zone în care se manifestă/pot apare tensiuni de natură economică,
socială sau ecologică
 zone declarate defavorizate din teritoriul regional, care
influențează negativ teritoriul județean
 funcțiuni similare în teritoriile învecinate sau în regiune
j.) Planșa nr. 5.2 Contextul teritorial - propuneri, va ilustra domeniul-țintă 4.
Contextul teritorial:
 arii metropolitane, periurbane instituite sau preconizate
 propuneri de dezvoltare a coridoarelor de transport de importanță
europeană, națională și a infrastructurilor majore regionale
 zone de cooperare transfrontalieră, organizate/propuse
 lucrări majore de gospodărire a apelor cu influență asupra
teritoriului județului
 parteneriate, colaborări în dezvoltarea de rețele, în diverse domenii

 posibilități de cooperare în cadrul teritorial mai larg
VI. VOLUMUL 6 - DATE GEOSPAȚIALE G.I.S.
Documentația Planului de amenajare a teritoriului județean Alba va include o baza
de date geospaţială realizată in format GIS, pe straturi tematice, în sistem de proiecție
stereografică 1970, conform art. 8 alin. 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a
documentaţiilor de urbanism aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi
administraţiei publice nr. 233/26 februarie 2016. Acesta va cuprinde:
 Shape-uri distincte pentru toate straturile tematice conținute în fiecare planșă a
Planului de amenajare a teritoriului județean Alba, așa cum acestea au fost prezentate la
capitolul V - PLANȘE DESENATE
 toate planşele, aşa cum sunt ele prezentate în partea desenată, vor fi
reprezentate pe fişiere .dxf de tip hartă
VII. VOLUMUL 7 - AVIZE
Avizele și acordurile cu privire la Planul de amenajare a teritoriului județean Alba
se emit în scopul realizării concordanței dintre propunerile de dezvoltare a teritoriului cu
politicile de dezvoltare și strategiile sectoriale la nivel național, regional, județean și local,
precum și cu prevederile legale în vigoare.
Conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de
urbanism aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr.
233/26 februarie 2016, lista avizelor și acordurilor necesare în vederea aprobării
documentațiilor de amenajare a teritoriului, se stabilește cu respectarea prevederilor legale
în vigoare în domeniul amenajării teritoriului și din domeniile conexe.
În funcție de complexitatea problemelor și de cerințele legate de conținutul
documentațiilor necesare pentru obținerea avizelor și acordurilor, unele componente ale
domeniilor-țintă pot fi ilustrate în planșe separate, pentru o mai clară reprezentare.
Toate avizele obținute, împreună cu planșele însoțitoare stampilate, se vor lega
împreună și se vor preda beneficiarului înainte de aprobarea documentației.
Pentru toate capitolele documentației vor fi valorificate elementele din „Strategia
de dezvoltare a județului Alba, 2021-2027”.
Proiectantul va întocmi și alte piese scrise și desenate pe care le consideră
relevante. Se va elabora o prezentare sintetică a proiectului în format Power Point.
Proiectantul va respecta procedura prevăzută de Regulamentul Local de implicare
a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 103 din 21 aprilie 2011 și va întocmi
documentațiile prevăzute de acest regulament în fiecare etapă de elaborare a
documentației.
Proiectantul va întocmi documentațiile specifice și va obține avizele/acordurile
din partea organismelor teritoriale interesate, după care va introduce în documentația finală
toate modificările și completările solicitate în cadrul acestora.
În situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului va solicita
elaborarea raportului de evaluare a mediului pe baza unui studiu în vederea emiterii
acordului, acest studiu se va elabora prin grija proiectantului, de către o firmă acreditată de
ministerul de resort.
Plata avizelor/acordurilor va fi suportată de beneficiar. Proiectantul va participa la
toate dezbaterile publice care se vor organiza, precum și la lucrările comisiilor de avizare,
în care va prezenta și susține proiectul.
Documentația va fi întocmită în conformitate cu prevederile Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi
de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism aprobate prin Ordinul ministrului
dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 233/26 februarie 2016, cu modificările și
completările ulterioare.
Aceasta va fi elaborată și predată beneficiarului etapizat, conform unui grafic de
eșalonare a elaborării Planului de amenajare a teritoriului județean Alba, coroborat cu
etapele prevăzute în Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judetean Alba nr. 103 din 21.04.2011 - anexă la prezentul Caiet de sarcini.
2.3. OBLIGAŢII ALE PĂRŢILOR CONTRACTUALE
A.) Obligaţii ale Autorității Contractante
 asigură constituirea grupului de lucru cu rol consultativ care stabilește
elementele incluse în documentația necesară atribuirii serviciilor de elaborare a Planului de
Amenajare a Teritoriului Județean Alba privind obiectivele principale, aspectele și prevederile
principale ce urmează a fi abordate și redactează procedurile specifice de informare și consultare
a publicului pe parcursul elaborării Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Alba,
conform prevederilor art. 15 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de
urbanism aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr.
233/26 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare
 desemnează un grup de coordonare a Planului de Amenajare a Teritoriului
Județean Alba format din echipa de management a instituţiei care va superviza procesul de
elaborare a strategiei și calitatea documentelor
 stabileşte echipa responsabilă de relația cu ofertantul și managementul
contractului
 desemnează o persoană din structura proprie responsabilă cu informarea și
consultarea publicului, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. 1 din Metodologiei de
informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului și de urbanism aprobată prin Ordinul ministrului regionale şi turismului
nr. 2701/30 decembrie 2010
 pune la dispoziţia Prestatorului de servicii documentele de care dispune privind
elaborarea documentelor de planificare
 facilitează participarea altor entități relevante în procesul de consultare
(autorităţi publice locale, instituţii publice, GAL-uri, etc.
B.) Obligaţii ale Prestatorului
 elaborează Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Alba, incluzând toate
documentele descrise în prezentul caiet de sarcini
 asigură resursele umane și materiale în vederea îndeplinirii activităților
prevăzute
 face dovada nivelului de pregătire a resurselor umane implicate
 deține experiență în elaborarea documentelor strategice de dezvoltare socioeconomică județene/regionale – prin prezentarea documentelor justificative
 asigură managementul elaborării strategiei și coordonarea tuturor factorilor
interesaţi
 colaborează cu echipa din cadrul Autorităţii contractante în planificarea
activităților specifice elaborării strategiei
 respectă graficul de implementare a activităților
 participă la întâlniri de lucru în teren
 organizează consultările publice pentru toate etapele prevăzute în
Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 103 din 21
aprilie 2011
 asigură comunicarea cu Autoritatea contractantă
 pune la dispoziție rapoarte periodice privind stadiul realizării activităților
 asigură protecția datelor cu caracter personal
 respectă principiul egalității de șanse și nediscriminarea
 își asumă exactitatea datelor şi veridicitatea informaţiilor prezentate în
documentele elaborate.

III. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR

Nr.
Denumire etapă
etapa

1.

A.1.

B.

B.1.

C.

C.1.

D.

D.1.

E

Elaborare studii de fundamentare cu
caracter
analitic
și
studii
de
fundamentare cu caracter prospectiv;
Suportul topografic vizat de O.C.P.I.
Alba - VOLUMUL 1
Predare –primire documente studii de
fundamentare cu caracter analitic și
studii de fundamentare cu caracter
prospectiv; Suportul topografic vizat de
O.C.P.I. Alba - VOLUMUL 1
Elaborarea părții 1-a P.A.T.J. Alba Analiza situației existente, identificarea
elementelor care condiționează
dezvoltarea cu evidențierea problemelor,
a dificultăților, a tendințelor și
identificarea zonelor cu potențial natural
sau cultural
Elaborarea părții a 2-a a P.A.T.J. Alba Diagnostic prospectiv și general VOLUMUL 2
Predare-primire Partea1-a si Partea a 2-a
a P.A.T.J. Alba - VOLUMUL 2
Elaborarea „Planul de Amenajare a
Teritoriului Județean Alba” parte scrisă
și desenată(partea a III-a si a IV-a) VOLUMUL 3,4 si 5
Predare-primire draft:
„Planul de Amenajare a Teritoriului
Județean Alba” ce va fi
fi supus
procesului de avizare (partea a III-a şi a
IV-a) parte scrisă și desenată VOLUMUL 3,4 şi 5
Întocmirea documentațiilor necesare
pentru
obținerea
avizelor
și/sau
acordurilor, conform legislației în vigoare
Predare-primire
avize și acorduri
necesare în vederea aprobării P.A.T.J.
Alba, din lista întocmită cu respectarea
prevederilor legale în vigoare din
domeniul amenajării teritoriului și din
domeniile conexe - VOLUM 7
Predare - primire document „Actualizare
Plan de amenajare a teritoriului județean
Alba”, propunerea finală care include
toate observațiile avizatorilor și care se
supune procedurii de transparență
decizională și ulterior va fi
supus
aprobării Consiliului Judeţean Alba
și un document sintetic (rezumat) al

Recepționare
documentații
primite

Termen de
predare de la
semnare contract

Eșalonarea plății

Proces verbal de 3 luni
predare-primire
nr. 1

10% din valoarea
contractului

Proces verbal de 9 luni
predare-primire
nr. 2

30% din valoarea
contractului

Proces verbal de 16 luni
predare-primire
nr. 3

30% din valoarea
contractului

Proces-verbal de 20 luni
predare-primire
nr. 4

Proces-verbal de 23 luni
predare-primire
nr. 5

20% din valoarea
contractului

F
F1
F2

F3

F4

F5

G
G1

strategiei
Consultare publică
Consultare publică în etapa pregătitoare
- anunțarea intenției de elaborare
Consultare publică
în etapa de
documentare si elaborare a studiilor de
fundamentare - 2 întâlniri
Consultare publică în etapa elaborării
propunerilor ce vor fi supuse procesului
de avizare - 2 întâlniri
Consultare publică în etapa de elaborare
a propunerii finale, care include toate
observațiile avizatorilor și care se supune
procedurii de transparență decizională 1, 2 întâiniri
Proces verbal de 23 luni
Întocmirea Raportului informării și
predare-primire
consultării publicului care
nr.6
fundamentează decizia Consiliului
Judeţean Alba responsabil cu aprobarea
„Planului de Amenajare a Teritoriului
Județean Alba”
Aprobarea „Planului de Amenajare a
Teritoriului Județean Alba”
24 luni
Aprobarea documentului „Actualizare
Plan de amenajarea teritoriului
județean Alba”

10% din valoarea
contractului

IV. RESURSE – UMANE, MATERIALE, FINANCIARE
4.1 Resurse umane
Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Alba va fi elaborată de către
o echipa multidisciplinară formată din specialiști atestați, în conformitate prevederile Legii nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu completările și modificările
ulterioare, ale art. 10 şi art. 12 din Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură
pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobat prin H.G. nr. 101/2010
pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru
documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi a Regulamentului referitor la
organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România, precum și ale Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi
de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism aprobate prin Ordinul ministrului
dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 233/26 februarie 2016, cu modificările și
completările ulterioare
Cerințele minime privind specialiștii sunt următoarele:
Nr. Echipa de specialiști
Crt.
1.
Coordonatorul
echipei
de
elaborare
a
documentației - trebuie să aibă o formație
academică de bază referitoare la organizarea fizică a
spațiului, înscris în Registrul Urbaniștilor din
România, cu drept de semnătură pentru elaborarea
planurilor de amenajare a terenului județean, Simbol
B și C (așa cum este definit în H.G. nr. 101/2010
pentru
aprobarea
Regulamentului
privind
dobândirea dreptului de semnătura pentru

Rolul specialiștilor
Coordonează elaborarea P.A.T.J. și
asigură coordonarea dintre P.A.T.J.
și componenta GIS (aşa cum este
reglementat la art. 8 din Normele
metodologice de aplicare a Legii
nr. 350/2001 aprobate prin Ordinul
ministrului dezvoltării regionale şi
administraţiei publice nr. 233/26
februarie 2016 şi anexa 2,

2.

3.

4.

5.

6.

documentațiile de amenajare a teritoriului și de
urbanism și a Regulamentului referitor la
organizarea și funcționarea Registrului Urbaniștilor
din România și codificare RUR)
Specialist urbanist calificat in domeniul amenajării
teritoriului şi al urbanismului, înscris în Registrul
Urbaniştilor din România cu drept de semnătură
pentru elaborarea planurilor de amenajare a
teritoriului judeţean, Simbol B şi C (aşa cum este
definit în H.G. nr. 101/2010 pentru aprobarea
Regulamentului privind dobândirea dreptului de
semnătura pentru documentațiile de amenajare a
teritoriului și de urbanism și a Regulamentului
referitor la organizarea și funcționarea Registrului
Urbaniștilor din România și codificare RUR)
Specialist urbanist inginer în domeniul căi de
comunicații și transport, înscris în Registrul
Urbaniștilor din Romania cu drept de semnătură
pentru elaborarea planurilor privind căile de
comunicații și transporturi, Simbol G7 (așa cum
este definit în H.G. nr. 101/2010 pentru aprobarea
Regulamentului privind dobândirea dreptului de
semnătura pentru documentațiile de amenajare a
teritoriului și de urbanism și a Regulamentului
referitor la organizarea și funcționarea Registrului
Urbaniștilor din România și codificare RUR)
Specialist urbanist inginer in domeniul echipării
edilitare a teritoriului, înscris în Registrul
Urbaniştilor din Romania cu drept de semnătură
pentru elaborarea planurilor de amenajare a
teritoriului judeţean, Simbol G1 (așa cum este
definit în H.G. nr. 101/2010 pentru aprobarea
Regulamentului privind dobândirea dreptului de
semnătura pentru documentațiile de amenajare a
teritoriului și de urbanism și a Regulamentului
referitor la organizarea și funcționarea Registrului
Urbaniștilor din România și codificare RUR)
Specialist geograf, atestat profesional în domeniu,
înscris în Registrul Urbaniștilor din România cu
drept de semnătură pentru elaborarea planurilor
privind cadrul natural și calitatea mediului, Simbol
F1 (așa cum este definit în H.G. nr. 101/2010 pentru
aprobarea Regulamentului privind dobândirea
dreptului de semnătura pentru documentațiile de
amenajare a teritoriului și de urbanism și a
Regulamentului referitor la
organizarea și
funcționarea Registrului Urbaniștilor din România
și codificare RUR)
Specialist cu studii superioare tehnice în
domeniul protejării și dezvoltării patrimoniului
construit, înscris în Registrul Urbaniștilor din
România cu drept de semnătură pentru elaborarea
planurilor de amenajare a teritoriului județean,
Simbol F6 (așa cum este definit în H.G. nr.
101/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind
dobândirea dreptului de semnătura pentru
documentațiile de amenajare a teritoriului și de
urbanism și a Regulamentului referitor la

capitolul III, art. 16 alin. 4 din
H.G. nr. 101/2010)

Asigura integrarea studiilor din
continutul cadrul al P.A.T.J. ( asa
cum este reglementat la art. 9 din
Normele metodologice de aplicare
a Legii nr. 350/2001 aprobate prin
Ordinul ministrului dezvoltării
regionale şi administraţiei publice
nr. 233/26 februarie 2016 şi anexa
2, capitolul III, art. 16 alin. 4 din
H.G. nr. 101/2010)
Elaboreaza componenta privind
caile
de
comunicatii
din
conținutul cadrul al PATJ (așa cum
este reglementat la art. 9 din
Normele metodologice de aplicare
a Legii nr. 350/2001 aprobate prin
Ordinul ministrului dezvoltării
regionale şi administraţiei publice
nr. 233/26 februarie 2016 şi anexa
2, capitolul III, art. 16 alin. 5 din
H.G. nr. 101/2010)
Elaboreaza
componenta
de
echipare tehnica a teritoriului
din conţinutul cadrul al PATJ (aşa
cum este reglementat la art. 9 din
Normele metodologice de aplicare
a Legii nr. 350/2001 aprobate prin
Ordinul ministrului dezvoltării
regionale şi administraţiei publice
nr. 233/26 februarie 2016 şi anexa
2, capitolul III, art. 16 alin. 5 din
H.G. nr. 101/2010)
Elaborează componenta privind
cadrul natural/calitatea mediului
din conţinutul cadrul al PATJ (aşa
cum este reglementat la art. 9 din
Normele metodologice de aplicare
a Legii nr. 350/2001 aprobate prin
Ordinul ministrului dezvoltării
regionale şi administraţiei publice
nr. 233/26 februarie 2016 şi anexa
2, capitolul III, art. 16 alin. 5 din
H.G. nr. 101/2010)
Elaborează
componenta
patrimoniu natural și construit
din conținutul cadrul al P.A.T.J.
(așa cum este reglementat la art. 9
din Normele metodologice de
aplicare a Legii nr. 350/2001
aprobate prin Ordinul ministrului
dezvoltării
regionale
şi
administraţiei publice nr. 233/26
februarie 2016 şi anexa 2,

7.

8.

organizarea și funcționarea Registrului Urbaniștilor
din România și codificare RUR)
Specialist sociologie urbană și demografie, înscris
în Registrul Urbaniștilor din România cu drept de
semnătură pentru elaborarea planurilor de amenajare
a teritoriului județean, Simbol G2 (așa cum este
definit în H.G. nr. 101/2010 pentru aprobarea
Regulamentului privind dobândirea dreptului de
semnătura pentru documentațiile de amenajare a
teritoriului și de urbanism și a Regulamentului
referitor la organizarea și funcționarea Registrului
Urbaniștilor din România și codificare RUR)
Specialist cu studii superioare în domeniul IT,
dezvoltator de aplicații GIS, certificat pentru
dezvoltarea de aplicații web și pentru aplicații
desktop

capitolul III, art. 16 alin. 5 din
H.G. nr. 101/2010)
Elaborează componenta sociodemografică din conținutul cadru
al P.A.T.J. art. 9 din Normele
metodologice de aplicare a Legii
nr. 350/2001 aprobate prin Ordinul
ministrului dezvoltării regionale şi
administraţiei publice nr. 233/26
februarie 2016 şi anexa 2,
capitolul III, art. 16 alin. 5 din
H.G. nr. 101/2010)
Asigură elaborarea componentei
GIS a PATJ, instalarea și
configurarea bazei de date GIS a
PATJ și a aplicațiilor GIS, conform
descrieri componentei GOS (aşa
cum este reglementata la art. 8
alin. 2 din Normele metodologice
de aplicare a Legii nr. 350/2001
aprobate prin Ordinul ministrului
dezvoltării
regionale
şi
administraţiei publice nr. 233/26
februarie 2016)

4.2. Resurse materiale
Prestatorul va dispune de echipamente și logistică (laptop, videoproiector, ecran de
proiecție, imprimante, scaner, aparat foto, hârtie, transportul la sediul autorității contractante sau
acolo unde se solicită, etc.) necesară realizării activităților descrise de prezentul document.
Prestatorul va asigura serviciile din cadrul contractului la sediul autorității contractante și
în alte locaţii, la solicitarea autorităţii contractante, sau la sediul propriu, în funcție de specificul
activităților și a graficului de prestare a serviciilor.
4.3. Resurse financiare
Toate costurile operaţionale aferente desfășurării activităților privind obiectul achiziției
fac parte din valoarea contractului și vor fi suportate de către Prestator (cazare, transport, masă,
combustibil, diurne, etc.).
V. CADRUL LEGAL DE REFERINŢĂ
- art. 173 alin. 1 lit. b, art. 173 alin. 3 lit. d şi lit. e din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a III-a – Zone protejate
- Legea nr. 50/1001 privind autorizarea executării lucrărilor de construire cu
modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi
completările ulterioare
- Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități
- Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național –
Secțiunea a V-a - Zone cu risc natural
- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 20/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național –
Secțiunea a II-a - apa

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare
- Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea I - Rețele de transport
- Legea nr. 190/2009 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a VIII-a - Zone cu resurse turistice
- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare
- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările şi completările
ulterioare
- O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare
- Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
- H.G. nr. 230/2003 privind delimitarea rezervațiilor biosferei, parcurilor naționale și
parcurilor naturale și constituirea administrațiilor acestora, cu modificările şi completările
ulterioare
- Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achiziție publică/acordul cadru din Legea 98/2016, aprobate prin H.G. nr. 395/2016 cu
modificările și completările ulterioare
- Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata
cheltuielilor instituţiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor
bugetare și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002, cu
modificările și completările ulterioare
- Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobată prin Ordinul
ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2701/2010, cu modificările și completările
ulterioare
- Normele metodolologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului
şi urbanismul aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi amenajării teritoriului
nr. 233/26 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare
VI. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI
Managementul contractului face referire la următoarele aspecte:
 Comunicarea și organizarea în relația dintre autoritatea contractantă și Prestator pe
toată perioada derulării contractului
 Calitatea documentelor furnizate
 Respectarea termenilor contractuali privind principiile care guvernează contractul,
activitățile și plățile aferente
6.1. Comunicarea și organizarea
Părțile contractate vor agrea o modalitate de comunicare permanentă (telefonic,
corespondență scrisă/electronică, etc).
Va avea loc o primă întâlnire de lansare a activității la sediul autorităţii contractante:
cunoașterea echipelor de lucru, discutarea aspectelor tehnice, detalierea calendarului de activități.
Prestatorul va elabora un plan de activitate pentru elaborarea strategiei care va cuprinde şi
organizarea comunicării şi activităţii atât cu autoritatea contractantă cât şi cu actorii implicaţi în
elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Alba - grupul de lucru cu rol consultativ
constituit în baza Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea

sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobată prin Ordinul
ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2701/2010 la nivelul Consiliului Județean Alba,
grupul de coordonare al Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Alba, persoana responsabilă cu
informarea si consultarea publicului, autorităţi publice locale, alte organizații și instituții publice și
private.
Planul de activitate va include şi realizarea a cel puţin patru întâlniri de lucru dintre Prestator și
grupul de coordonare a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Alba, pentru fiecare parte
componentă a PATJ-lui asa cum prevede continutul cadru de elaborare (art. 8 alin. 1 din Normele

metodolologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi amenajării teritoriului nr. 233/26
februarie 2016).
6.2. Calitatea documentelor
Prestatorul va pune la dispoziția Autorității contractante documentele stabilite în caietul
de sarcini, corespunzătoare fiecărei etape de elaborare a Planului de Amenajare a Teritoriului
Județean Alba și le va ajusta/revizui în conformitate cu concluziile grupului de coordonare din
cadrul autorității contractante.
Tehnoredactare şi grafică
Tehnoredactarea documentului va implica un format accesibil cititorilor, utilizarea
diactriticelor, evidenţierea unor titluri şi subtitluri, paragrafe, numerotarea capitolelor şi a
subcapitolelor, menţionarea sursei datelor pe baza cărora au fost generate tabele, grafice şi/sau
reprezentări cartografice, includerea unor note de subsol pentru clarificarea unor concepte,
ataşarea listei cu tabelele, graficele şi/sau reprezentările cartografice incluse în strategie; precum
şi a acronimelor şi/sau prescurtărilor utilizate. Formatul final al strategiei îl va stabili
reprezentatul Autorităţii contractante împreună cu Prestatorul.
Tehnoredactare:
 font: Times New Roman
 corp literă: 12 pentru text, 12 pentru intertitluri, 14 pentru titluri
 spaţiere: 1 rând
 dimensiuni pagină: stânga 2,54 cm, dreapta 2 cm, sus 2 cm, jos 2 cm
 aliniere: justified
 alineat: 1,5 cm
Tipărire şi legare:
 format finit: partea scrisă format A4; partea desenată (planşe, tabele, grafice,
reprezentări cartografice, etc.) - format A0-A10
 coperta: carton 280 g/mp, plastifiere mată cu lăcuire selectivă, imprimare faţăverso, color interior/exterior
 interior: hârtie 80-100 g/mp, policromie
 tipar offset
 finisare: tăiere şi broşare cu termoclei.
Documentele elaborate de prestator se vor preda Autorității contractante în 4 (patru)
exemplare complete tipărite (piese scrise și desenate), iar baza de date geospațiala GIS va fi
livrată pe suport DVD.
La încarcarea în staţiile grafice ale Directiei amenajarea teritoriului și urbanism din
cadrul Consiliului Județean Alba, se va asigura asistența tehnică de specialitate din partea
prestatorului, astfel:
 Volumul 1: „Studii de fundamentare cu caracter analitic și studii de
fundamentare cu caracter prospectiv” – 4 exemplare color şi în format electronic (fişier
editabil WORD, EXCEL şi PDF); „Suportul topografic al Planului de Amenajare a
Teritoriului Județean Alba vizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba”- 1
exemplar cu viza O.C.P.I . în original
 Volumul 2:
2.1. „Analiza situației existente, identificarea elementelor care condiționează
dezvoltarea cu evidențierea problemelor, a dificultăților, a tendințelor și identificarea
zonelor cu potențial natural sau cultural” (Partea I a Planului de Amenajare a Teritoriului
Județean Alba) - 4 exemplare color şi în format electronic (fişier editabil WORD, EXCEL şi
PDF)
2.2. „Diagnostic prospectiv si general” (Partea a II-a a Planului de Amenajare a
Teritoriului Județean Alba) - 4 exemplare color şi în format electronic (fişier editabil WORD,
EXCEL şi PDF)
 Volumul 3: „Strategia de dezvoltare teritorială si programul de măsuri cu
stabilirea responsabilităţilor de realizare” ( Partea a III-a a Planului de Amenajare a

Teritoriului Județean Alba) - 4 exemplare color şi în format electronic (fişier editabil WORD,

EXCEL şi PDF)
 Volumul 4: „Planul de acțiune pentru implementarea prevederilor planului de
amenajare a teritoriului judeţean Alba - Politici publice teritoriale, Programe şi proiecte”
(Partea a 4-a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Alba) - 3 exemplare color şi în format
electronic (fişier editabil WORD, EXCEL şi PDF)
 Volumul 5: "Planșe desenate” - 4exemplare color - Piesele desenate se vor
reprezenta pe baza hărţilor/planurilor în sistem de referinţă naţional - STEREO 1970, în
format analogic şi digital (fişier PDF, JPEG, DVG, GIS)
 Volumul 6 - „Date geospațiale GIS” - 2 exemplare în format digital (fişiere GIS,
DXF)
 Volumul 7 - „AVIZE” - 2 exemplare - în format analogic și digital (fişier
editabil WORD şi PDF)
 Raport de informare și consultare publică elaborat în urma desfăşurării procesului
de consultare publică în toate cele patru etape de elaborare (pregătitoare; documentare și
elaborarea studiilor de fundamentare; elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de
avizare; elaborarea propunerii finale, care include toate observațiile avizatorilor și care se supune
procedurii de transparența decizională) a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Alba
- 2 exemplare alb-negru și în format electronic (fişier editabil WORD şi PDF).
Toate documentele de lucru, rezultate în perioada de elaborare trebuie predate autorității
contractante.
6.3. Respectarea termenilor contractuali
Respectarea graficului de prestare a serviciilor - orice modificare în privința graficului
poate face obiectul consultării între părţile contractante care vor încheia act adiţional.
Pe toată perioada de execuţie a contractului, Prestatorul va elabora şi va înainta spre
informare, analiză şi aprobare Autorităţii contractante următoarele rapoarte de activitate:
* Rapoarte de progres
** Raportul final.
Raportul final va include, minim:
 prezentarea tuturor activităţilor întreprinse pentru realizarea strategiei
 rezultatele obţinute, conform Caietului de sarcini
 descrierea unor aspecte procedurale şi de metodologie (Ex: utilizarea unor
chestionare, interviuri, analize etc. realizate de prestator) şi anexarea acestor documente
 concluziile consultării publice
La rapoartele de progres şi raportul final se anexează după caz: lista documentelor
consultate, lista instituțiilor consultate, lista persoanelor consultate precum și minuta întâlnirilor.
Rapoartele se vor întocmi în 2 exemplare originale care vor fi transmise Autorității
contractante, împreună cu o versiune electronică editabilă şi în format PDF. Beneficiarul poate
formula observaţii şi comentarii cu privire la conţinutul rapoartelor şi le poate transmite
Prestatorului în vederea procesării acestora.
Forma finală a Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Alba ce va fi predată
Autorității contractante va răspunde cerinţelor referitoare la planificarea şi fundamentarea
procesului decizional din administraţia publică locală
Protecția datelor cu caracter personal
În executarea contractului Prestatorul se angajează să depună toate diligenţele pentru
prelucrarea şi păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal în acord cu prevederile
legale în vigoare.

VII. TERMEN DE PRESTARE
Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Alba, incluzând toate
documentele solicitate în prezentul caiet de sarcini, va fi elaborată într-o perioadă de maxim 24
luni de la data semnării contractului, din care 6 (șase) luni pentru obţinerea tuturor avizelor şi de
introducere în documentația finală a eventualelor solicitări de modificări și completări impuse de
avizatori.
VIII. MODALITĂŢI DE PLATĂ ŞI GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE
VIII.1. Modalități de plată
Plata se va face în lei, pe bază de factură, cu ordin de plată, după prestarea şi recepţia
serviciilor, în conformitate cu propunerea financiară în 5 tranşe corespunzătoare livrării şi
recepţiei serviciilor aferente elaborării strategiei şi finalizării fiecărui set de livrabile solicitate,
astfel:
Tranşa I - 10% din valoarea contractului dupa finalizarea, predarea și recepţia „Studiilor
de fundamentare și a suportului topografic vizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Alba” - Volumul 1
Tranşa II - 30% din valoarea contractului după finalizarea, predarea şi recepţia
documentului „Analiza situației existente, identificarea elementelor care condiționeaza
dezvoltarea cu evidențierea problemelor, a dificultăților, a tendințelor și identificarea zonelor cu
potențial natural sau cultural” și a documentului „Diagnostic prospectiv și general” (Partea I a
şi a II-a a Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Alba) - Volumul 2
Tranşa IlI - 30% din valoarea contractului după însușirea documentaţiei de amenajare a
teritoriului „Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Alba” (parte scrisă și desenată) ce
va fi fi supus procesului de avizare, respectiv finalizarea, predarea şi recepţia următoarelor
documente:
1. „Strategia de dezvoltare teritorială și programul de masuri cu stabilirea
responsabilitatilor de realizare” (Partea a III-a a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean
Alba) - Volumul 3
2. „Planul de actiune pentru implementarea prevederilor Planului de Amenajare a
Teritoriului Judeţean Alba - Politici publice teritoriale, Programe si proiecte” (Partea a IV a
Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Alba) - Volumul 4
3. „Planse desenate”- Volumul 5
4. „Date geospaţiale GIS” - Volumul 6
5. Raport de consultare publică întocmit conform Metodologiei de informare și
consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a
teritoriului și de urbanism aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului
nr. 2701/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și a tuturor documentelor
generate pentru elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Alba
Transa IV - 20% din valoarea contractului după obţinerea tuturor avizelor şi predarea
acestora către beneficiar - Volumul 7 și finalizarea, predarea şi recepţia „Planului de Amenajare
a Teritoriului Judeţean Alba” - propunerea finală, care include toate observațiile avizatorilor și
care se supune procedurii de transparență decizională și aprobării Consiliului Județean Alba.
Plata se va realiza după recepționarea serviciilor pe bază de proces verbal de predareprimire şi recepţie a serviciilor şi înregistrarea facturii emise de prestator la Registratura
Consiliului Judeţean Alba.
Transa V - 10% din valoarea contractului după aprobarea documentatiei „Actualizare
Plan de Amenajare a Teritoriului Județean Alba” de către Consiliul Judeţean Alba prin
hotărâre, conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și
urbanismul.
VIII.2. Garanția de bună execuţie
Garanţia de bună execuţie se constituie în cuantum de 5% din valoarea fără TVA a
contractului.

IX. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
Oferta va conţine: propunerea tehnică şi propunerea financiară
IX.1. Propunerea tehnică
Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să se ofere posibilitatea verificării
modului de realizarea a contractului, asigurându-se corespondenţa acesteia cu cerinţele
prevăzute în Caietul de sarcini. Din propunerea tehnică trebuie să reiasă modul în care
ofertantul va asigura executarea contractului în deplină conformitate cu caietul de sarcini,
respectiv resursele umane alocate cu specializarea/ calificarea/ atestarea/ autorizarea
acestora, resursele tehnice alocate/ timpii necesari pentru fiecare activitate.
Propunerea tehnică a ofertantului trebuie să includă informaţii şi detalii suficiente
pentru a permite evaluarea ofertei potrivit cerinţelor din caietul de sarcini.
Ofertantul va realiza oferta tehnica dezvoltând următoarele capitole:
1. Prezentarea structurii de management în procesul de realizare a contractului
2. Prezentarea detaliată a abordării realizării documentaţiei Planul de Amenajare a
Teritoriului Județean Alba, specificând:
 coordonarea între componentele Planului de Amenajare a Teritoriului
Județean Alba cu alte studii/documente elaborate la nivel european, național, regional și
județean
 sursele folosite pentru fiecare componentă a documentației cerută prin
Caietul de sarcini
 principiile de urbanism și amenajare a teritoriului ce vor fi urmărite în
elaborarea Caietului de Sarcini;
3. Prezentarea metodologiei de lucru cu descrierea detaliata a:
 activităților de realizare a documentației urmărind coordonarea dintre
obiectivele SMART ale fiecărei componente, activităţi relevante, resurse, rezultatele
obținute pe perioada de realizare a contractului și atenuarea unor riscuri posibile să apară în
aceasta perioadă
 rolului și atribuțiilor experţilor pe activități necesare realizării contractului;
4. Prezentarea perioadei de realizare a contractului și a elementelor cheie (ex.
Predare, dezbatere publică, consultări cu autoritatea contractantă, etc), sub forma unui grafic
Grantt.
IX.2. Propunerea financiară
Va cuprinde preţul și perioada de valabilitate a ofertei, care trebuie să fie de minim 120
de zile. Preţul va fi prezentat în lei, fără TVA. TVA-ul se va evidenţia separat.
X. EVALUAREA OFERTEI
Factori de evaluare:
Criteriul de atribuire: conform prevederilor art. 187 din Legea 98/2016 privind achiziţiile
publice, criteriul de atribuire este: Cel mai bun raport calitate – preţ

Factorii de evaluare si ponderea lor:
Factor de evaluare
Punctaj maxim
1. Preţul ofertei (propunerea financiară) –
40
lei fără TVA
2. Experienţa profesională specifică a
60
specialiştilor din cadrul echipei de
13.2
elaborare a PATJ Alba
- Coordonator de echipă - 22%
46.8
- Specialişti - 13% per specialist x 8
specialisti

2.1. Experienţa profesională specifică a
specialiştilor
în
elaborarea
documentațiilor
de
amenajare
a
teritoriului la nivel naţional - 60%
- pentru 1 documentație - 0 puncte (nu se
punctează, oferta este conformă)
- pentru 2-3 documentații - 30 puncte
- pentru 4-5 documentații - 48 puncte
- pentru 6 sau mai multe documentații 60 puncte
2.2. Experienţa profesională specifică a
specialiştilor
în
elaborarea
documentaţiilor
de
amenajare
a
teritoriului la nivel regional/ judeţean 40%
- pentru 1 documentație - 0 puncte (nu se
punctează, oferta este conformă)
- pentru 2-3 documentații - 30 puncte
- pentru 4-5 documentații - 48 puncte
- pentru 6 sau mai multe strategii - 60
puncte
Total

100

1. Factorul financiar – Preţul ofertei: 40 puncte - P1
Algoritm de calcul:
Pentru oferta cu preţul cel mai scăzut se va acorda punctajul maxim alocat, respectiv 40
puncte.
Pentru alt preţ (n) mai mare decât preţul cel mai scăzut, punctajul (P1n) se va calcula după
următorul algoritm:
P1n = preţ minim ofertat / preţ (n) x 40.
Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt preţurile totale ofertate
pentru prestarea serviciilor solicitate prin caietul de sarcini, fără TVA.
2. Factorul tehnic – Experienţa profesională specifică a experţilor din cadrul echipei
de consultanţă propusă, în implementarea contractelor similare: 60 puncte - P2
Pentru fiecare dintre experţi, algoritmul de calcul este:
EPS/expert = 60% x EPSi/n + 40% x EPSr/j
Unde:
* EPSi/n - experienţa profesională specifică în elaborarea de strategii la nivel internaţional/
naţional
* EPSr/j - experienţa profesională specifică în elaborarea de strategii la nivel regional/
judeţean
În echipa de experţi, experienţa specifică dovedită a coordonatorului de echipă are o
pondere de 22%, iar experienţa specifică dovedită a fiecăruia dintre ceilalţi 6 experţi are o
pondere de 13%.
Algoritmul de calcul pentru determinarea punctajului aferent factorului tehnic P2 este
următorul:
P2 = 22% x EPS1 + 13% x EPS2 + 13% x EPS3 + 13% x EPS4 + 13% x EPS5 + 13% x
EPS6 + 13% x EPS7
Unde:
EPSt – experienţa profesională specifică a expertului „t”, t=1,7

Algoritmul de calcul pentru determinarea punctajului total este:
PT (Punctajul total, care poate fi maxim 100 puncte) = P1+P2
Evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui
punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de atribuire.
Clasamentul ofertelor se stabileşte prin ordonarea descrescătoare a punctajelor respective,
oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj.
În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale,
departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea
descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea
contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată
cea cu propunerea financiară cea mai mică.
XI. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice
alte drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute în executarea sau ca
urmare a prestării serviciilor ce fac obiectul prezentului Caiet de sarcini vor fi proprietatea
Autorităţii contractante, care le poate utiliza, publica sau transfera după cum consideră
necesar, fără nici un fel de limitare geografică sau de altă natură.
Prestatorul nu trebuie să facă nici o declaraţie publică, să nu emită sau să prezinte
nici un document legat de elaborarea strategiei, în nume propriu sau fără o permisiune
prealabilă a Autorităţii contractante.
VICEPREŞEDINTE
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ROMÂNIA
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PREȘEDINTE
Nr. 5355/10 martie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de actualizare a Planului
de Amenajare a Teritoriului Județean Alba și a Caietului de Sarcini pentru achiziționarea
serviciilor de actualizare a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Alba

I. Expunere de motive.
Planul de amenajare a teritoriului județean Alba (P.A.T.J. Alba) este o documentație cu
caracter director, ce are ca scop transpunerea spațială a programului de dezvoltare economică și
socială, culturală și instituțională a județului Alba, elaborat de către autoritățile județene, pentru
teritoriul pe care îl gestionează. Prevederile P.A.T.J. devin obligatorii pentru documentațiile de
amenajarea teritoriului și urbanism care le detaliază (P.A.T.Z., PUG, PUZ). Acesta se corelează
cu Planul de Amenajare a Teritoriului Național (P.A.T.N.), cu Planul de Amenajare a
Teritoriului Zonal (P.A.T.Z.) și alte documentații de Amenajarea teritoriului, cu strategiile și
programele de guvernare sectoriale, prevederile planului de management, respectiv cu
obiectivele de conservare a ariilor naturale protejate, precum și cu alte programe de dezvoltare.
Conform prevederilor art. 42 alin. 3 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului și urbanismul: „fiecare județ trebuie să dețină Planul de amenajare a teritoriului
județean și să îl reactualizeze periodic, la 5-10 ani, în funcție de politicile și de programele de
dezvoltare ale județului”.
Actualizarea documentației P.A.T.J. Alba, care a fost elaborata de PROIECT ALBA SA
și aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 188/29 septembrie 2011, se înscrie în
eforturile Consiliului Județean Alba de îndeplinire a atribuțiilor ce-i revin în conformitate cu art.
21 şi art. 22 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, în sensul
coordonării activității în acest domeniu la nivel județean și al asigurării elaborării și aprobării
Planului de amenajare a teritoriului județean și în conformitate cu art. 173, alin. 3 lit. e din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
II. Descrierea situației actuale.
Dat fiind faptul că, la sfârșitul anului 2021 se încheie termenul de valabilitate a P.A.T.J.
Alba este necesară elaborarea unui nou document de planificare teritorială la nivelul județului
care să fundamenteze deciziile autorităţilor publice locale și inițiativele de dezvoltare ale
mediului de afaceri și comunităţilor locale.
Potrivit art. 29 alin. 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001,
aprobate prin Ordinul nr. 233/2016: „Planul de amenajare a teritoriului județean(P.A.T.J.) are
valabilitatea stabilită prin hotărârea consiliului județean conform dispozitiilor legale, dar
trebuie actualizat în concordanță cu politicile și programele de dezvoltare ale județului și cu
modificările de legislație, la o perioada de 5-10 ani.”
Actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism este obligatorie în
situația în care:
a) expiră termenul de valabilitate al documentației;
b) ulterior aprobării au aparut schimbări importante ale elementelor care au stat la baza
elaborării documentației: noi elemente cu caracter director ce degurg din strategii naționale sau
regionale, oportunitatea realizării unei/unor investiții majore cu implicații asupra unor părți
determinante ale teritoriului reglementat prin planurile de amenajare a teritoriului sau de
urbanism;
c) se produc modificări importante în cadrul legislativ de specialitate și/sau general,
modificări care fac inoperante prevederile documentațiilor aprobate, în vigoare, așa cum prevede
art. 31 alin. 1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001, aprobate prin Ordinul
nr. 233/2016.

Conform prevederile art. 21 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001,
aprobate prin Ordinul nr. 233/2016 procesul elaborării documentației de actualizare a Planului
de Amenajare a Teritoriului Județean Alba, implică parcurgerea următoarelor etape:
a) initierea elaborarii documentatiei de actualizare a Planului de Amenajare a Teritoriului
Județean Alba;
b) contractarea elaborarii documentatiei de actualizare a PATJ Alba în condițiile legii;
c) elaborarea studiilor de fundamentare;
d) elaborarea analizei diagnostic multicriteriale integrate;
e) elaborarea formei preliminare a documentatiei de actualizare a PATJ Alba;
f) obtinerea de avize si/sau acorduri;
g) redactarea finala a documentației de de actualizare a PATJ Alba - cu introducerea
tuturor observațiilor din avize și/sau acorduri;
h) aprobarea propunerii documentației de actualizare a PATJ Alba, de catre Consiliul
Judetean alba;
i) asigurarea caracterului public al documentatiei de actualizare a PATJ Alba aprobate,
conform legii.
Până în prezent Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism a desfășurat următoarele
activități pentru inițierea elaborării documentației de actualizare a Planului de Amenajare a
Teritoriului Județean Alba:
 Cercetarea pieței pentru stabilirea prețului estimativ al lucrării și a costului total estimat
(inclusiv cheltuieli necesare pentru acțiunile de informare și consultare a publicului) și
alocarea sumelor necesare în bugetul de venituri și cheltuieli al județului;
 Emiterea Dispozitiei Președintelui Consiliului Județean Alba privind desemnarea
doamnai Mihaela Simona GLIGOR ca persoană responsabilă cu informarea și
consultarea publicului cu privire actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului
Județean Alba.
 Întocmirea draft-ului Caietului de sarcini pentru achiziționarea serviciilor de elaborare
documentației de actualizare a PATJ Alba;
 Anunțarea intenției de elaborare a documentației de actualizare PATJ Alba – informare
public + APM Alba;
 Constituire grupurilor de lucru pe arii tematice pentru elaboarea documentației de
actualizare "Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Alba" din cadrul Consiliului
Județean Alba (Dispoziția Presedintelui Consiliului Județean Alba nr.293 din 13 august
2020).
 Constituirea și întrunirea grupului de lucru cu rol consultativ cf. Ordin nr. 2701/2010:
responsabil de proiect//responsabil cu informarea și consultarea publicului//reprezentanți
ai APL – reprezentanți ai județelor vecine /reprezentanți ai MDRAPFE//reprezentanți ai
altor instituţii//organisme interesate de la nivel central, regional, judeţean sau local
(Dispozitia Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 177 din 02 februarie 2021).
 Definitivarea Caietului de sarcini pentru achiziționarea serviciilor de elaborare a
documentației de actualizare PATJ Alba – în urma consultării grupului de lucru
consultativ;
 Redactarea documentului de planificare a procesului de participare a publicului, pe baza
Regulamentului local adoptat – în urma consultării grupului de lucru consultativ;
Potrivit art. 8 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001, aprobate prin
Ordinul nr. 233/2016, Planul de Amenajare a Teritoriului Judetean Alba este structurata pe parți,
dupa cum urnmeaza:
a) partea I:
 analiza situației existente;
 identificarea elementelor care condiționează dezvoltarea, cu evidențierea
problemelor, disfunctionalităților și tendințelor;
 identificarea zonelor cu potențial natural sau cultural;
b) partea a 2-a: diagnostic prospectiv și general;
c) partea a 3-a: strategia de dezvoltare teritorială a județului;
d) partea a 4-a: planul de acțiune pentru implementarea prevederilor planului - politici
publice teritoriale, programe și proiecte.

Documentația de actualizare a PATJ Alba va cuprinde o bază de date geospațială în
format GIS, pe straturi tematice, în sistem de proiecție stereografică 1970;
Documentația va fi întocmită în conformitate cu prevederile Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 350/2001, aprobate prin Ordinul nr. 233/2016 și de elaborare și
actualizare a documentațiilor de urbanism. Aceasta va fi elaborată și predată beneficiarului
etapizat, conform unui grafic de eșalonare a elaborării documentației, coroborat cu etapele
prevazute în Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea
planurilor de amenajare a teritoriului aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.
103 din 21.04.2011.
III. Reglementări anterioare.
Actuala documentație a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Alba a fost
elaborată de PROIECT ALBA SA și aprobată prin HCJ nr.188/29.09.2011.
Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean este întocmit pentru teritoriul administrativ
al judeţului ALBA şi are rol coordonator şi de armonizare a dezvoltării teritoriului judeţean cu
unităţile administrative componente.Totodată P.A.T.J.-ul cuprinde şi implicaţiile asupra
teritoriului judeţean rezultate din prevederile celor cinci secţiuni ale Planului de Amenajarea
Teritoriului Naţional -P.A.T.N şi altor documentaţii de amenajarea teritoriului(P.A.T.Z.),
programe de guvernare sectoriale,alte programe.
Actuala documentație P.A.T.J. Alba are la bază Strategia de dezvoltare a judeţului Alba
pe perioada 2007 –2013, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 209/20.12.2007.
IV. Baza legală.
- art. 173 alin. 1 lit. b, art. 173 alin. 3 lit. d şi lit. e din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a III-a – Zone protejate
- Legea nr. 50/1001 privind autorizarea executării lucrărilor de construire cu
modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi
completările ulterioare
- Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități
- Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național –
Secțiunea a V-a - Zone cu risc natural
- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 20/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național –
Secțiunea a II-a - apa
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare
- Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea I - Rețele de transport
- Legea nr. 190/2009 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a VIII-a - Zone cu resurse turistice
- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare
- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările şi completările
ulterioare
- O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare
- Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
- H.G. nr. 230/2003 privind delimitarea rezervațiilor biosferei, parcurilor naționale și
parcurilor naturale și constituirea administrațiilor acestora, cu modificările şi completările
ulterioare
- Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achiziție publică/acordul cadru din Legea 98/2016, aprobate prin H.G. nr. 395/2016 cu
modificările și completările ulterioare

- Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata
cheltuielilor instituţiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor
bugetare și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002, cu
modificările și completările ulterioare
- Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobată prin Ordinul
ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2701/2010, cu modificările și completările
ulterioare
- Normele metodolologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului
şi urbanismul aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi amenajării teritoriului
nr. 233/26 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene.
Nu este cazul.
VI. Avize necesare.
Nu este cazul.
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului.
Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Alba va avea un impact
asupra dezvoltării socio-economice a Judeţului Alba, deoarece reprezintă documentul de
referință ce va sta la baza investițiilor viitoare în infrastructura și serviciile publice și private
necesare ridicării nivelului de atractivitate a județului, creșterii calității vieții în zonele urbane și
rurale, dezvoltării capitalului economic și uman, a accesibilității și conectivității la rețele de
transport și energie, protejării valorilor cadrului natural și a patrimoniului cultural în judeţul
Alba.
Prevederile P.A.T.J. Alba devin obligatorii pentru documentațiile de amenajarea
teritoriului și urbanism care le detaliază (P.A.T.Z., PUG, PUZ). Acesta se corelează cu Planul de
Amenajare a Teritoriului Național (P.A.T.N.), cu Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal
(P.A.T.Z.) și alte documentații de Amenajarea teritoriului și urbanism, cu strategiile și
programele de guvernare sectoriale, prevederile planului de management, respectiv cu
obiectivele de conservare a ariilor naturale protejate, precum și cu alte programe de dezvoltare.
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului.
Valoarea contractului de prestări servicii pentru actualizarea Planului de Amenajare a
Teritoriului Județean Alba este de 1.428.000,00 lei cu TVA, plata acestor servicii fiind eșalonată
pe trei ani.
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare.
Nu este cazul.
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului.
Nu este cazul.
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre.
În conformitate cu art. 14 din Ordinul nr.2701/2010 și a Regulamentului local de
implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judetean Alba nr. 103 din 21.04.2011, Consiliul Județean
Alba a informat publicul intertesat, inclusiv autoritatea competenta cu protectia mediului cu
privire la intenția de actualizare a PATJ Alba și cu privire la obiectivele acestuia, prin
anunțul public nr.20649 din 16 septembrie 2020 care a fost afișat la sediul Consiliului
Județean Alba, str. Piața I.C.Bratianu nr.1, Alba Iulia, județul Alba, postat pe site-ul
Consiliului Județean Alba: www.cjalba.ro și publicat în Ziarul Unirea în data de 21 august
2020.
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 consilierii județeni,
de președintele consiliului județean, de vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni, în
condițiile legii, a fost inițiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 52/10 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.

PREȘEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 5356/10 martie 2021

APROB
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA URBANISM si AMENAJAREA TERITORIULUI
Doamnei arhitect șef Voichiţa Maria COMAN
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 inițierii procedurii de actualizare a Planului de Amenajare
a Teritoriului Județean Alba și a Caietului de Sarcini pentru achiziționarea serviciilor de
actualizare a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Alba

Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 17 martie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 25 martie 2021.
.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 52/10 martie 2021 şi are ataşat referatul de
aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de actualizare a
Planului de Amenajarea Teritoriului Județean Alba și a Caietului de Sarcini pentru
achiziționarea serviciilor de actualizare a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Alba
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMANIA
JUDETUL ALBA
CONSILIUL JUDETEAN
DIRECŢIA AMENAJAREA TERITORIULUI si URBANISM
Compartiment Amenajarea Teritoriului, Urbanism
Nr.

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea initierii procedurii de actualizare a
Planului de Amenajare a Teritoriului Judetean Alba si a Caietului de Sarcini pentru
achizitionarea serviciilor de actualizare a Planului de Amenajare a Teritoriului Judetean Alba
În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (3) lit. d) și lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile județene au
atribuții în adoptarea de strategii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială şi de
mediu a județului și de a asigura măsurile de ordin organizatoric și financiar pentru realizarea
acestora. Conform art.42 alin.(3) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și
urbanismul: " fiecare județ trebuie să dețină Planul de amenajare a teritoriului județean și să îl
reactualizeze periodic, la 5-10 ani, în funcție de politicile și de programele de dezvoltare ale
județului".
Actualizarea documentației P.A.T.J. Alba, care a fost elaborata de PROIECT ALBA SA
și aprobată prin HCJ nr.188/29.09.2011, se înscrie în eforturile Consiliului Județean Alba de
îndeplinire a atribuțiilor ce-i revin în conformitate cu art.21 si 22 din Legea nr.350/2001privind
amenajarea teritoriului și urbanismul, în sensul coordonarii activitații în acest domeniu la nivel
județean și al asigurării elaborării documentației și aprobării actualizarii Planului de Amenajare
a Teritoriului Judetean Alba și în conformitate cu art. 173, alin3. lit.e) din din OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completarile ulterioare;
Etapele parcurse în procesul de elaborare a documentației de actualizare a PATJ Alba au
fost:
a) Cercetarea pieței pentru stabilirea prețului estimativ al lucrării și a costului total estimat
(inclusiv cheltuieli necesare pentru acțiunile de informare și consultare a publicului) și
alocarea sumelor necesare în bugetul de venituri și cheltuieli al județului;
b) Emiterea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Alba privind desemnarea
doamnai Mihaela Simona Gligor ca persoana responsabilă cu informarea si consultarea
publicului cu privire actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Alba.
c) Întocmirea draft-ului Caietului de sarcini pentru achiziționarea serviciilor de elaborare a
documentației de actualizare a PATJ Alba;
d) Anunțarea intenției de elaborare a documentației de actualizare a PATJ Alba – informare
public + APM;
e) Constituire grupurilor de lucru pe arii tematice pentru elaboarea "Planului de Amenajare
a Teritoriului Județean Alba" din cadrul Consiliului Judetean Alba (Dispozitia
Presedintelui Consiliului Judetean Alba nr.293 din 13 august 2020).
f) Constituirea și întrunirea grupului de lucru cu rol consultativ cf. Ordin nr. 2701/2010:
responsabil de proiect//responsabil cu informarea și consultarea publicului//reprezentanți
ai APL – reprezentanți ai județelor vecine /reprezentanți ai MDRAPFE//reprezentanți ai
altor instituţii//organisme interesate de la nivel central, regional, judeţean sau local
(Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Alba nr. 177 din 02 februarie 2021).
g) Definitivarea Caietului de sarcini pentru achiziționarea serviciilor de elaborare a PATJ –
în urma consultării grupului de lucru consultativ;
h) Redactarea documentului de planificare a procesului de participare a publicului, pe baza
Regulamentului local adoptat – în urma consultării grupului de lucru consultativ;
Pentru elaboarea Caietului de Sarcini în vederea achizitionării serviciilor de actualizare
a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Alba s-a realizat consultarea membrilor
grupului de lucru consultativ constituit cf. Dispozitiei Presedintelui Consiliului Județean

Alba nr.177 din 02 februarie 2021 (administrații publice din zona de studiu si din județele
limitrofe, reprezentanți ai altor instituții/organisme interesate de la nivel central, regional,
județean sau local )- colectarea punctelor de vedere a factorilor interesaţi cu privire la elementele
ce trebuie incluse in documentația necesara atribuirii serviciilor de actualizare a PATJ Alba,
respectiv obiectivele principale, aspectele si prevederile principale ce urmeaza a fi abordate.
Dat fiind contextul pandemic al anului 2021, comunicarea cu membrii grupului de lucru
consultativ s-a desfăşurat online prin poşta electronică (adrese, documente supuse consultării),
respectiv telefonic. Feedback-ul primit din partea factorilor interesaţi de dezvoltarea teritorială a
judeţului Alba a fost inclus în elaborarea Caietului de Sarcini pentru achizitionarea serviciilor
de actualizare a Planului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului Județean Alba.
Toate amendamentele oportune și pertinente au fost inserate în textul final al Caietului de
Sarcini pentru achiziționarea serviciilor de actualizare a Planului de Amenajare a Teritoriului
Județean Alba.
Luând în considerare cele prezentate mai sus şi având în vedere prevederile art. 173 alin.
1 lit. b şi art. 173 alin. 3 lit. d si e din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, propunem spre aprobarea Consiliului Judeţean Alba
inițierea procedurii de actualizare a documentației Planului Amenajare a Teritoriului
Judțean Alba, si a Caietului de Sarcini pentru achiziționarea serviciilor de actualizare a
Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Alba, anexă la proiectul de hotărâre.

Arhitect șef,
MARIA VOICHITA COMAN

Întocmit,
Adina ȘTEFAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea radierii din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al
Județului Alba a drumului județean DJ 141 E: Cenade (DJ 141 C) - limită Judeţul Sibiu
(Broşteni) precum și a modificării traseului și a lungimii drumului județean DJ 141C:
DN 14 B (Lunca) - Cenade - Capu Dealului - limită Judeţul Sibiu

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna martie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea radierii din
Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ
141 E: Cenade (DJ 141 C) - limită Judeţul Sibiu (Broşteni) precum și a modificării traseului și a
lungimii drumului județean DJ 141C: DN 14 B (Lunca) - Cenade - Capu Dealului - limită
Judeţul Sibiu.
- adresa nr. 853/02.03.2021 a Primăriei Comunei Cenade, înregistrată la registratura
Consiliului Județean Alba sub nr. 5056/05.03.2021.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 287 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 182 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 radierea tronsonului din drumul județean DJ 141C: DN 14 B (Lunca) Cenade - Capu Dealului - limită Judeţul Sibiu, cuprins între km 7+000 - km 13+000 (Cenade Capu Dealului) situat administrativ în comuna Cenade, județul Alba, având datele de identificare
prezentate în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă radierea din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Județului Alba, poziția cu nr. crt. 197, a drumului județean DJ 141 E: Cenade (DJ 141 C) Limită Judeţul Sibiu (Broșteni).
Art. 3. Se aprobă modificarea traseului și a lungimii drumului județean DJ 141C: DN
14B (Lunca) - Cenade - Capu Dealului - limită Judeţul Sibiu, traseul devenind DJ 141C: DN
14B (Lunca) - Cenade - limită Judeţul Sibiu (Broşteni), în lungime de 14+114 km, conform
anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 4. Poziția cu nr. crt. 60 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al
Județului Alba se va modifica conform anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 5. Direcția dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba va opera modificările corespunzătoare în evidenţa contabilă a UAT - Județul

Alba.
Art. 6. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcţia gestionarea patrimoniului și
Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba,
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 7. 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, Ministerului Transporturilor, Președintelui
Consiliului Județean Alba, Consiliului local al comunei Cenade, Direcției juridică și
administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului şi
urbanism şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 53
Alba Iulia, 15 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
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 nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 53/15 martie 2021
Datele de identificare ale tronsonului de drum județean
DJ 141C: DN 14 B (Lunca) - Cenade - Capu Dealului - limită Judeţul Sibiu,
situat administrativ în comuna Cenade,
care se radiază
Poziţie kilometrică

Denumirea
actuală a
drumului

Indicativ
vechi

DJ 141C: DN 14 B (Lunca) Cenade - Capu Dealului - limită
Judeţul Sibiu

drum
Judeţean

Origine

Destinaţie

Lungime
totală
km

Cenade
Km 7+000

Capu Dealului
Km 13+000

6,000

Valoare
lei

627.917,12

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

Secretar General:
Vasile BUMBU

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

Secretarul comisiei: Andreea Maria BABIN
Radu Octavian NEAG

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 53/15 martie 2021

Datele de identificare ale drumului județean
DJ 141C: DN 14B (Lunca) - Cenade - limită Judeţul Sibiu (Broşteni)

Denumirea drumului

DJ 141C: DN 14B (Lunca) - Cenade limită Judeţul Sibiu (Broşteni)

Traseul drumului

DN 14B (Lunca) - Cenade limită Judeţul Sibiu (Broşteni)

Poziţia kilometrică
Origine
Destinaţie
DN 14 B (Lunca)
0+000

Lungimea reală
Km

limită Judeţul
Sibiu (Broşteni)
14+114

14,114

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

Secretar General:
Vasile BUMBU

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

Secretarul comisiei: Andreea Maria BABIN
Radu Octavian NEAG

Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 53/15 martie 2021
Datele de identificare ale bunului imobil, drum județean
DJ 141C: DN 14B (Lunca) - Cenade - limită Judeţul Sibiu (Broşteni) care se cuprind la poziția cu nr. crt. 60
din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba
Secţiunea I
Bunuri imobile
Nr.
crt.

Codul de
Clasificare

0

1

60

1.3.7.2.

Denumirea
Bunului
2
DJ 141C: DN 14B (Lunca) Cenade - limită Judeţul Sibiu
(Broşteni)

Anul
dobândirii Valoarea de
sau, după
inventar
Situaţia juridică actuală
Elementele de identificare
caz, al dării
-lei în folosinţă
3
4
5
6
- Poz. km: 0+000 –
5.427.594,74 Domeniul public al
14+114
Judeţului Alba potrivit H.G.
- Lungimea: 14,114 km
nr. 974/2002, cu
modificările și completările
ulterioare şi a Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba
nr. 135/2020 și nr. … /2021

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

Secretar General:
Vasile BUMBU

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

Secretarul comisiei: Andreea Maria BABIN
Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 5850/15 martie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea radierii din Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ 141 E: Cenade (DJ 141 C) limită Judeţul Sibiu (Broşteni) precum și a modificării traseului și a lungimii drumului
județean DJ 141C: DN 14 B (Lunca) - Cenade - Capu Dealului - limită Judeţul Sibiu

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea radierii din Inventarul bunurilor
care aparțin domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ 141 E: Cenade (DJ 141
C) - limită Judeţul Sibiu (Broşteni) precum și a modificării traseului și a lungimii drumului
județean DJ 141C: DN 14 B (Lunca) - Cenade - Capu Dealului - limită Judeţul Sibiu.
II. Descrierea situaţiei actuale
Drumul județean DJ 141C: DN 14 B (Lunca) - Cenade - Capu Dealului - limită Judeţul
Sibiu, 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. 60, având lungimea de 13,000 km.
Tronsonul din drumul județean DJ 141C cuprins între pozițiile kilometrice km 7.000 –
km 13.000 (Cenade – Capu Dealului - limită Județ Sibiu) se suprapune peste drumul comunal
DC 220, drum comunal cuprins atât în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al
Comunei Cenade, cât și în anexa 3 din Hotărârea Guvernului nr. 540 din 22 iunie 2000 privind
aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate
privată deschise circulaţiei publice. Din aceste considerente Consiliul Local al Comunei Cenade
a solicitat, prin adresa nr. 853/02.03.2021, înregistrată la registratura Consiliului Județean sub nr.
5056/05.03.2021, reglementarea juridică a acestui tronson, în sensul radierii acestuia din rețeaua
drumurilor județele ale Consiliului Județean Alba.
Drumul județean DJ 141E: Cenade (DJ 141 C) - limită Judeţul Sibiu (Broşteni) face
legătura între drumul judeţean DJ 141C, localitatea Cenade şi localitatea Broşteni, comuna
Păuca, judeţul Sibiu.
Pentru a asigura continuitatea pe teritoriile administrative a județelor Alba și Sibiu a
drumului județean DJ 141C, conform anexei nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 540 din 22 iunie
2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor
de utilitate privată deschise circulaţiei publice, drumul județean DJ 141E : Cenade (DJ 141 C) limită Judeţul Sibiu (Broşteni) se va radia din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului
public al Județului Alba, traseul acestuia fiind inclus în noul traseu al drumului județean DJ
141C.
În consecință drumul județean DJ 141C se propune a avea traseul DJ 141C: DN 14B
(Lunca) - Cenade - limită Judeţul Sibiu (Broşteni) în lungime totală, pe teritoriul administrativ
al Județului Alba, de 14,114 km.
Pentru modificarea traseului și a lungimii drumului județean DJ 141C se impune radierea
din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba a drumului județean
DJ 141E : Cenade (DJ 141 C) - limită Judeţul Sibiu (Broşteni) și a tronsonului din drumul
județean DJ 141C cuprins între pozițiile kilometrice km 7.000 – km 13.000 (Cenade – Capu
Dealului – limită Județ Sibiu).
III. Reglementări anterioare
Nu este cazul

IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 287 lit. b şi art. 294 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi
completările ulterioare;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
VIII. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
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. 53 din 15 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
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 5851/15 martie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea radierii din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al
Județului Alba a drumului județean DJ 141 E: Cenade (DJ 141 C) - limită Judeţul Sibiu
(Broşteni) precum și a modificării traseului și a lungimii drumului județean DJ 141C: DN
14 B (Lunca) - Cenade - Capu Dealului - limită Judeţul Sibiu
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 17 martie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 25 martie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 53/15 martie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea radierii din
Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ
141 E: Cenade (DJ 141 C) - limită Judeţul Sibiu (Broşteni) precum și a modificării traseului și a
lungimii drumului județean DJ 141C: DN 14 B (Lunca) - Cenade - Capu Dealului - limită
Judeţul Sibiu;
- adresa nr. 853/2 martie 2021 a Primăriei Comunei Cenade, înregistrată la registratura
Consiliului Județean Alba sub nr. 5056/5 martie 2021.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 5857 din 16 martie 2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea radierii din Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ 141 E: Cenade (DJ 141 C) limită Judeţul Sibiu (Broşteni) precum și a modificării traseului și a lungimii drumului
județean DJ 141C: DN 14 B (Lunca) - Cenade - Capu Dealului - limită Judeţul Sibiu
Conform prevederilor art. 173 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, 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.
În anul 1997 Administrația Națională a Drumurilor, prin adresa înregistrată la registratura
Consiliului Județean Alba cu nr. 3022/3 iulie 1997, ne comunică elaborarea unui Studiu privind
sistematizarea reţelei de drumuri publice din România, ca urmare a faptului că din anul 1984 o
asemenea lucrare nu a mai fost făcută. Necesitatea studiului se justifica prin faptul că în toţi ani
care au trecut s-au produs mutaţii importante în sectorul rutier, de la apariţia unor acte normative
privind clasarea, declasarea sau desfiinţarea unor drumuri publice până la crearea unor noi centre
polarizatoare de trafic, schimbări de fluxuri de circulaţie, apariţia noilor strategii în amenajarea
teritoriului, creşterea însemnată a traficului, starea tehnică a drumurilor.
La nivel naţional, în urma licitaţiei organizată de Administraţia Naţională a Drumurilor sa încheiat contract pentru întocmirea Studiului privind sistematizarea reţelei de drumuri publice
din România cu Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri Bucureşti, în calitate de proiectant.
Astfel în data de 6 august 1997, între Consiliul Județean Alba și Asociația profesională
de drumuri și poduri București se încheie contractual nr. 3575/6 august 1997 pentru întocmirea
Studiului privind sistematizarea rețelei de drumuri publice din România, județul Alba.
Prin Decizia nr. 35/20 mai 1998 a Delegației permanente se aprobă programul de clasări
și declasări drumuri județene și comunale de pe raza județului Alba, program ce va fi comunicat
Asociației profesionale de drumuri și poduri București prin adresa nr. 3032/2 iulie 1998.
Printre drumurile propuse a se clasa în drum judeţean se află şi DJ 141C: DN 14 B
(Lunca) - Cenade - Capu Dealului - limită Judeţul Sibiu, drum ce asigură legătura între DN 14B
și localitatea Cenade – localitate centru de comună – Capu Dealului – sat aparținător UAT
Cenade – limită județ Sibiu. Lungimea totală a drumului este de 13,000 km, iar tronsonul de la
km 7,000 la km 13,000 se suprapune cu drumul comunal DC 220. Drumul județean DJ 141C:
DN 14 B (Lunca) - Cenade - Capu Dealului - limită Judeţul Sibiu a fost cuprins în Inventarul
bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba la poziția cu nr. crt. 60.
Prin H.G. nr. 831/2014 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și
al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, cu modificările și completările
ulterioare, drumul județean DJ 141 E: Cenade (DJ 141 C) - limită Judeţul Sibiu (Broşteni) a fost
cuprins în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba la poziția cu nr.
crt. 197, având lungimea de 6,070 km. Acesta face legătura între drumul judeţean DJ 141C,
localitatea Cenade şi localitatea Broşteni, comuna Păuca, judeţul Sibiu și provine din drumul
comunal DC 222, care avea o lungime de 6,070 km.
Conform art. 7 al Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea
publică a judeţului şi cuprind drumurile judeţene, care asigură legătura între:
a) reşedinţele de judeţ cu municipiile, cu oraşele, cu reşedinţele de comună, cu staţiunile
balneoclimaterice şi turistice, cu porturile şi aeroporturile, cu obiectivele importante legate de
apărarea ţării şi cu obiectivele istorice importante;
b) oraşe şi municipii, precum şi între acestea şi reşedinţele de comună;
c) reşedinţe de comună.
De asemenea, conform art. 8, alin (1) al Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, drumurile de interes local

aparţin proprietăţii publice a unităţii administrative pe teritoriul căreia se află şi pot fi clasificate
ca drumuri comunale, drumurile care asigură legăturile „(i) între reşedinţa de comună şi satele
componente sau cu alte sate;”
Deoarece tronsonul din drumul județean DJ 141C cuprins între pozițiile kilometrice km
7.000 – km 13.000 (Cenade – Capu Dealului - limită Județ Sibiu) se suprapune peste drumul
comunal DC 220, drum comunal cuprins atât în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului
public al Comunei Cenade, cât și în anexa 3 din Hotărârea Guvernului nr. 540 din 22 iunie 2000
privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de
utilitate privată deschise circulaţiei publice, Consiliul Local al Comunei Cenade a solicitat, prin
adresa nr. 853/02.03.2021, înregistrată la registratura Consiliului Județean sub nr.
5056/05.03.2021, reglementarea juridică a acestui tronson, în sensul radierii acestuia din rețeaua
drumurilor județele ale Consiliului Județean Alba.
Pentru a asigura continuitatea pe teritoriile administrative a județelor Alba și Sibiu a
drumului județean DJ 141C, conform anexei nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 540 din 22 iunie
2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor
de utilitate privată deschise circulaţiei publice, drumul județean DJ 141E : Cenade (DJ 141 C) limită Judeţul Sibiu (Broşteni) se va radia din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului
public al Județului Alba, traseul acestuia fiind inclus în noul traseu al drumului județean DJ
141C.
În consecință drumul județean DJ 141C se propune a avea traseul DJ 141C: DN 14B
(Lunca) - Cenade - limită Judeţul Sibiu (Broşteni) în lungime totală, pe teritoriul administrativ
al Județului Alba, de 14,114 km.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 „Atribuţiile consiliului judeţean”
alin.(1) lit. c) „atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al judeţului”, art. 182
alin.(1), care prevede „Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni.
Redactarea proiectelor se face de către cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al
unităţii administrativ-teritoriale şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al
consiliului judeţean” și alin. (4), care prevede „Dispoziţiile art. 124-127, 135, 136, 138, 139, 140
alin. (2) şi (3), precum şi ale art. 141 se aplică în mod corespunzător”, art. 196 alin.(1) lit. a),
care prevede „consiliul local şi consiliul judeţean adoptă hotărâri” art. 286 alin.(3), care prevede
„Domeniul public al judeţului este alcătuit din bunurile prevăzute în anexa nr. 3, precum şi din
alte bunuri de uz sau de interes public judeţean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului
judeţean, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public naţional”
din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean
Alba se va aproba radierea din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului
Alba a drumului județean DJ 141E : Cenade (DJ 141 C) - limită Judeţul Sibiu (Broşteni) și se va
modifica traseul și lungimea drumului județean DJ 141C care va avea următorul traseu DJ
141C: DN 14B (Lunca) - Cenade - limită Judeţul Sibiu (Broşteni).
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA
Șef Serviciu,
Floare PERȚA

Întocmit, Radu Octavian NEAG

Șef Serviciu,
Paul Silviu TODORAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu în suprafață
de 12 mp, amplasat la etajul 1 al imobilului - proprietate publică a UAT- Judeţul Alba,
situat administrativ în localitatea Galda de Jos, str. Principală, nr. 367, judeţul Alba

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna martie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea închirierii prin
licitație publică a unui spațiu în suprafață de 12 mp, amplasat la etajul 1 al imobilului proprietate publică a UAT- Judeţul Alba, situat administrativ în localitatea Galda de Jos, str.
Principală, nr. 367, judeţul Alba;
- adresa nr. 9551/16 martie 2021 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba, însoțită de documentația de atribuire, înregistrată la registratura Consiliului
Judeţean Alba cu nr. 5913/16 martie 2021, precum și adresa nr. 9231/13 martie 2021 însoțită de
Hotărârea nr. 3 din 12 martie 2021 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Alba și referatul nr. 8846 din 10 martie 2021, înregistrată la
registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 5721 din 12 martie 2021.
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 16/23
ianuarie 2020 privind aprobarea Regulamentului de închiriere a bunurilor imobile aflate în
domeniul public sau privat al UAT - Judeţul Alba;
Ținând cont de prevederile Contractului de administrare nr. 16762/12095/ 2015 încheiat
între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 173 alin. 4 lit. a, art. 286 alin. 1, art. 286 alin. 3, art. 287 lit.
b, art. 297, art. 332 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;
- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- art. 861 alin. 3 şi art. 1777-1823 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil),
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 463 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă închirierea unui spațiu în suprafață de 12 mp, amplasat la etajul 1 al
imobilului - proprietate publică a UAT- Judeţul Alba, situat administrativ în localitatea Galda de
Jos, str. Principală, nr. 367, judeţul Alba, cu destinația spațiu cabinet medical, conform anexei parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Contractul de închiriere va fi încheiat pe o perioadă de 3 ani de la data semnării,
cu posibilitatea prelungirii perioadei, prin act adiţional.
Art. 3. Prețul minim al chiriei de la care va fi pornită licitația este de 4,62 lei/mp/lună.

Art. 4. Contravaloarea chiriei spațiului identificat la art. 1 se constituie venit la bugetul
Județului Alba.
Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6. 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,
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Direcției juridică şi
administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 54
Alba Iulia, 17 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 juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba
Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 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. 6034/17 martie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea închirierii prin licitație publică a unui
spațiu în suprafață de 12 mp, amplasat la etajul 1 al imobilului - proprietate publică a
UAT- Judeţul Alba, situat administrativ în localitatea Galda de Jos, str. Principală, nr. 367,
judeţul Alba

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea închirierii unui spațiu în suprafață
de 12 mp, etaj 1, din imobilul situat administrativ în localitatea Galda de Jos, str. Principală, nr.
367, judeţul Alba – proprietate publică a UAT- Judeţul Alba, cu destinația spațiu cabinet medical
psihiatrie, în cadrul „Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică”.
II. Descrierea situaţiei actuale
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba deține în administrare,
conform Contractului de administrare nr. 16762/12095/ 2015 imobilul situat administrativ în
localitatea Galda de Jos, str. Principală, nr. 367, judeţul Alba, proprietate a Județului Alba.
Prin adresa nr. 9551 din 16 martie 2021, însoțită de documentația de atribuire – raport de
evaluare, referat de oportunitate, caiet de sarcini, anunț privind organizarea licitației, contractul
cadru de închiriere, formulare, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 5913
din 16 martie 2021, precum și adresa nr. 9231/13.03.2021 însoțită de Hotărârea nr. 3 din 12
martie 2021 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba și referatul nr. 8846 din 10.03.2021, înregistrată la registratura Consiliului
Județean Alba sub nr. 5721 din 12 martie 2021, Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba titular al dreptului de administrare constituit asupra bunului imobil,
situat administrativ în localitatea Galda de Jos, str. Principală, nr. 367, judeţul Alba, aparţinând
domeniului public al Judeţului Alba, a solicitat aprobarea închirierii unor spaţii în suprafaţă
totală de 12 mp, etaj 1 din imobilul identificat mai sus.
Potrivit contractului de administrare, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba are dreptul să închirieze bunul imobil primit în administrare sau părți din acesta,
numai cu aprobarea Consiliului Judeţean Alba şi numai prin organizarea de licitaţie publică în
condiţiile legii.
Solicitarea Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba se
întemeiază pe prevederile art. 332 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
precum și pe prevederile art. 11 și urm. din Regulamentul de închiriere a bunurilor imobile
aflate în domeniul public sau privat al UAT - Judeţul Alba aprobat prin Hotărârii Consiliului
Judeţean Alba nr. 16/23 ianuarie 2020.
Prețul minim al chiriei, preț de la care se va porni licitația pentru închiriere, este de 4,62
lei/mp/lună, conform raportului de evaluare nr. 9235/12.03.2021 întocmit de comisia de
evaluare din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, în baza
prevederilor art. 14 alin. 2 din Regulamentului de închiriere a bunurilor imobile aflate în
domeniul public sau privat al UAT - Judeţul Alba aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr. 16/23 ianuarie 2020, iar contravaloarea chiriei se va constitui venit la
bugetul local al Consiliului Județean Alba.
Contractul de închiriere va fi încheiat pe o perioadă de 3 ani de la data semnării, cu
posibilitatea prelungirii perioadei, prin act adiţional.
III. Reglementări anterioare
Nu este cazul.

IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 173 alin. 4 lit. a, art. 286 alin. 1, art. 286 alin. 3, art. 287 lit.
b, art. 297, art. 332 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările
ulterioare;
- art. 861 alin. 3 şi art. 1777-1823 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil),
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 463 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi
completările ulterioare;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de
hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de
vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 54 din 17 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
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 6035/17 martie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu în suprafață
de 12 mp, amplasat la etajul 1 al imobilului - proprietate publică a UAT- Judeţul Alba,
situat administrativ în localitatea Galda de Jos, str. Principală, nr. 367, judeţul Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 17 martie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi s a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 25 martie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 54 din 17 martie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea închirierii prin
licitație publică a unui spațiu în suprafață de 12 mp, amplasat la etajul 1 al imobilului proprietate publică a UAT- Judeţul Alba, situat administrativ în localitatea Galda de Jos, str.
Principală, nr. 367, judeţul Alba;
- adresa nr. 9551/16 martie 2021 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba, însoțită de documentația de atribuire, înregistrată la registratura Consiliului
Judeţean Alba cu nr. 5913/16 martie 2021, precum și adresa nr. 9231/13.03.2021 însoțită de
Hotărârea nr. 3 din 12 martie 2021 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Alba și referatul nr. 8846 din 10.03.2021, înregistrată la
registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 5721 din 12 martie 2021.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. …./…. martie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea închirierii prin licitație publică a unui
spațiu în suprafață de 12 mp, amplasat la etajul 1 al imobilului - proprietate publică a
UAT- Judeţul Alba, situat administrativ în localitatea Galda de Jos, str. Principală, nr. 367,
judeţul Alba
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba deține în administrare,
conform Contractului de administrare nr. 16762/12095/ 2015 imobilul situat administrativ în
localitatea Galda de Jos, str. Principală, nr. 367, judeţul Alba, proprietate a Județului Alba.
Prin adresa nr. 9551 din 16 martie 2021, însoțită de documentația de atribuire – raport de
evaluare, referat de oportunitate, caiet de sarcini, anunț privind organizarea licitației, contractul
cadru de închiriere, formulare, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 5913
din 16 martie 2021, precum și adresa nr. 9231/13.03.2021 însoțită de Hotărârea nr. 3 din 12
martie 2021 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba și referatul nr. 8846 din 10.03.2021, înregistrată la registratura Consiliului
Județean Alba sub nr. 5721 din 12 martie 2021, Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba titularul dreptului de administrare constituit asupra bunului imobil,
situat administrativ în localitatea Galda de Jos, str. Principală, nr. 367, judeţul Alba, aparţinând
domeniului public al Judeţului Alba, a solicitat aprobarea închirierii unor spaţii în suprafaţă
totală de 12 mp, din imobilul identificat mai sus.
Potrivit contractului de administrare, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba are dreptul să închirieze bunul imobil primit în administrare sau părți din acesta,
numai cu aprobarea Consiliului Judeţean Alba şi numai prin organizarea de licitaţie publică în
condiţiile legii.
Solicitarea Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba se
întemeiază pe prevederile art. 332 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
precum și pe prevederile art. 11 și urm. din Regulamentul de închiriere a bunurilor imobile aflate
în domeniul public sau privat al UAT - Judeţul Alba aprobat prin Hotărârii Consiliului Judeţean
Alba nr. 16/23 ianuarie 2020.
Prețul minim al chiriei, preț de la care se va porni licitația pentru închiriere, este de 4,62
lei/mp/lună, conform raportului de evaluare nr. 9235/12.03.2021 întocmit de comisia de
evaluare din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, în baza
prevederilor art. 14 alin. 2 din Regulamentului de închiriere a bunurilor imobile aflate în
domeniul public sau privat al UAT - Judeţul Alba aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Alba nr. 16/23 ianuarie 2020, iar contravaloarea chiriei se va constitui venit la bugetul local al
Consiliului Județean Alba.
Contractul de închiriere va fi încheiat pe o perioadă de 3 ani de la data semnării, cu
posibilitatea prelungirii perioadei, prin act adiţional.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 „Atribuţiile consiliului judeţean”
alin.(1) lit. c) „atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al judeţului”, art. 182
alin.(1), care prevede „Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni.
Redactarea proiectelor se face de către cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al
unităţii administrativ-teritoriale şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al
consiliului judeţean” și alin. (4), care prevede „Dispoziţiile art. 124-127, 135, 136, 138, 139, 140
alin. (2) şi (3), precum şi ale art. 141 se aplică în mod corespunzător”, art. 196 alin.(1) lit. a),
care prevede „consiliul local şi consiliul judeţean adoptă hotărâri”, din Ordonanţa de Urgenţă
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele
Consiliului Județean Alba se va permite închirierea prin licitație publică a unui spațiu în

suprafață de 12 mp din imobilul situat administrativ în localitatea Galda de Jos, str. Principală,
nr. 367, județul Alba.

DIRECTOR EXECUTIV
Ioan BODEA

Șef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba,
bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetelor instituţiilor publice
și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii
şi a bugetului creditelor interne pe anul 2020

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna martie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea
conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe
nerambursabile, bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii și a bugetului creditelor interne pe anul 2020;
Având în vedere prevederile :
- art. 173 alin. 3 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
- art. 57 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 și alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
adoptă următoarea
H O T Ă RÂ R E
Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Judeţului Alba pe anul 2020,
conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe
anul 2020, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al bugetelor instituţiilor publice finanţate din
venituri proprii și subvenţii din bugetul local pe anul 2020, conform anexei nr. 3 - parte
integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 4. Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor interne pe anul 2020,
conform anexei nr. 4 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Direcției juridică și administrație publică și Direcţiei dezvoltare și bugete din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 55
Alba Iulia, 17 martie 2021

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu
art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. 6037/17 martie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al
Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetelor instituţiilor
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și a bugetului
creditelor interne pe anul 2020

Expunere de motive
În conformitate cu prevederile art. 57 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite
întocmesc şi prezintă spre aprobare autorităţilor deliberative, până la data de 31 mai a anului
următor, conturile anuale de execuţie a bugetului local al județului, bugetelor instituţiilor publice
finanţate integral sau parțial din venituri proprii, bugetului creditelor interne și bugetului
fondurilor externe nerambursabile, în următoarea structură:
 la venituri:
 prevederi bugetare iniţiale;
 prevederi bugetare definitive;
 încasări realizate;
 la cheltuieli:
 credite bugetare iniţiale;
 credite bugetare definitive;
 plăţi efectuate.
Potrivit prevederilor art. 191 alin. 4 lit. b din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, președintele consiliului județean „întocmește proiectul bugetului județului și
contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului județean, în
condițiile și la termenele prevăzute de lege”.
Descrierea situației actuale
Executarea bugetului de venituri și cheltuieli începe odată cu aprobarea bugetului general
și a bugetelor componente respectiv: bugetul local al Judeţului Alba, bugetul fondurilor externe
nerambursabile, bugetul creditelor interne și bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 45 din 14 februarie 2020 a fost aprobat
bugetul general al Judeţului Alba, bugetul local al Judeţului Alba, bugetul fondurilor externe
nerambursabile şi bugetele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii pe anul 2020, care ulterior a fost modificată și completată prin rectificări
bugetare.
Ultima rectificare bugetară în anul 2020 s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean
Alba nr. 319 din 29 decembrie 2020 privind rectificarea bugetului general al Județului Alba și a
bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe
anul 2020.
Execuţia bugetară pe anul 2020, propusă spre aprobare, prezintă informaţii referitoare la
încasările realizate şi plăţile efectuate la data de 31 decembrie 2020, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare, asigurându-se funcţionarea în bune condiţii a tuturor instituţiilor
din subordine precum și a acţiunilor, activităţilor și programelor gestionate de către Consiliul
Judeţean Alba astfel încât până la sfârşitul anului să nu se înregistreze plăţi restante.

Baza legală
 art. 173 alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 art. 57 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 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. 55 din 17 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
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 6040/17 martie 2021

APROB,
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Domnului director executiv Marian Florin AITAI
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba,
bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetelor instituţiilor publice
și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii
şi a bugetului creditelor interne pe anul 2020
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 17 martie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi s a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 25 martie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 55 din 17 martie 2021 şi are ataşat
referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie a
bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetelor
instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și a bugetului
creditelor interne pe anul 2020.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. 6044/17 martie 2021

Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al
Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetelor instituţiilor
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și
a bugetului creditelor interne pe anul 2020
În conformitate cu prevederile art. 57 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite
întocmesc şi prezintă spre aprobare autorităţilor deliberative, până la data de 31 mai a anului
următor, conturile anuale de execuţie a bugetului local al județului, bugetelor instituţiilor publice
finanţate integral sau parțial din venituri proprii, bugetului creditelor interne și bugetului
fondurilor externe nerambursabile în următoarea structură:
 la venituri:
 prevederi bugetare iniţiale;
 prevederi bugetare definitive;
 încasări realizate;
 la cheltuieli:
 credite bugetare iniţiale;
 credite bugetare definitive;
 plăţi efectuate.
În conturile de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor
externe nerambursabile, bugetului creditelor interne şi a bugetelor instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020, se reflectă încasările şi
plăţile efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
În sinteză, datele aferente conturilor de execuţie ale bugetelor Judeţului Alba pe anul
2020, se prezintă astfel :
I. Contul de execuţie al bugetului local pe anul 2020:
a) La venituri
Prevederi bugetare iniţiale
Prevederi bugetare definitive
Încasări realizate
b) La cheltuieli:
Credite bugetare iniţiale
Credite bugetare definitive
Plăţi efectuate

191.443.350 lei
220.285.440 lei
220.744.402 lei

313.939.270 lei
344.550.020 lei
229.894.190 lei

A) Evoluţia veniturilor
Situaţia sintetică privind veniturile realizate se prezintă astfel:

Nr.
crt.

Specificaţie
TOTAL,
Din care:

1. Venituri proprii

220.744.402

Greutatea
specifică
(%)
100,00

63.432.115

28,74

Realizări 2020
(lei )

2. Sume defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat
3. Subvenţii de la bugetul de stat

121.256.090

54,93

5.699.055

2,58

4. Sume primite de la UE/alţi donatori in
contul plăţilor efectuate și prefinanțări

30.357.142

13,75

Susţinerea financiară a bugetului judeţului Alba s-a asigurat astfel:
a) Sume defalcate din unele venituri
ale bugetului de stat, din care :
121.256.090 lei
- sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor
63.569.090 lei
- sume defalcate din T.V.A pentru drumuri
9. 111.000 lei
- sume defalcate din T.V.A. pentru
echilibrarea bugetelor locale
48.576.000 lei
b) Subvenţii primite de la alte nivele ale
administraţiei publice
5.699.055 lei
c) Sume primite de la UE/alți donatori în contul
plăților efectuate și prefinanțări
30.357.142 lei
B) Evoluţia cheltuielilor
Evoluţia cheltuielilor raportată la veniturile încasate a consemnat un nivel de 104,14%
bazată pe urmărirea îndeaproape a execuţiei de casă a bugetului local al judeţului Alba pe anul
2020.
Creditele bugetare aprobate au fost utilizate pentru finanțarea activităților, acțiunilor şi
programelor aflate în competenţa Consiliului Județean Alba, gestionate direct sau prin instituțiile
subordonate şi anume: asigurări şi asistenţă socială (DGASPC Alba), învățământ special, acțiuni
privind învățământul primar (produse lactate şi de panificație), acțiuni culturale (prin instituțiile
de cultură subordonate), culte religioase şi structuri asociative, întreținerea drumurilor şi
podurilor județene, finanțarea cheltuielilor de funcționare a Serviciului Public „SalvamontSalvaspeo” Alba, a Centrului Militar Județean, Inspectoratul pentru Situații de Urgenţă Alba,
finanțarea obiectivelor de investiții, precum şi finanțarea activităților autorităţii publice județene.
Sinteza cheltuielilor pe activităţi şi ponderea în total cheltuieli, potrivit clasificației
bugetare, se prezintă astfel:

Nr.
crt.

Specificaţie

0

A

1.

2.

TOTAL, din care:
Cap. 51.02 Autorităţi publice, din care:
- cheltuieli de personal
- bunuri şi servicii
- alte transferuri
-alte cheltuieli
- cheltuieli de capital
-plăți efectuate în anii precedenți
recuperate în anul curent
Cap. 54.02 Alte servicii publice generale,
din care:
- cheltuieli de personal
- bunuri şi servicii
- transferuri între unităţi ale administraţiei
publice

Realizări
2020 (lei)
1
229.894.190
22.986.252
17.450.796
3.723.038
23.609
121.191
1.722.597

Greutatea
specifică
(%)
2
100%
10%

-54.979
3.682.854
1.182.220
672.561
1.714.534

1,60%

3

4.

5

6.

7.

8.

9.

10.

- cheltuieli de capital
Cap. 55.02 Tranzacţii privind datoria
publică şi împrumuturi.
- bunuri şi servicii (comisioane)
- dobânzi
Cap. 60.02 Apărare
- bunuri şi servicii
- cheltuieli de capital
Cap. 61.02 Ordine publică şi siguranţa
naţională.
- bunuri si servicii
Cap. 65.02 Învăţământ,
din care:
- cheltuieli de personal
- bunuri şi servicii
- transferuri între unităţi ale administraţiei
publice
- asistenţă socială
- cheltuieli de capital
-plăți efectuate în anii precedenți
recuperate în anul curent
Cap. 66.02 Sănătate, din care:
- transferuri între unităţi ale administraţiei
publice ( acţiuni de sănătate)
-proiecte cu finanțare FEN aferente
cadrului financiar 2014-2020
Cap. 67.02 Cultură, recreere şi religie,
din care:
- cheltuieli de personal
- bunuri şi servicii
- transferuri între unităţi ale administraţiei
publice
- alte transferuri (alte transferuri curente
interne)
- alte cheltuieli (culte, neclericali)
- cheltuieli de capital
-plăți efectuate în anii precedenți
recuperate în anul curent
Cap. 68.02 Asigurări şi asistenţă socială,
din care:
- cheltuieli de personal
- bunuri şi servicii
- transferuri între unităţi ale administraţiei
publice ( acţiuni de sănătate)
- alte transferuri (alte transferuri curente
interne)
- asistenţă socială
-proiecte cu finanțare FEN aferente
cadrului financiar 2014-2020
-alte cheltuieli
- cheltuieli de capital
-plăți efectuate în anii precedenți
recuperate în anul curent
Cap. 70.02 Locuinţe, servicii de
dezvoltare publică, din care:

113.539
1.857.606
86.435
1.771.171
346.716
331.781
14.935

0,81%

111.937
111.937

0,05%

4.595.772
45.031
778.524
623.461

2%

0,15%

3.116.299
32.481
-24
19.369.111

8,43%

19.365.407
3.704
36.150.750
1.761.668
777.366
13.014.851

15,72%

1.535.399
18.631.634
451.655
-21.823
81.052.432
51.633.772
26.545.344

35,26%

148.379
35.620
413.660
1.091.358
538.804
749.664
-104.169
7.390.182

3,21%

11.

12.

13.

- alte transferuri
- cheltuieli de capital

236.120
7.154.062

Cap.74.02 Protecţia Mediului
- bunuri şi servicii
-proiecte cu finantare din fonduri externe
nerambursabile cadrului financiar 20142020
- cheltuieli de capital
Cap. 84.02 Transporturi, din care:
- bunuri şi servicii
-proiecte cu finantare din fonduri externe
nerambursabile cadrului financiar 20142020
- cheltuieli de capital

2.009.305
1.982.678

3.095
23.532
50.161.273
15.791.720

- rambursări de credite
-plăți efectuate în anii precedenți
recuperate în anul curent
Cap. 87.02 Alte acţiuni economice
- bunuri şi servicii
- transferuri între unităţi ale administraţiei
publice

-2.620
180.000
0

0,87%

21,82%

22.765.040
4.629.194
6,977,939

0,08%

180,000

În cursul anului 2020, Consiliul Judeţean Alba a procedat la modificarea, completarea,
actualizarea şi rectificarea bugetului local al judeţului Alba, în funcţie de :
- atribuţiile şi sarcinile stabilite prin legi, ordonanţe, ordonanţe de urgenţă, etc.
- rectificări ale bugetului de stat;
- acţiunile şi priorităţile stabilite de Consiliul judeţean;
- propunerile ordonatorilor terţiari de credite.
II. Contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2020:
a) La venituri
Prevederi bugetare iniţiale
Prevederi bugetare definitive
Încasări realizate

142.220 lei
343.180 lei
179.162 lei

b) La cheltuieli:
Credite bugetare iniţiale
Credite bugetare definitive
Plăti efectuate

142.220 lei
343.180 lei
89.392 lei

III. Contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020:
a) La venituri
Prevederi bugetare iniţiale
Prevederi bugetare definitive
Încasări realizate

b) La cheltuieli:

270.861.200 lei
324.935.070 lei
273.211.514 lei

Credite bugetare iniţiale
Credite bugetare definitive
Plăti efectuate

270.861.200 lei
324.935.070 lei
272.764.601 lei

IV. Contul de execuţie al bugetului creditelor interne pe anul 2020:
La cheltuieli:
Credite bugetare iniţiale
Credite bugetare definitive
Plăti efectuate

0 lei
8.661.000 lei
1.937.578 lei

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. ... din data de... martie 2021.

Director executiv,
Marian Aitai

JUDEȚUL ALBA
Anexa nr. 1 l a Proiectul de hotărâre a Consiliului
Judeţean Alba nr. 55/17 martie 2021

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL AL JUDEŢULUI ALBA
PE ANUL 2020
lei
DENUMIRE INDICATORI
A 0001 02 VENITURI TOTAL :
Venituri curente(I+II)
I. Venituri fiscale (1+2) :
1. Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital
de la persoane fizice, din care :
a) cote și sume defalcate din impozitul pe
venit
2. Impozite și taxe pe bunuri și servicii
a) sume defalcate din TVA
b) taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea
utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de
activități
II. Venituri nefiscale (1+2) :
1. Venituri din proprietate
2. Vânzari de bunuri și servicii
Venituri din capital:
1. Venituri din valorificarea unor bunuri
Subvenții :
Subvenții de la bugetul de stat
Alte sume primite de la UE
Sume primite de la UE/alți donatori în contul
plățior efectuate și prefinanțări aferente
cadrului financiar 2014-2020
B 50.02 CHELTUIELI TOTAL :
51.02 Autorități publice și acțiuni externe :
Autorități executive
54.02 Alte servicii publice generale :
Servicii publice comunitare de evidență a
persoanelor
Alte servicii publice generale
55.02 Tranzacții privind datoria publică și
împrumuturi
60.02 Apărare:

Prevederi
iniţiale
191,443,350
167,553,000
165,753,000
63,483,000

Prevederi
definitive
220,285,440
190,008,090
188,076,090
65,206,000

Execuţie la
31.12.2020
220,744,402
184,671,142
182,542,665
59,809,870

63,483,000

65,206,000

59,809,870

102,270,000
100,656,000
1,614,000

122,870,090
121,256,090
1,614,000

122,732,795
121,256,090
1,476,705

1,800,000
112,000
1,688,000

1,932,000
209,000
1,723,000

2,128,477
170,489
1,957,988

0
0
3,666,250
3,666,250
0
20,224,100

0
0
7,454,160
7,454,160
0
22,823,190

17,063
17,063
5,699,055
5,699,055
63,762
30,293,380

313,939,270
44,742,140
44,742,140

344,550,020
42,846,450
42,846,450

229,894,190
22,986,252
22,986,252

4,364,500

4,614,500

3,682,854

2,019,220
2,345,280

2,039,220
2,575,280

1,714,534
1,968,320

4,021,500
320,000

2,109,600
451,400

1,857,606
346,716

Apărare națională
61.02 Ordine publică și siguranță națională
Protecția civilă și protecția contra incendiilor
65.02 Învățământ :
Învățământ primar
Învățământ special
Alte cheltuieli în domeniul învățământului
66.02 Sănătate :
Spitale generale
67.02 Cultură, recreere și religie :
Biblioteci
publice
comunale,
orășenești,
municipale
Muzee
Instituții publice de spectacole și concerte
Servicii recreative și sportive
Servicii religioase
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și
68.02 Asigurări și asistență socială:
Asistență socială în caz de invaliditate
Asistență socială pentru familie și copii
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și
asistenței sociale
70.02 Servicii și dezvoltare publică, locuințe,
mediu și ape
Alimentare cu apă
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor
și dezvoltării comunale
74.02 Protecția mediului :
Reducerea și controlul poluării
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor
84.02 Transporturi
Drumuri și poduri
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
87.02 Alte acțiuni economice
Turism
Alte acțiuni economice
98.02 Excedent

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

320,000
150,000
150,000
7,181,250
5,467,000
1,714,250
0
21,479,010
21,479,010
53,990,790
2,796,500

451,400
150,000
150,000
6,937,340
4,472,090
2,183,250
282,000
31,939,810
31,939,810
45,451,960
2,541,500

346,716
111,937
111,937
4,595,772
2,784,197
1,589,652
221,923
19,369,111
19,369,111
36,150,750
2,109,586

7,832,740
2,949,550
12,627,000
18,732,000
9,053,000
65,049,060
39,750,710
25,298,350

7,717,820
2,377,550
6,351,950
18,732,000
7,731,140
86,846,060
50,874,710
35,787,350

6,885,310
2,114,687
1,774,610
18,621,634
4,644,923
81,052,432
46,588,096
34,280,337

0

184,000

183,999

6,648,000
1,438,000

8,660,000
1,438,000

7,390,182
236,120

5,210,000
2,800,330
58,700
2,741,630
102,907,690
102,831,290
76,400
285,000
165,000
120,000

7,222,000
2,800,330
58,700
2,741,630
111,498,100
111,421,700
76,400
244,470
64,470
180,000

7,154,062
2,009,305
8,093
2,001,212
50,161,273
50,159,273
2,000
180,000
0
180,000
-9,149,788

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

JUDEŢUL ALBA
Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba
nr.
55/17 martie 2021

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE
NERAMBURSABILE PE ANUL 2020

DENUMIRE INDICATORI
A 0001 08 VENITURI TOTAL:
Venituri curente
Venituri nefiscale
Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile
Subvenţii
Subvenţii de la bugetul de stat
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor
efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar
2014-2020

Prevederi
Prevederi
iniţiale
definitive
142,220
343,180
0
100,450
0
100,450
0
100,450
4,400
19,480
4,400
19,480

lei
Execuţie la
31.12.2020
179,162
0
0
0
10,050
10,050

137,820

223,250

169,112

142,220
28,900

343,180
129,350

89,392
24,502

28,900

129,350

24,502

67.08 Cultura, recreere si religie

113,320

213,830

64,890

Muzee

113,320

213,830

64,890

B 50.08 CHELTUIELI TOTAL :
65.08 Învățământ:
Învățământ special

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

JUDEŢUL ALBA
Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba
nr.
55/17 martie 2021
CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR
FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2020

DENUMIRE INDICATORI
A 0001 10 VENITURI TOTAL :
Venituri curente
Venituri nefiscale (1+2+3+4+5) :
1. Venituri din proprietate
2. Venituri din prestări de servicii și alte activități
3. Diverse venituri
4. Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile
Venituri din capital
Venituri din valorificarea unor bunuri
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru
efectuarea de cheltuieli
Subvenţii :
Subventii de la bugetul de stat
Subvenţii de la alte administraţii
Alte sume primite de la UE
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor
efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar
2014-2020
B 50.10 CHELTUIELI TOTAL :
54.10 Alte servicii publice generale :
Servicii publice comunitare de evidență persoanelor
55.10 Tranzacţii privind datoria publică
împrumuturi
66.10 Sănătate :
Spitale generale
67.10 Cultură, recreere şi religie :
Muzee
Instituții publice de spectacole și concerte
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei
87.10 Alte acţiuni economice
Alte acțiuni economice

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Prevederi
iniţiale
270,861,200
140,878,830
140,878,830
220,000
140,658,830
0
0
0
0
503,970
503,970

Prevederi
definitive
324,935,070
180,654,760
180,654,760
65,000
179,034,260
50,000
1,505,500
8,030
8,030
503,970
503,970

lei
Execuţie la
31.12.2020
273,211,514
157,321,811
157,321,811
59,973
155,741,338
15,000
1,505,500
10,331
10,331
0
0

115,557,940
3,104,420
112,453,520
98,790
13,821,670

129,847,850
3,981,920
125,865,930
98,790
13,821,670

112,599,933
1,097,095
111,502,838
32,516
3,246,923

270,861,200
2,164,480
2,164,480

324,935,070
2,184,480
2,184,480

272,764,601
1,782,664
1,782,664

0
249,628,350
249,628,350
18,059,410
8,943,860
3,049,550
6,066,000
1,008,960
1,008,960

0
305,091,410
305,091,410
16,176,180
8,949,660
2,396,520
4,830,000
1,483,000
1,483,000

0
255,343,497
255,343,497
14,250,786
7,943,817
2,131,532
4,175,437
1,387,654
1,387,654

şi

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

JUDEȚUL ALBA
Anexa nr. 4 la Proiectul de hotărâre a Consiliului
Judeţean Alba nr. 55/17 martie 2021

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE PENTRU ANUL 2020
lei
DENUMIRE

Prevederi
iniţiale

Prevederi
definitive

Execuţie la
31.12.2020

CHELTUIELI TOTAL :
Cheltuieli curente
66.07 SANATATE
Spitale generale

0
0
0
0

8,661,000
8,661,000
100,000
100,000

1,937,578
1,937,578
0
0

84.07 TRANSPORTURI
Drumuri si poduri

0
0

8,561,000
8,561,000

1,937,578
1,937,578

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al Comunei Săsciori,
pentru transmiterea unui imobil - teren, din administrarea Consiliului local al Comunei
Săsciori, în administrarea Consiliului Județean Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna martie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind încuviințarea
cererii adresate Consiliului local al Comunei Săsciori, pentru transmiterea unui imobil - teren,
din administrarea Consiliului local al Comunei Săsciori, în administrarea Consiliului Județean
Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 286 alin. 4, art. 297 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 867 - 870 din Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 1 alin. 1 și Anexa nr. 2 pct. 10 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executărilor lucrărilor de construcție, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se încuviințează cererea adresată Consiliului local al Comunei Săsciori, pentru
transmiterea bunului imobil-teren, situat administrativ în localitatea Răchita, comuna Săsciori, în
suprafaţă de 400 mp, din administrarea Consiliului local al Comunei Săsciori, în administrarea
Consiliului Județean Alba, în vederea realizării obiectivului - pod provizoriu la km 24+240 pe
DJ 704A în cadrul investiției de interes județean „Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza
comunei Pianu și Săsciori, județul Alba - pe drumul județean DJ 704A”.
Art. 2. Dreptul de administrare se va constitui în favoarea Consiliului Județean Alba până
la finalizarea lucrărilor.
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi
Direcţia de 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 și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba,
Consiliului local al Comunei Săsciori, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției
gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism și Direcției dezvoltare și
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 56
Alba Iulia, 17 martie 2021

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia 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. 6042/17 martie 2021
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al
Comunei Săsciori, pentru transmiterea unui imobil - teren, din administrarea Consiliului
local al Comunei Săsciori, în administrarea Consiliului Județean Alba
I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează încuviințarea cererii adresate Consiliului
local al Comunei Săsciori, pentru transmiterea unui imobil, din administrarea Consiliului local al
Comunei Săsciori în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea realizării obiectivului –
pod provizoriu la km 24+240 pe DJ 704A în cadrul investiției de interes județean „Refacere 2
poduri și 12 podețe pe raza comunei Pianu și Săsciori, județul Alba – pe drumul județean DJ
704A”.
II. Descrierea situaţiei actuale
Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii drumurilor judeţene şi locale, în concordanță
cu normele europene pentru această categorie de drumuri, constituie o prioritate a Consiliului
Judeţean Alba. Strategia de dezvoltare a reţelei de drumuri are la bază în primul rând asigurarea
unei rețele de transport rutier sigure și operaționale, creșterea nivelului de trai al locuitorilor
circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă şi confort, asigurarea circulaţiei între oraşe şi municipii,
precum şi între acestea şi reşedinţele de comuna.
Obiectivului de investiției de interes județean „Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza
comunei Pianu și Săsciori, județul Alba – pe drumul județean DJ 704A”, urmărește
implementarea legislației şi a politicii Uniunii Europene în domeniu, asigurând desfășurarea
traficului în condiții de siguranță şi totodată dezvoltarea infrastructurii necesare pentru creșterea
nivelului de trai al locuitorilor. Acest obiectiv este necesar ca urmare a calamităților naturale din
luna iunie 2019, care au afectat și traseul drumului județean DJ 704A, unde nu mai puțin de 14
poduri și podețe au fost afectate, unele dintre ele fiind acum impracticabile.
Drumul județean DJ 704A: DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari Răchita -DN 67C (Sebeşel) este cuprins în Inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al
județului Alba, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, privind atestarea domeniului
public al județului Alba, precum si a municipiilor, orașelor si comunelor din județul Alba la
poziția cu nr. crt. 67, și se află în administrarea Consiliului Județean Alba, conform anexei 2 la
Hotărârea Guvernului nr. 540/2000, privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a
drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, cu
modificările si completările ulterioare.
Printre cele 14 poduri și podețe care au fost afectate de calamitățile naturale din luna
iunie 2019 se află și podul peste Valea Răchitei, situat la km 24+900 pe drumul județean DJ
704A, întrucât starea tehnică a acestuia îl face impracticabil circulației rutiere în condiții minime
de siguranță. În consecință se va demola podul existent pe amplasament, acesta urmând a fi
înlocuit cu un pod nou.
În aval de podul existent se va realiza un pod provizoriu, pod ce va permite realizarea
variantei ocolitoare de acces în localitatea Răchita.
În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1 și Anexa nr. 2 pct. 10 din Legea nr. 50/1991
privind autorizarea executărilor lucrărilor de construcție, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, pentru a edifica podul provizoriu mai sus menționat, executarea
lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de
desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui
imobil - teren şi/sau construcţii - identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu
dispune altfel.
Prin urmare imobilul – teren – situat administrativ în localitatea Răchita, comuna
Săsciori, trebuie să fie transmis din administrarea Consiliului Local Săsciori în administrarea
Consiliului Județean Alba, motiv pentru care am inițiat prezentul proiect de hotărâre.

III. Reglementări anterioare
Nu există
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 286 alin. 4, art. 297 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 867 - 870 din Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- - art. 1 alin. 1 și Anexa nr. 2 pct. 10 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executărilor lucrărilor de construcție, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de
hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de
vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 56 din 17 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
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 6043/17 martie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al Comunei Săsciori,
pentru transmiterea unui imobil - teren, din administrarea Consiliului local al
Comunei Săsciori, în administrarea Consiliului Județean Alba

Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 17 martie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 25 martie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 56 din 17 martie 2021 şi are ataşat
referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului
local al Comunei Săsciori,
pentru transmiterea unui imobil - teren, din administrarea Consiliului local al Comunei
Săsciori, în administrarea Consiliului Județean Alba.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 6057 din 17 martie 2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al Comunei
Săsciori, pentru transmiterea unui imobil - teren, din administrarea Consiliului local al
Comunei Săsciori, în administrarea Consiliului Județean Alba
Proiectul de act administrativ inițiat vizează încuviințarea cererii adresate Consiliului
local al Comunei Săsciori, pentru transmiterea unui imobil - teren din administrarea Consiliului
local al Comunei Săsciori în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea realizării
obiectivului – pod provizoriu la km 24+240 pe DJ 704A în cadrul investiției de interes județean
„Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza comunei Pianu și Săsciori, județul Alba – pe drumul
județean DJ 704A”.
Obiectivului de investiției de interes județean „Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza
comunei Pianu și Săsciori, județul Alba – pe drumul județean DJ 704A”, urmărește
implementarea legislației şi a politicii Uniunii Europene în domeniu, asigurând desfășurarea
traficului în condiții de siguranță şi totodată dezvoltarea infrastructurii necesare pentru creșterea
nivelului de trai al locuitorilor. Acest obiectiv este necesar ca urmare a calamităților naturale din
luna iunie 2019, care au afectat și traseul drumului județean DJ 704A, unde nu mai puțin de 14
poduri și podețe au fost afectate, unele dintre ele fiind acum impracticabile.
Drumul județean DJ 704A: DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari Răchita -DN 67C (Sebeşel) este cuprins în Inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al
județului Alba, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, privind atestarea domeniului
public al județului Alba, precum si a municipiilor, orașelor si comunelor din județul Alba la
poziția cu nr. crt. 67, și se află în administrarea Consiliului Județean Alba, conform anexei 2 la
Hotărârea Guvernului nr. 540/2000, privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a
drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, cu
modificările si completările ulterioare.
Printre cele 14 poduri și podețe care au fost afectate de calamitățile naturale din luna
iunie 2019 se află și podul peste Valea Răchitei, situat la km 24+900 pe drumul județean DJ
704A, întrucât starea tehnică a acestuia îl face impracticabil circulației rutiere în condiții minime
de siguranță. În consecință se va demola podul existent pe amplasament, acesta urmând a fi
înlocuit cu un pod nou.
Pentru realizarea variantei ocolitoare de acces în localitatea Răchita, în aval de podul
existent este necesar a se realiza un pod provizoriu.
În acest sens Consiliul Judeţean Alba a identificat bunului imobil – teren - situat
administrativ în localitatea Răchita sat aparținător comunei Săsciori, în proximitatea drumului
județean DJ 704K. Acest imobil întrunește condițiile pentru realizarea podului provizoriu și a
variantei de acces ocolitoare.
Pentru a edifica varianta ocolitoare mai sus menționată, conform prevederilor art. 1 și
Anexa nr. 2 pct. 10 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executărilor lucrărilor de
construcție, republicată, cu modificările și completările ulterioare, imobilul – teren – trebuie să
fie transmis din administrarea Consiliului Local Săsciori în administrarea Consiliului Județean
Alba. Dreptul de administrare asupra bunul imobil – teren, descris mai sus, se va constitui în
favoarea Consiliului Județean Alba până la finalizarea lucrărilor.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 „Atribuţiile consiliului
judeţean” alin.(1) lit. c) „atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al
judeţului”, art. 182 alin.(1), care prevede „Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri
judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de
cetăţeni. Redactarea proiectelor se face de către cei care le propun, cu sprijinul secretarului
general al unităţii administrativ-teritoriale şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate
al consiliului judeţean” și alin. (4), care prevede „Dispoziţiile art. 124-127, 135, 136, 138, 139,
140 alin. (2) şi (3), precum şi ale art. 141 se aplică în mod corespunzător”, art. 196 alin.(1) lit.
a), care prevede „consiliul local şi consiliul judeţean adoptă hotărâri”, art. 297 „Stabilirea

modalităţilor de exercitare a dreptului de proprietate publică” alin.(1) care prevede
”Autorităţile prevăzute la art. 287 decid, în condiţiile legii, cu privire la modalităţile de
exercitare a dreptului de proprietate publică, respectiv: a ) darea în administrare … ” și alin. (5)
din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean
Alba se va încuviința cerere adresată Consiliului local al Comunei Săsciori, pentru transmiterea
unui imobil - teren, din administrarea Consiliului local al Comunei Săsciori, în administrarea
Consiliului Județean Alba, în vederea realizării obiectivului – pod provizoriu la km 24+240 pe
DJ 704A în cadrul investiției de interes județean „Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza
comunei Pianu și Săsciori, județul Alba – pe drumul județean DJ 704A”.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Șef Serviciu,
Floare PERȚA

Întocmit, Radu Octavian NEAG

Șef Serviciu,
Paul Silviu TODORAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea componenței Autorității Teritoriale
de Ordine Publică a Județului Alba
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna martie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind modificarea componenței
Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba;
- adresa nr. 4320/1/G/SJ/ 4 martie 2021 a Instituției Prefectului - Județul Alba,
înregistrată la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 5701/12 martie 2021;
- adresa nr. 24669/4 martie 2021 a Primăriei Municipiului Alba Iulia, înregistrată la
Consiliul Judeţean Alba cu nr. 5015/4 martie 2021.
Luând în considerare prevederile:
- H.G. nr. 107/3 martie 2021 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în
condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către doamna Rof IoanaDiane;
- H.G. nr. 208/3 martie 2021 privind numirea domnului Vincze Andrei în funcția de
subprefect al județului Alba;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 289/27 noiembrie 2020 privind validarea
desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Alba.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 17-19 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 5, art. 7, art. 8, art. 9 și art. 17 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002.
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 constată încetarea calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine
Publică a Județului Alba a doamnei ROF Ioana-Diane, ca urmare a încetării exercitării, cu
caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al Judeţului Alba.
Art. 2. Se constată încetarea calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine
Publică a Județului Alba a domnului ILCU Daniel Ioan, ca urmare a unor motive care împiedică
exercitarea în mod corespunzător a atribuţiilor conferite de această calitate.
Art. 3. Validează, în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba,
desemnarea domnului VINCZE Andrei, ca urmare a numirii sale în funcția de subprefect al
județului Alba.
Art. 4. Validează, în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba,
desemnarea domnului VODĂ Ioan, ca urmare a încetării calității de membru al Autorității
Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba a domnului Ilcu Daniel Ioan.
Art. 5. Componenţa nominală actualizată a Autorităţii Teritorialede Ordine Publică Alba
este următoarea:
Președinte:
ALBANI-ROCCHETTI Simone - consilier judeţean

Membri:
CETERAŞ Marius-Nicolae
- consilier judeţean
TĂTAR Virgil
- consilier judeţean
HĂRĂGUŞ Silvia-Alina
- consilier judeţean
CRIŞAN Laurenţiu
- consilier judeţean
NEMEŞ Gheorghe-Claudiu
- consilier judeţean
VINCZE Andrei
- subprefect al Judeţului Alba;
Comisar şef DOGARU Florin Constantin - şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba;
Lt. col. COSTEA Ovidiu Nicolae - împuternicit la comanda Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Judeţului Alba
Col. GIUREA Marius Claudiu
- şeful Inspectoratului Judeţean de Jandarmi „Avram Iancu”
Alba
VODĂ Ioan
- Direcţia Poliţia Locală a Municipiului Alba Iulia
Colonel (r) ILEA Ioan Ilie
- Corpul Naţional al Poliţiştilor - Organizaţia teritorială
Alba
BĂRDAŞ Mihai-Horea
- reprezentant al comunităţii
IVINIŞ Gheorghe Ioan
- reprezentant al comunităţii
BUTA Lucian Florin
- reprezentant al comunităţii
Art. 6. Prevederile art. 2-6 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 289/27
noiembrie 2020 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de
Ordine Publică a Județului Alba, rămân în vigoare.
Art. 7. Prin intermediul secretarului general al Județului 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, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba, doamnei Ioana-Diane ROF, domnului Vincze
Andrei, domnului Ilcu Daniel Ioan, domnului Vodă Ioan, Direcţiei juridică și administraţie
publică, Direcției dezvoltare și bugete şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 57
Alba Iulia, 17 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;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către Comisia de specialitate nr. 3 Administrație
publică locală, juridică și ordine publică.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 6093/17 martie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind modificarea componenței
Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba

I. Expunere de motive
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este organism cu rol consultativ, fără
personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează pe lângă fiecare consiliu judeţean şi îşi
desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române.
Scopul principal al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică constă în asigurarea bunei
desfăşurări şi sporirii eficienței serviciului poliţienesc din județul (unitatea administrativteritorială) în care funcţionează.
Mandatul membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică este valabil până la
următoarele alegeri locale pentru consiliul judeţean, urmând ca după alegerile locale să fie
desemnată o altăcomponență pentru o perioadă de 4 ani.
Desemnarea nominală a membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică este validată de
consiliul judeţean, conform art. 17 alin. 3 din Legea nr. 218/2002.
Având în vedere faptul că, de la data adoptării Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.
289/27 noiembrie 2020, prin carea fost validată desemnarea nominală a membrilor Autorității
Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba, au survenit modificări în ce privește conducerea
operativă a unor instituții publice, se impune modificarea acestei hotărâri, respectiv modificarea
componenţei Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin H.G. nr. 107/3 martie 2021 a fost dispusă încetarea exercitării, cu caracter temporar,
în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către doamna Rof IoanaDiane, iar prin H.G. nr. 208/3 martie 2021 a fost numit în funcția de subprefect al județului
Alba- domnul Vincze Andrei.
Prin adresa nr. 4320/1/G/SJ/4 martie 2021 a Instituției Prefectului - Județul Alba, se
comunică Consiliului Judeţean Alba, desemnarea domnului Vincze Andrei în calitate de
membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba.
Prin adresa nr. 24669/4 martie 2021 a Primăriei Municipiului Alba Iulia, se comunică
Consiliului Judeţean Alba că domnul Ilcu Daniel Ioan – Director executiv Poliţia Locală a
Municipiului Alba Iulia se află în imposibilitatea îndeplinirii atribuţiilor pe o perioadă
nedeterminată, din cauza unor motive de natură medicală şi propune validarea domnului Vodă
Ioan în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, de plin drept.
În aceste condiții, pentru desfășurarea activității Autorității Teritoriale de Ordine Publică
a Județului Alba în condiții de deplină legalitate și pentru a nu fi afectat cvorumul necesar pentru
desfășurarea ședințelor, este imperios necesară - modificarea componenţei acestei autorități.
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 289/27 noiembrie 2020 privind validarea
desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului
Alba.
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 17-19 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 5, art. 7, art. 8, art. 9 și art. 17 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002
- H.G. nr. 107/3 martie 2021 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în
condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către doamna Rof IoanaDiane;
- H.G. nr. 208/3 martie 2021 privind numirea domnului Vincze Andrei în funcția de
subprefect al județului Alba.
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Încadrare în prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 45 din data de
14.02.2020 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Județului
Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile si a bugetelor instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2020, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale art. 40 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare.
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi 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. 57 din 17 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
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 6112/17 martie 2021

APROB,
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Doamnei Liliana NEGRUŢ – director executiv
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 modificarea componenței Autorității Teritoriale
de Ordine Publică a Județului Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 18 martie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimate a avea loc în data de 25 martie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 57 din 17 martie 2021.şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind modificarea componenței
Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba;
- adresa nr. 4320/1/G/SJ/4 martie 2021 a Instituției Prefectului - Județul Alba,
înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 5701/12 martie 2021;
- adresa nr. 24669/4 martie 2021 a Primăriei Municipiului Alba Iulia, înregistrată la
Consiliul Judeţean Alba sub nr. 5015/4 martie 2021.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
COMPARTIMENT ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Nr. 6180/18 martie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței
Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba
La nivelul fiecărui judeţ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, se organizează şi funcţionează Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, organism cu
rol consultativ, a cărui activitate se desfăşoară în interesul comunităţii.
Prin activitatea sa, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică asigură reprezentarea şi
promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate
publică. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este organism cu rol consultativ, fără
personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează pe lângă fiecare consiliu judeţean şi care
îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea
şi funcţionarea Poliţiei Române şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002, în scopul asigurării bunei
desfăşurări şi sporirii eficienței serviciului poliţienesc din unitatea administrativ-teritorială în
care funcţionează.
Componența Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică este stabilită conform art. 17 alin.
2 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, astfel: şeful inspectoratului de poliţie judeţean, un
reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor, subprefectul judeţului, 6 consilieri desemnaţi de
consiliul judeţean, 3 reprezentanţi ai comunităţii desemnaţi de preşedintele consiliului judeţean,
şeful inspectoratului judeţean de jandarmi, şeful inspectoratului pentru situaţii de urgenţă
judeţean şi şeful poliţiei locale din municipiul reşedinţă de judeţ.
Mandatul membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică este valabil până la
următoarele alegeri locale pentru Consiliul Județean Alba.
În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 289/27 noiembrie 2020 a fost
validată desemnarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului
Alba, în următoarea componență: Președinte: ALBANI-ROCCHETTI Simone-consilier
judeţean; Membri: CETERAŞ Marius-Nicolae-consilier judeţean, TĂTAR Virgil-consilier
judeţean, HĂRĂGUŞ Silvia-Alina-consilier judeţean, CRIŞAN Laurenţiu-consilier judeţean,
NEMEŞ Gheorghe-Claudiu- consilier judeţean, ROF Ioana-Diane - subprefect al Judeţului Alba,
Comisar şef DOGARU Florin Constantin - şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, Lt.
col. COSTEA Virgiliu Ovidiu Nicolae - împuternicit la comanda Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă „Unirea” al Judeţului Alba, Col. GIUREA Marius Claudiu-şeful Inspectoratului
Judeţean de Jandarmi „Avram Iancu” Alba, ILCU Daniel Ioan-director executiv, şeful Poliţiei
Locale Alba Iulia, Colonel (r) ILEA Ioan Ilie- Corpul Naţional al Poliţiştilor - Organizaţia
teritorială Alba, BĂRDAŞ Mihai-Horea-reprezentant al comunităţii, IVINIŞ Gheorghe Ioanreprezentant al comunităţii şi BUTA Lucian Florin-reprezentant al comunităţii.
Prin H.G. nr. 107/3 martie 2021 a fost dispusă încetarea exercitării, cu caracter temporar,
în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către doamna Rof IoanaDiane, iar prin H.G. nr. 208/3 martie 2021 a fost numit în funcția de subprefect al județului
Alba- domnul Vincze Andrei.
Din adresa nr. 4320/1/G/SJ/4 martie 2021 a Instituției Prefectului - Județul Alba, rezultă
că a fost desemnat domnul Vincze Andrei în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică Alba.
Prin adresa nr. 24669/4 martie 2021 Primăria Municipiului Alba Iulia, comunică faptul că
domnul Ilcu Daniel Ioan – Director executiv Poliţia Locală a Municipiului Alba Iulia se află în
imposibilitatea îndeplinirii atribuţiilor pe o perioadă nedeterminată, din cauza unor motive de

natură medicală şi propune validarea domnului Vodă Ioan în calitate de membru al Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică Alba, de plin drept.
În aceste condiții, pentru desfășurarea activității Autorității Teritoriale de Ordine Publică
a Județului Alba în condiții de deplină legalitate și pentru a nu fi afectat cvorumul necesar pentru
desfășurarea ședințelor, este imperios necesar modificarea componenţei acestei autorități, după
cum urmează: validarea, în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba,
a desemnării domnului Vincze Andrei, ca urmare a numirii sale în funcția de subprefect al
județului Alba, respectiv validarea în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică Alba, a desemnării domnului Vodă Ioan, ca urmare a încetării calității de membru al
Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba a domnului Ilcu Daniel Ioan, restul
structurii ATOP Alba rămânând identică cu cea aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Alba nr. 289/27 noiembrie 2020.
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
Raport de specialitate, considerăm a fi oportună și legală inițierea și aprobarea proiectului de
hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului
Alba, în forma prezentată de inițiator.
p. DIRECTOR EXECUTIV – C.M.,
Secretar general
Vasile BUMBU

Întocmit,
Nicoleta LAZĂR
Comp. Administraţie Publică

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate
pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 704A - proprietate publică
a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ în intravilanul
comunei Săsciori, sat Răchita, judeţul Alba înscris în C.F. nr. 76515 Săsciori
sub nr. cad/top 913/b/2/1
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna martie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire
la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 704A proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ în intravilanul comunei
Săsciori, sat Răchita, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 76515 Săsciori sub nr. cad/top 913/b/2/1;
- solicitarea beneficiarului Muntean Rusalim, prin mandatar ing. Deloreanu Lucian
Mihai privind semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, curţi - construcţii,
situat în comuna Săsciori, sat Răchita, județul Alba care se învecinează la est cu drumul judeţean
DJ 704A proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului
Judeţean Alba cu nr. 5990/17 martie 2021;
- procesul-verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 704A proprietate publică a UAT-Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în comuna Săsciori, sat
Răchita, judeţul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, anexa nr. 2;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se exprimă acordul cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru
stabilirea limitelor comune dintre DJ 704A - proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, cu
imobilul curţi - construcţii în suprafaţă totală măsurată de 948 mp., intravilan, situat
administrativ în comuna Săsciori, sat Răchita, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 76515 Săsciori sub
nr. cad/top 913/b/2/1, solicitat în vederea întocmirii documentaţiei tehnice topo - cadastrale

pentru obţinerea titlului de proprietate, asupra imobilului, prezentat în anexa - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba,
beneficiarului Muntean Rusalim prin mandatar, ing. Deloreanu Lucian Mihai, Direcției juridică
şi administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției amenajarea teritoriului și
urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 58
Alba Iulia, 17 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
următoarea comisie de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi
lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului
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Nr. 6119/17 martie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului
verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 704A - proprietate publică
a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în intravilanul
comunei Săsciori, sat Răchita, judeţul Alba înscris în C.F. nr. 76515 Săsciori
sub nr. cad/top 913/b/2/1

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează exprimarea acordului de către Consiliul
Judeţean Alba cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor
comune asupra imobilului curţi - construcţii, intravilan, situat în comuna Săsciori, sat Răchita,
identificat prin C.F. nr. 7615, nr. cad/top 913/b/2/1, imobil care se învecinează cu drumul
judeţean DJ 704A.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin adresa înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 5990/17 martie
2021, beneficiarul Muntean Rusalim, prin mandatar ing. Delorean Lucian Mihai în calitate de
expert. topograf, transmite spre aprobare Procesul verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor
comune dintre DJ 704A - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba şi imobilul curţi - construcţii,
în suprafaţă totală de 948 mp., situat în comuna Săsciori, sat Răchita, identificat prin C.F. nr.
776515, nr. cad/top 913/b/2/1, solicitat în vederea întocmirii documentaţiei tehnice topo cadastrale în vederea obţinerii Titlului de proprietate asupra imobilului.
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare,
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în vederea reglementării situației
de carte funciară, expertul topograf convoacă toţi proprietarii din vecinătatea imobilului pentru
care s-a executat documentaţia cadastrală, pentru identificarea limitei comune dintre vecini şi
pentru semnarea Procesului-verbal de vecinătate.
Menţionăm faptul că asupra drumului judeţean DJ 704A, care este în curs de întabulare,
având ca şi proprietar Domeniul Public al Judeţului Alba, s-a făcut compararea punctelor de
coordonate, a eventualelor suprapuneri de suprafeţe, în format electronic şi cu refacerea
documentaţiei dacă există aceste suprapuneri. În urma verificărilor efectuate documentaţia
cadastrală respectă limitele proprietăţilor, acestea nefiind afectate şi prin urmare se recomandă
semnarea procesului verbal de vecinătate.
III. Reglementări anterioare
Nu există
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1 cu modificările şi completările
ulterioare;

- Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare.
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Domnul ing. Deloreanu Lucian Mihai în calitate de expert topograf, executant al
măsurătorilor a înaintat documentaţia cadastrală în vederea identificării limitei comune dintre
vecini şi pentru semnarea Procesului-verbal de vecinătate.
În urma verificării documentaţiei de către specialiştii din cadrul Direcţiei Gestionarea
Patrimoniului, respectiv Serviciul administrarea domeniului public şi privat a Consiliului
Judeţean Alba, s-a constatat faptul că documentaţia cadastrală întocmită respectă limitele
proprietăţilor, acestea nefiind afectate.
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 58 din 17 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
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 6120/17 martie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate
pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 704A - proprietate publică
a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în intravilanul
comunei Săsciori, sat Răchita, judeţul Alba înscris în C.F. nr. 76515 Săsciori
sub nr. cad/top 913/b/2/1
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 18 martie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 25 martie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 58/17 martie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de
vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 704A - proprietate publică a UAT Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în intravilanul comunei Săsciori, sat Răchita,
înscris în C.F. nr. 76515, nr. cad/top 913/b/2/1 Săsciori, judeţul Alba;
- solicitarea beneficiarului Muntean Rusalim, prin mandatar ing. Deloreanu Lucian
Mihai privind semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, curţi - construcţii,
situat în comuna Săsciori, sat Răchita, județul Alba care se învecinează la est cu drumul judeţean
DJ 704A proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului
Judeţean Alba cu nr. 5990/17 martie 2021;
- procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 704A
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în comuna Săsciori, sat
Răchita, judeţul Alba.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 6133/18 martie 2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului
verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 704A - proprietate publică
a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în intravilanul
comunei Săsciori, sat Răchita, judeţul Alba înscris în C.F. nr. 76515 Săsciori
sub nr. cad/top 913/b/2/1
Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 5990/17.03.2021, d-l Muntean
Rusalim, prin mandatar ing. Deloreanu Lucian Mihai, transmite spre aprobare procesul verbal de
vecinătate asupra imobilului curţi - construcţii situat în intravilan, care se învecinează la est cu
DJ 704A în scopul întocmirii documentaţiei tehnice topo - cadastrale în vederea obţinerii Titlului
de proprietate.
Procesul verbal de vecinătate, stabileşte limitele comune dintre DJ DJ 704A: DN 7
(Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - Răchita - DN 67C (Sebeşel), proprietate
publică a Judeţului Alba cu imobilul curţi - construcţii în suprafaţă totală de 948 mp., intravilan,
situat în comuna Săsciori, sat Răchita, judeţul Alba.
Procesul verbal de vecinătate încheiat între proprietarii imobilului şi deţinătorii
imobilelor învecinate este actul de constatare a situaţiei din teren, prin care se exprimă acordul
cu privire la identificarea corectă a limitelor comune recunoscute de către aceştia, întocmit de
ing. Deloreanu Lucian Mihai, cu prilejul identificării şi măsurării imobilului care face obiectul
documentaţiei tehnico topografice de identificare imobil.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, acesta fiind atestat prin Hotărârea Guvernului
României nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1. Drumul judeţean DJ 704A a
fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia
cu nr. crt. 67.
În conformitate cu Ordinul nr. 700/2014 cu modificările şi completările ulterioare al
directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea
Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în
vederea reglementării situatiei de carte funciară, expertul topograf convoacă toţi proprietarii din
vecinătatea imobilului pentru care s-a executat documentaţia cadastrală. Proprietarii sunt
convocaţi pentru identificarea limitei comune dintre vecini şi pentru semnarea Procesului-verbal
de vecinătate.
În urma verificării documentaţiei depuse, a punctelor de coordonate, a existenţei unor
posibile suprapuneri cu DJ 704A, care este în curs de întabulare, s-a constatat faptul că
documentaţia tehnică topografică, respectă limitele proprietăţilor, nefiind afectată limita de
siguranţă a drumului judeţean, prin urmare se recomandă semnarea procesului verbal de
vecinătate din partea Judeţului Alba.
Faţă de cele menționate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma
prezentată.
Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate precum şi a
dispoziţiilor art. 173, alin 1, lit. c din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea
patrimoniului judeţului, ale art. 173, alin 1, lit. f din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de
lege, va permite semnarea Procesului verbal de vecinătate pentru întocmirea documentaţiei
tehnice topo - cadastrale în vederea obţinerii Titlului de proprietate, pentru imobilul de mai sus.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA
Şef serviciu,

Paul Silviu TODORAN
Întocmit, Ghilea Florin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la exprimarea acordului pentru închirierea unor imobile – construcții și teren
aferent, cu destinația prestări servicii sociale de interes public, proprietate
publică a UAT - Judeţul Alba, aflate în administrarea
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna martie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la exprimarea acordului
pentru închirierea unor imobile – construcții și teren aferent, cu destinația prestări servicii sociale
de interes public, proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, aflate în administrarea Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
- adresa nr. 9231/13 martie 2021 însoțită de Hotărârea nr. 2 din 12 martie 2021 a
Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și
referatul nr. 1198 din 18 martie 2021, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub
nr. 5721 din 12 martie 2021.
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 16/23
ianuarie 2020 privind aprobarea Regulamentului de închiriere a bunurilor imobile aflate în
domeniul public sau privat al UAT - Judeţul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 173 alin. 4 lit. a, art. 286 alin. 1, art. 286 alin. 3, art. 287 lit.
b, art. 297, art. 332 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;
- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările
ulterioare;
- art. 861 alin. 3 şi art. 1777-1823 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil),
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 463 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se exprimă acordul pentru închirierea unor imobile - construcții și teren aferent,
cu destinația prestări servicii sociale de interes public, din imobile proprietate publică a UATJudeţul Alba aflate în administrarea Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba, pentru următoarele imobile:
1. Localitatea Galda de Jos, str. Principală, nr. 25, judeţul Alba, teren în suprafață de 586
mp și construcție în suprafață de 213,07 mp, împreună cu toate dotările necesare funcţionării
serviciului social pentru persoane adulte cu dezabilități;
2. Localitatea Galda de Jos, str. Principală, nr. 19A, judeţul Alba, teren în suprafață de
1000 mp și construcție în suprafață de 185,25 mp, împreună cu toate dotările necesare
funcţionării serviciului social pentru persoane adulte cu dezabilități;
3. Localitatea Galda de Jos, str. Principală, nr. 19B, judeţul Alba, teren în suprafață de
1000 mp și construcție în suprafață de 168,3 mp, împreună cu toate dotările necesare funcţionării
serviciului social pentru persoane adulte cu dezabilități;
4. Localitatea Blaj, sat Tiur, str. Principală, nr. 228, judeţul Alba, teren în suprafață de
1814 mp și construcție în suprafață de 181,97 mp, împreună cu toate dotările necesare
funcţionării serviciului social pentru persoane adulte cu dezabilități;

5. Localitatea Blaj, sat Tiur, str. Principală, nr. 237, judeţul Alba, teren în suprafață de
2090 mp și construcții și anexe în suprafață de 360,91 mp, împreună cu toate dotările necesare
funcţionării serviciului social pentru persoane adulte cu dezabilități;
6. Localitatea Vințul de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 83, judeţul Alba, teren în suprafață de
814,38 mp și construcție în suprafață de 277 mp, împreună cu toate dotările necesare
funcţionării serviciului social pentru persoane adulte cu dezabilități;
7. Localitatea Stremț, str. Principală, nr. 47, judeţul Alba, teren în suprafață de 8019 mp
și construcție în suprafață de 676 mp, împreună cu toate dotările necesare funcţionării serviciului
social rezidențial pentru copii.
Art. 2. Se împuterniceşte Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Alba, în calitate de administrator a imobilelor-construcții și teren aferent - identificate la art. 1,
să încheie Contractul de închiriere, cu respectarea legislaţiei care conţine reglementări privind
închirierea imobilelor, în vigoare.
Art. 3. Contractul de închiriere va fi încheiat pe o perioadă de 3 ani de la data semnării,
cu posibilitatea prelungirii perioadei, prin act adiţional.
Art. 4. (1) Prețul minim al chiriei va fi stabilit conform prevederilor art. 14 din
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 16/2020 privind aprobarea Regulamentului de
închiriere a bunurilor imobile aflate în domeniul public sau privat al UAT - Judeţul Alba.
(2) Contravaloarea chiriei imobilelor-construcții și teren aferent - identificate
conform art. 1 se constituie venit la bugetul Județului Alba.
Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba și al directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba,
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Direcției juridică şi
administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 59
Alba Iulia, 17 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
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. 6121/17 martie 2021
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre cu privire la exprimarea acordului pentru închirierea unor
imobile-construcții și teren aferent, cu destinația prestări servicii sociale de interes public,
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, aflate în administrarea
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează exprimarea acordului pentru închirierea unor
imobile – construcții și teren aferent, cu destinația prestări servicii sociale de interes public, din
imobile proprietate publică a UAT - Judeţul Alba aflate în administrarea Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin adresa nr. 9231/13 martie 2021 însoțită de Hotărârea nr. 2 din 12 martie 2021 a
Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și
referatul nr. 1198 din 18 martie 2021, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub
nr. 5721 din 12 martie 2021, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba,
solicită acordul pentru închirierea – în calitate de titular al dreptului de administrare - bunurilor
imobile - construcții și teren - situate administrativ în:
1. Localitatea Galda de Jos, str. Principală, nr. 25, judeţul Alba, teren în suprafață de 586
mp și construcție în suprafață de 213,07 mp, împreună cu toate dotările necesare funcţionării
serviciului social pentru persoane adulte cu dezabilități;
2. Localitatea Galda de Jos, str. Principală, nr. 19A, judeţul Alba, teren în suprafață de
1000 mp și construcție în suprafață de 185,25 mp, împreună cu toate dotările necesare
funcţionării serviciului social pentru persoane adulte cu dezabilități;
3. Localitatea Galda de Jos, str. Principală, nr. 19B, judeţul Alba, teren în suprafață de
1000 mp și construcție în suprafață de 168,3 mp, împreună cu toate dotările necesare funcţionării
serviciului social pentru persoane adulte cu dezabilități;
4. Localitatea Blaj, sat Tiur, str. Principală, nr. 228, judeţul Alba, teren în suprafață de
1814 mp și construcție în suprafață de 181,97 mp, împreună cu toate dotările necesare
funcţionării serviciului social pentru persoane adulte cu dezabilități;
5. Localitatea Blaj, sat Tiur, str. Principală, nr. 237, judeţul Alba, teren în suprafață de
2090 mp și construcții și anexe în suprafață de 360,91 mp, împreună cu toate dotările necesare
funcţionării serviciului social pentru persoane adulte cu dezabilități;
6. Localitatea Vințul de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 83, jud. Alba, teren în suprafață de
814,38 mp și construcție în suprafață de 277 mp, împreună cu toate dotările necesare
funcţionării serviciului social pentru persoane adulte cu dezabilități;
7. Localitatea Stremț, str. Principală, nr. 47, jud. Alba, teren în suprafață de 8019 mp și
construcție în suprafață de 676 mp, împreună cu toate dotările necesare funcţionării serviciului
social rezidențial pentru copii.
Solicitarea Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba se
întemeiază pe prevederile art. 332 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
precum și pe prevederile art. 11 și urm. din Regulamentul de închiriere a bunurilor imobile
aflate în domeniul public sau privat al UAT - Judeţul Alba aprobat prin Hotărârii Consiliului
Judeţean Alba nr. 16/23 ianuarie 2020.
Prețul minim al chiriei, preț de la care se va porni licitația pentru închiriere, va fi stabilit
în conformitate cu prevederilor art. 14 alin. 2 din Regulamentului de închiriere a bunurilor
imobile aflate în domeniul public sau privat al UAT - Judeţul Alba aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 16/23 ianuarie 2020, iar contravaloarea chiriei se va constitui
venit la bugetul local al Consiliului Județean Alba.
Contractul de închiriere va fi încheiat pe o perioadă de 3 ani de la data semnării, cu
posibilitatea prelungirii perioadei, prin act adiţional.

Contractul de închiriere va fi încheiat de către Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba, în calitate de administrator al spațiilor menționat anterior.
III. Reglementări anterioare
Nu este cazul.
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 173 alin. 4 lit. a, art. 286 alin. 1, art. 286 alin. 3, art. 287 lit.
b, art. 297, art. 332 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;
- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările
ulterioare;
- art. 861 alin. 3 şi art. 1777-1823 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil),
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 463 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi
completările ulterioare;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de
hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de
vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 59 din 17 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
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 6122/17 martie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
cu privire la exprimarea acordului pentru închirierea unor imobile-construcții și teren
aferent, cu destinația prestări servicii sociale de interes public, proprietate
publică a UAT - Judeţul Alba, aflate în administrarea
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 17 martie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 25 martie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 59 din 17 martie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la exprimarea acordului
pentru închirierea unor imobile – construcții și teren aferent, cu destinația prestări servicii sociale
de interes public, proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, aflate în administrarea Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
- adresa nr. 9231/13 martie 2021 însoțită de Hotărârea nr. 2 din 12 martie 2021 a
Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și
referatul nr. 1198 din 18 martie 2021, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub
nr. 5721 din 12 martie 2021.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 6130/18 martie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la exprimarea acordului pentru închirierea unor imobile
– construcții și teren aferent, cu destinația prestări servicii sociale de interes public,
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, aflate în administrarea
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
Prin adresa nr. 9231/13 martie 2021 însoțită de Hotărârea nr. 2 din 12 martie 2021 a
Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și
referatul nr. 1198 din 18 martie 2021, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub
nr. 5721 din 12 martie 2021, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
solicită acordul pentru închirierea – în calitate de titular al dreptului de administrare - bunurilor
imobile - construcții și teren - situate administrativ în:
1. Localitatea Galda de Jos, str. Principală, nr. 25, judeţul Alba, teren în suprafață de 586
mp și construcție în suprafață de 213,07 mp, împreună cu toate dotările necesare funcţionării
serviciului social pentru persoane adulte cu dezabilități;
2. Localitatea Galda de Jos, str. Principală, nr. 19A, judeţul Alba, teren în suprafață de
1000 mp și construcție în suprafață de 185,25 mp, împreună cu toate dotările necesare
funcţionării serviciului social pentru persoane adulte cu dezabilități;
3. Localitatea Galda de Jos, str. Principală, nr. 19B, judeţul Alba, teren în suprafață de
1000 mp și construcție în suprafață de 168,3 mp, împreună cu toate dotările necesare funcţionării
serviciului social pentru persoane adulte cu dezabilități;
4. Localitatea Blaj, sat Tiur, str. Principală, nr. 228, judeţul Alba, teren în suprafață de
1814 mp și construcție în suprafață de 181,97 mp, împreună cu toate dotările necesare
funcţionării serviciului social pentru persoane adulte cu dezabilități;
5. Localitatea Blaj, sat Tiur, str. Principală, nr. 237, judeţul Alba, teren în suprafață de
2090 mp și construcții și anexe în suprafață de 360,91 mp, împreună cu toate dotările necesare
funcţionării serviciului social pentru persoane adulte cu dezabilități;
6. Localitatea Vințul de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 83, jud. Alba, teren în suprafață de
814,38 mp și construcție în suprafață de 277 mp, împreună cu toate dotările necesare
funcţionării serviciului social pentru persoane adulte cu dezabilități;
7. Localitatea Stremț, str. Principală, nr. 47, jud. Alba, teren în suprafață de 8019 mp și
construcție în suprafață de 676 mp, împreună cu toate dotările necesare funcţionării serviciului
social rezidențial pentru copii.
Solicitarea Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba se
întemeiază pe prevederile art. 332 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
precum și pe prevederile art. 11 și urm. din Regulamentul de închiriere a bunurilor imobile aflate
în domeniul public sau privat al UAT - Judeţul Alba aprobat prin Hotărârii Consiliului Judeţean
Alba nr. 16/23 ianuarie 2020.
Prețul minim al chiriei, preț de la care se va porni licitația pentru închiriere, va fi stabilit în
conformitate cu prevederilor art. 14 alin. 2 din Regulamentului de închiriere a bunurilor imobile
aflate în domeniul public sau privat al UAT - Judeţul Alba aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr. 16/23 ianuarie 2020, iar contravaloarea chiriei se va constitui venit la bugetul
local al Consiliului Județean Alba.
Contractul de închiriere va fi încheiat pe o perioadă de 3 ani de la data semnării, cu
posibilitatea prelungirii perioadei, prin act adiţional.
Contractul de închiriere va fi încheiat de către Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba, în calitate de administrator al spațiilor menționat anterior.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 „Atribuţiile consiliului judeţean”
alin.(1) lit. c) „atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al judeţului”, art. 182

alin.(1), care prevede „Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni.
Redactarea proiectelor se face de către cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al
unităţii administrativ-teritoriale şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al
consiliului judeţean” și alin. (4), care prevede „Dispoziţiile art. 124-127, 135, 136, 138, 139, 140
alin. (2) şi (3), precum şi ale art. 141 se aplică în mod corespunzător”, art. 196 alin.(1) lit. a),
care prevede „consiliul local şi consiliul judeţean adoptă hotărâri”, art. 297 „Stabilirea
modalităţilor de exercitare a dreptului de proprietate publică” alin.(1) care prevede
”Autorităţile prevăzute la art. 287 decid, în condiţiile legii, cu privire la modalităţile de
exercitare a dreptului de proprietate publică, respectiv: a ) darea în administrare … ” și alin. (5)
din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean
Alba se va permite exprimarea acordului pentru închirierea unor imobile - construcții și teren,
cu destinația prestări servicii sociale de interes public, din imobile proprietate publică a UAT Judeţul Alba aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba.
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Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor
la Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A. și aprobarea mandatului acestuia
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna martie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentatului
Județului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Drumuri și Poduri Locale
Alba” SA;
- adresa înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 4658/1 martie 2021 a
doamnei Horvat Paraschiva privind renunțarea la Contractul de mandat anexă a Hotărârii
Consiliului Județean Alba nr.309 din 19 octombrie 2017;
Având în vedere prevederile:
- art. 176 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 2013-2038 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), cu modificările şi
completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, 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 constată încetarea calității de reprezentant al Județului Alba în Adunarea
Generală a Acționarilor a Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A. deținută de doamna
HORVAT Paraschiva.
Art. 2. Se desemnează domnul COMŞA Cătălin Răzvan să reprezinte interesele
Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societății „Drumuri și Poduri Locale
Alba” S.A.
Art. 3. Se aprobă Contractul de mandat care va fi încheiat cu reprezentantul Judeţului
Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A,
conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 4. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Alba să semneze Contractul
de mandat care va fi încheiat cu persoana desemnată, potrivit art. 2 din prezenta hotărâre.
Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete - Serviciul dezvoltare, programe și guvernanță corporativă din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 6. 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,
Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, doamnei Paraschiva HORVAT, domnului
Comșa Cătălin Răzvan, Direcției juridică și administraţie publică, 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. 60
Alba Iulia, 17 martie 2021

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 60/17 martie 2021

CONTRACT DE MANDAT
încheiat astăzi,
…………….
I. PĂRȚILE CONTRACTANTE
UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str.
I.I.C. Brătianu nr. l, judeţul Alba, reprezentat prin domnul Ion DUMITREL - Preşedinte al
Consiliului Judeţean Alba denumit în continuare ”mandant”
și
domnul COMŞA Cătălin Răzvan denumit în continuare „mandatar” a intervenit
prezentul contract de mandat, în condiţiile şi limitele ce urmează a fi stabilite în cuprinsul
contractului, în aplicarea Codului Civil român şi ale Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1. Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele
şi pentru mandant, a atribuţiilor ce decurg din calitatea de acţionar unic al Judeţului Alba în
Adunarea Generală a Acţionarilor Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A.
III. DURATA CONTRACTULUI
Art. 2. Mandatarul se împuterniceşte să reprezinte interesele mandantului în vederea
realizării obiectului contractului, pe o perioada de 4 ani de la semnarea contractului.
IV. OBLIGAŢIILE ŞI ATRIBUŢIILE PĂRŢILOR
Art. 3. Obligaţiile mandantului:
a.) să solicite rapoarte de activitate cu măsurile întreprinse de mandatar, pentru aducerea
la îndeplinire a mandatului;
b.) să convoace mandatarul oricând este necesar pentru iniţierea unor activităţi cu impact
asupra evoluţiei economico-financiare a societăţii;
Art. 4. Obligaţiile mandatarului:
În realizarea prezentului contract, mandantul înţelege a împuternici mandatarul pentru a
îndeplini atribuţiile stabilite prin cele de mai jos, pe baza unui mandat special prealabil din partea
mandantului:
a.) stabilește bugetul de venituri şi cheltuieli și, după caz, programul de activitate;
b.) discută, aprobă sau modifică situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor
prezentate de consiliul de administrație și auditorul financiar, și fixează dividendul;
c.) numește, revocă și reînnoiește mandatul membrilor consiliului de administrație, în
condițiile legii;
d.) negociază și aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru
consiliul de administrație;
e.) monitorizează și evaluează performanța consiliului de administrație, pentru a se
asigura că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea
societății;
f.) fixează remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor consiliului de
administrație;
g.) numește și demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit
financiar;
h.) completarea sau după caz schimbarea obiectului de activitate al societăţii;
i.) schimbarea formei juridice a societății;
j.) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societății;
k.) dizolvarea anticipată a societății;
l.) majorarea, reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiuni de noi acțiuni;
m.) conversia datoriilor societăţii comerciale în acţiuni sau majorarea capitalului social
prin compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra societăţii cu acţiuni ale acesteia;
n.) contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;
o.) gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
p.) modificarea Actului constitutiv al societăţii;

r.) hotărăște asupra oricăror altor probleme care țin de competența Adunării Generale a
Acționarilor, conform actului constitutiv al societății;
Art. 5. În exercitarea mandatului, mandatarul se obligă să îndeplinească următoarele
atribuţii:
a.) să depună toate diligentele în scopul utilizării eficiente a capitalului societății;
b.) să păstreze confidenţialitatea cu privire la activitatea societăţii pe toată durata
mandatului, fiind ţinut responsabil de această obligaţie încă un an de la încetarea prezentului
contract;
c.) să sesizeze mandantul asupra deficienţelor sau neregulilor de natură a periclita
funcţionarea normală a societăţii pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care
deficienţele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, mandatarul va propune măsurile ce
consideră că sunt necesare;
d.) să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informaţii, date asupra
exerciţiului mandatului său sau legate de activitatea societăţii.
V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRŢILOR
Art. 6. Răspunderea mandantului:
a.) răspunderea mandantului va fi operantă în situaţia nerespectării obligaţiilor asumate
prin prezentul contract, precum şi în situaţia executării defectuoase şi a neexecutării
totale/parţiale a obligaţiilor asumate;
b.) mandantul va răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii,
săvârşite de mandatar în exercitarea mandatului său;
Art. 7. Răspunderea mandatarului:
a.) având în vedere caracterul oneros al prezentului contract, mandatarul este ţinut
răspunzător atât pentru dol cât şi pentru culpă. În acest sens, răspunderea sa funcţionează pentru
neexecutarea totală/parţială, cât şi pentru executarea defectuoasă a acestuia;
b.) producerea de daune materiale şi morale mandantului prin fapte sau omisiuni în
executarea mandatului atrage răspunderea civilă a mandatarului. În cazul în care faptele sau
omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde potrivit legii penale.
VI. INDEMNIZAŢIA CUVENITĂ MANDATARULUI PENTRU EXERCITAREA
MANDATULUI
Art. 8. Mandatul se duce la îndeplinire ca sarcină de serviciu, cu titlu gratuit.
VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art. 9.Părţile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta încetează în
următoarele condiţii:
a.) renunţarea mandatarului la mandatul său. În această situaţie, mandatarul este obligat
să notifice mandantului cu cel puţin 30 de zile înainte renunţarea sa, în caz contrar rămânând
obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca;
b.) revocarea de către mandant al mandatarului, în condiţiile legii;
c.) la expirarea perioadei stabilite ca durată a prezentului contract;
d.) în cazul în care se constată din culpa mandatarului o scădere a performanţelor
societăţii faţă de anul precedent;
e.) decesul mandatarului.
VIII. ALTE CLAUZE
Art. 10. Prevederile prezentului contract se pot modifica prin Act adiţional încheiat între
părţile contractante.
Art. 11. Mandantul are dreptul de a declanşa procedurile privind stabilirea răspunderii
mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală sau parţială ori executarea
defectuoasă a mandatului.
Prezentul Contract de mandat s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare
parte contractantă.
MANDANT,
MANDATAR,
UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

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. 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. 6123/17 martie 2021
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba
în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A.
și aprobarea mandatului acestuia
Expunere de motive
Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA funcţionează ca persoană juridică cu
capital integral deţinut de Judeţul Alba şi are ca obiect de activitate principal executarea
lucrărilor specifice de drumuri şi poduri (construcţia, întreţinerea, repararea, modernizarea şi
exploatarea acestora).
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. 2 lit. a din O.U.G. nr. 109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare, autoritatea publică
tutelară are competenţa să numească reprezentanţii statului sau după caz ai unităţii administrativ
teritoriale în Adunarea Generală a Acţionarilor şi să aprobe mandatul acestora.
Adunarea Generală a Acţionarilor este organul de conducere al întreprinderii publice,
care decide asupra activităţii acesteia.
Potrivit prevederilor art. 176 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
reprezentarea intereselor unității administrativ-teritoriale în societăți, se realizează de către
consilieri județeni împuterniciți prin hotărâre a consiliului județean.
Descrierea situației actuale
Doamna Horvat Paraschiva și-a manifestat dorința de renunțare la Contractul de mandat
anexă a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr.309 din 19 octombrie 2017, sens în care a depus
la registratura Consiliului Județean Alba adresa cu nr. 4658/1 martie 2021.
Consiliul Județean Alba în calitate de acționar unic al Societății „Drumuri și Poduri
Locale Alba” SA, exercită toate drepturile acţionarului în numele Judeţului Alba, prin
reprezentant mandatat.
Având în vedere cele prezentate și luând în considerarea prevederile OUG nr.57/2019 se
impune desemnarea unui alt reprezentant al Județului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor
la societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA.
În acest sens propunem numirea domnului consilier județean Comșa Cătălin Răzvan, să
reprezinte interesele Județului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea “Drumuri
și Poduri Locale Alba” SA.
Baza legală
- art. 176 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 2013-2038 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), cu modificările şi
completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, 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. 60 din 17 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
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 6124/17 martie 2021

APROB,
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Domnului director executiv Marian Florin AITAI
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor
la Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A. și aprobarea mandatului acestuia
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 18 martie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi s a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 25 martie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 60 din 17 martie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentatului
Județului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la Societătea „Drumuri și Poduri Locale
Alba” SA;
- adresa înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 4658/1 martie 2021 a
doamnei Horvat Paraschiva privind renunțarea la Contractul de mandat anexă a Hotărârii
Consiliului Județean Alba nr. 309 din 19 octombrie 2017;
.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Dezvoltare şi Bugete
Nr. 6142/18 martie 2021

Raport de specialitate
a proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba
în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba”n S.A.
și aprobarea mandatului acestuia
Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA funcţionează ca persoană juridică cu
capital integral deţinut de Judeţul Alba şi are ca obiect de activitate principal executarea
lucrărilor specifice de drumuri şi poduri (construcţia, întreţinerea, repararea, modernizarea şi
exploatarea acestora).
Adunarea Generală a Acţionarilor este organul de conducere al întreprinderii publice care
decide asupra activităţii acesteia şi asupra politicilor economice şi comerciale.
Consiliul Județean Alba în calitate de acționar unic al Societății „Drumuri și Poduri
Locale Alba” SA, exercită toate drepturile acţionarului în numele Judeţului Alba, prin
reprezentant mandatat.
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. 2 lit. a din O.U.G. nr. 109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare, autoritatea publică
tutelară are competenţa să numească reprezentanţii statului sau după caz ai unităţii administrativ
teritoriale în Adunarea Generală a Acţionarilor şi să aprobe mandatul acestora.
Reprezentantul Județului Alba în Adunarea Genrală a Acționarilor a fost dna. Horvat
Paraschiva care prin adresa înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba nr. 4658/1
martie 2021 și-a manifestat dorința de renunțarea la Contractul de mandat anexă a Hotărârii
Consiliului Județean Alba nr.309 din 19 octombrie 2017.
Potrivit prevederilor art. 176 din OUG nr. 57/2019 privind desemnarea consilierilor
județeni de reprezentare a intereselor unității administrativ-teritoriale, “Consilierii judeţeni
împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome
de interes judeţean şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a
consiliului judeţean, în condiţiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităţilor aplicabil şi a
configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale”.
Având în vedere aspectele prezentate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă spre
aprobare proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea
Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A. și aprobarea
mandatului acestuia.

Director executiv,
Marian Florin AITAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii
şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna martie 2020;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
- solicitarea nr. 9231 din 12 martie 2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 5721 din 12
martie 2021;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. a, art. 173 alin. 2 lit. c şi art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 113 alin. 5 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Regulamentului - cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență
socială și protecția copilului, aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelorcadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii
orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr. 25 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate
copiilor din sistemul de protecţie specială;
- Ordinului nr. 26 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind
aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate
copiilor din sistemul de protecţie specială;
- Ordinului nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate
copiilor
- Ordinului nr. 29 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale pentru
aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate
persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a
copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor
acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;
- Ordinul nr. 81 din 16 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre
maternale;
- Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind
aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;
- Ordinul nr. 1218/2019 din 9 august 2019 pentru aprobarea Standardelor specifice
minime obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului de caz în protecţia
persoanelor adulte cu dizabilităţi
În temeiul art. 182, art. 196 alin. 1 lit. a şi art. 243 alin.1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE
Art. I. Se aprobă modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, astfel:
1. Desfiinţarea unor posturi vacante:
 La Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane
adulte cu dizabilități Galda de Jos
- desființare 1 post vacant de asistent social principal
- desființare 11 posturi vacante de asistent medical principal
- desființare 1 post vacant de maseur principal
- desființare 21 posturi vacante de infirmier
- desființare 2 posturi vacante de spălătoreasă
- desființare 2 posturi vacante de muncitor calificat I (bucătar)
2. Desfiinţarea unor posturi ca urmare a încetării activităţii la locuinţe maxim
protejate pentru persoane adulte cu dizabilități:
 Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 16
Alba Iulia se desfiinţează cu posturile aferente, respectiv:
- desființare 1 post vacant de infirmier
- desființare 5 posturi ocupate de infirmier
 Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 17
Sâncrai se desfiinţează cu posturile aferente, respectiv:
- desființare 1 post vacant de infirmier
- desființare 5 posturi ocupate de infirmier
- desființare 1 post ocupat de muncitor calificat I (întreţinere)
 Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 18
Sâncrai se desfiinţează cu posturile aferente, respectiv:
- desființare 6 posturi ocupate de infirmier
- desființare 1 post ocupat de muncitor calificat I (întreţinere)
Art. II. Anexele nr. 1 şi nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 90 din 30
aprilie 2020, se modifică în mod corespunzător conform prevederilor art. 1, la data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri, urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 1, respectiv anexa
nr. 2 - părţi integrante a prezentei hotărâri.
Art. III. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba conform Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Judeţean
Alba nr. 90 din 30 aprilie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Anexele nr. 18, nr. 24 şi nr. 28 îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri.
2. La anexa nr. 31, alineatul 1 al articolului 8 va avea următorul cuprins:
„(1) 1. Serviciul social „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi Galda de Jos” funcţionează cu un număr de 134 posturi,
conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. _____________, din care:
a.) personal de conducere: 1 post;
b.) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate
şi auxiliar aprobat: 102 posturi
c.) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere reparaţii, de
servire aprobat: 31 posturi;
2. Personalul de specialitate reprezintă 76,40 % din total personal
3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de 134
posturi.”
Art. IV. Încetarea raporturilor de muncă ale personalului, ca urmare încetării activităţii şi
desfiinţării locuințelor maxim protejate pentru persoane adulte cu dizabilități, potrivit art. 1 din
prezenta hotărâre, se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile personalului contractual,
în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. V. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi al directorului general al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Art. VI. 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,
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Direcţiei juridică şi
administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Compartimentului unități de asistență
medicală, socială, învățământ special şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 61
Alba Iulia, 17 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:
Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii
publice
Comisia nr. 6 - Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de
urgenţă

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 61 din 17 martie 2021

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

Nr.
Crt.

Clasa/
Studii

Denumirea funcţiei

Gradul

Număr de
posturi

A. APARATUL DIRECȚIEI
1

director general

I

1

2

director general adjunct

I

4

Compartimentul audit
3

auditor

I

superior

2

Biroul adopţii şi postadopţii
4

șef birou

I

5

consilier

I

superior

3

6

consilier

I

principal

2

1

Serviciul juridic şi contencios
7

șef serviciu

I

8

consilier juridic

I

superior

4

9

consilier juridic

I

asistent

1

1

Compartimentul Secretariatul Comisiei pentru protecția copilului
10

consilier juridic

I

superior

2

Serviciul resurse umane şi gestiunea funcţiei publice
11

șef serviciu

I

12

consilier

I

superior

6

13

consilier

I

principal

1

1

Biroul sănătatea, securitatea muncii și PSI
14

șef birou

S

1

15

psiholog practicant

S

1

16

inspector de specialitate IA

S

2

17

inspector de specialitate I

S

2

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

șef serviciu

I

19

consilier

I

1
superior

5

Compartimentul coordonarea autorităților publice locale
20

consilier

I

asistent

1

superior

1

Compartimentul relaţii publice
21

consilier

I

Serviciul evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap
22

șef serviciu

I

23

consilier

I

superior

4

24

consilier

I

principal

3

25

I

asistent

2

S

0.25

27

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

S

0.25

28

medic specialist (neurologie)

S

0.25

29

medic specialist (neurologie)

S

0.25

30

medic specialist (oftalmologie)

S

0.25

31

medic specialist (psihiatrie)

S

0.25

32

psiholog practicant

S

0.5

26

1

Compartimentul Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
33

consilier

I

34

medic specialist - Preşedinte Comisie

S

asistent

2
1

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

șef serviciu

I

36

consilier

I

superior

15

37

consilier

I

principal

1

38

consilier

I

asistent

2

39

consilier

I

debutant

1

1

Serviciul evaluare complexă pentru copii
40

șef serviciu

I

41

consilier

I

42

medic primar (pediatrie)

S

1

43

medic primar (neurologie pediatrică)

S

0.25

44

medic primar (psihiatrie pediatrică)

S

0.25

1
superior

9

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

șef serviciu

I

46

consilier

I

superior

7

47

consilier

I

principal

1

1

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

șef serviciu

I

49

consilier

I

superior

13

50

consilier

I

principal

2

51

consilier

I

asistent

3

52

consilier

I

debutant

1

1

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

șef serviciu

I

54

consilier

I

superior

11

55

consilier

I

asistent

2

1

Biroul intervenție în regim de urgența în domeniul asistenței sociale
56

șef birou

I

57

consilier

I

superior

1

58

consilier

I

principal

2

59

consilier

I

asistent

2

1

Biroul evidență și plată beneficii de asistență socială
60

șef birou

I

61

consilier

I

superior

4

62

consilier

I

principal

1

1

Serviciul financiar – contabil
63

șef serviciu

I

64

consilier

I

superior

4

65

referent

III

superior

3

1

Serviciul achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrativ
66

șef serviciu

I

67

consilier

I

superior

4

68

consilier

I

asistent

1

69

consilier

I

debutant

1

70

referent

III

superior

1

71

referent IA

M

1

1

Compartimentul achiziții și contractare servicii sociale
72

consilier achiziții publice

I

principal

2

73

consilier achiziții publice

I

superior

1

Serviciul întreținere și deservire
74

șef serviciu

S

1

75

inspector de specialitate II

S

1

76

muncitor calificat I (întreţinere)

M;G

3

77

muncitor calificat III (întreţinere)

M;G

0.5

78

îngrijitor

G

3

79

șofer I

M;G

5

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

asistent maternal profesionist

M;G

131

Compartimentul asistenți personali profesioniști
81

asistent personal profesionist

M;G

26

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

șef centru gradul II

S

1

83

medic primar

S

1

84

asistent medical principal

PL

6

85

asistent social principal

S

2

86

psiholog practicant

S

1

87

masor principal

M

2

88

infirmier

G

19

89

inspector de specialitate IA

S

2

90

magaziner

M;G

1

91

muncitor calificat I (bucătar)

M;G

3

92

muncitor calificat II (bucătar)

M;G

1

93

muncitor calificat IV (bucătar)

M;G

1

94

muncitor calificat I (fochist)

M;G

3

95

muncitor calificat IV (fochist)

M;G

2

96

muncitor calificat I (întreţinere)

M;G

1

97

muncitor calificat I (lenjereasă)

M;G

1

98

spălătoreasă

M;G

2

99

șofer I

M;G

1

Casa de tip familial nr. 2 Abrud
100

psiholog practicant

S

1

101

educator principal

M

4

102

educator

M

2

Casa de tip familial nr. 3 Abrud
103

asistent social principal

S

1

104

psiholog practicant

S

1

105

educator principal

M

4

106

educator

M

1

Casa de tip familial nr. 15 Abrud
107

asistent social practicant

S

0.5

108

psiholog practicant

S

0.5

109

educator principal

M

5

110

educator

M

1

Casa de tip familial nr. 6 Câmpeni
111

asistent medical principal

PL

1

112

psiholog practicant

S

0.5

113

educator principal

M

3

114

educator

M

1

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

asistent social principal

S

1

116

masor

M

1

117

infirmier

G

5

118

muncitor calificat I (dulgher)

M;G

1

119

îngrijitor

G

1

120

șofer I

M;G

1

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

asistent social principal

S

1

122

infirmier

G

5

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

infirmier

G

7

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

infirmier

G

6

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

asistent social principal

S

1

126

infirmier

G

5

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

infirmier

G

8

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

șef centru gradul II

S

1

129

medic specialist (medicină de familie)

S

0.5

130

medic primar (medicină internă)

S

0.5

131

asistent medical principal

PL

5

132

asistent medical

PL

2

133

asistent social principal

S

1

134

psiholog practicant

S

1

135

kinetoterapeut debutant

S

1

136

terapeut ocupaţional debutant

S

1

137

terapeut ocupaţional

S

1

138

masor debutant

M

1

139

infirmier

G

20

140

referent IA

M

1

141

magaziner

M;G

1

142

muncitor calificat I (bucătar)

M;G

4

143

muncitor calificat IV (bucătar)

M;G

1

144

muncitor calificat I (fochist)

M;G

4

145

muncitor calificat IV (fochist)

M;G

1

146

muncitor calificat I (întreţinere)

M;G

1

147

îngrijitor

G

2

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Arnsbergˮ
148

șef centru gradul II

S

1

149

medic primar (medicină de recuperare)

S

0.25

150

medic primar (neurologie infantilă)

S

0.25

151

medic (pediatrie)

S

1

152

asistent medical principal

PL

3

153

asistent medical

PL

1

154

asistent social principal

S

1

155

asistent social specialist

S

1

156

psiholog practicant

S

3

157

psiholog specialist

S

1

158

psiholog specialist

S

0.5

159

psihopedagog principal

S

0.5

160

maseur principal

S

1

161

kinetoterapeut principal

S

3

162

kinetoterapeut

S

2

163

fiziokinetoterapeut specialist

S

1

164

fiziokinetoterapeut

S

1

165

terapeut ocupaţional

S

2

166

terapeut ocupaţional

S

0.5

167

logoped debutant

S

1

168

masor principal

M

1

169

muncitor calificat I (spălătoreasă)

M;G

1

170

îngrijitor

G

2

171

îngrijitor

G

0.5

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

șef centru gradul II

173

asistent medical principal

174

S

1

SSD;PL

2

psiholog stagiar

S

1

175

educator

S

1

176

educator principal

SSD

1

177

educator principal

M

1

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

asistent medical principal

PL

1

179

asistent social principal

S

1

180

psiholog practicant

S

1

181

educator principal

M

3

182

educator

M

2

183

administrator I

M

1

Casa de tip familial nr. 9 Alba Iulia
184

asistent medical principal

PL

1

185

asistent medical principal

PL

0.5

186

psiholog stagiar

S

1

187

educator principal

M

6

188

educator

M

1

Locuinţă protejată pentru persoanele victime ale violenţei domestice
189

asistent social principal

S

1

Casa de tip familial „Speranţa Copiilorˮ Cugir
190

șef centru gradul II

S

1

191

asistent social principal

S

1

192

psihopedagog

S

1

193

educator principal

M

4

194

educator

M

3

195

educatoare

M

1

Centrul de plasament Blaj
196

șef centru gradul II

197

asistent medical principal

198

asistent social principal

S

1

PL

2

S

1

199

psiholog practicant

S

1

200

psiholog specialist

S

0.5

201

educator

S

1

202

educator principal

M

6

203

educator

M

2

204

inspector de specialitate I

S

1

205

muncitor calificat I (bucătar)

M;G

2

206

muncitor calificat I (întreţinere)

M;G

2

207

șofer I

M;G

1

Casa de tip familial în comunitate Blaj
208

educator principal

M

4

209

educator

M

2

Centrul de plasament de tip familial Mănărade
210

educator principal

M

1

211

educator

M

5

Casa de tip familial nr. 4 Blaj
212

asistent medical

PL

1

213

psiholog practicant

S

0.5

214

educator principal

M

4

215

educator

M

2

216

îngrijitor

G

1

Casa de tip familial pentru copii cu dizabilităţi Sâncrai
217

șef centru gradul II

218

asistent medical principal

219

S

1

PL

2

psihopedagog principal

S

1

220

educator principal

M

7

221

educator

M

1

Casa de tip familial pentru copii cu dizabilităţi nr. 1 Aiud
222

asistent medical principal

S

1

223

psihopedagog principal

S

1

224

educator principal

M

5

225

educator

M

1

226

educator debutant

M

2

227

referent IA

M

1

228

magaziner

M;G

1

Casa de tip familial nr. 5 Aiud
229

asistent medical

PL

1

230

asistent medical debutant

PL

1

231

educator debutant

M

5

Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică
pentru persoane adulte cu dizabilități Galda de Jos
232

șef centru gradul II

S

1

233

medic primar

S

1

234

medic specialist (psihiatrie)

S

1

235

asistent medical principal

PL

19

236

asistent medical

PL

1

237

asistent social principal

S

4

238

psiholog practicant

S

2

239

terapeut ocupaţional

S

3

240

masor principal

M

2

241

infirmier

G

68

242

farmacist

S

1

243

inspector de specialitate IA

S

3

244

inspector de specialitate IA

S

0.5

245

inspector de specialitate II

S

1

246

inspector IA

SSD

1

247

magaziner

M;G

1

248

muncitor calificat I (bucătar)

M;G

5

249

muncitor calificat IV (bucătar)

M;G

2

250

muncitor calificat I (fochist)

M;G

6

251

muncitor calificat I (electrician)

M;G

2

252

muncitor calificat I (instalator)

M;G

1

253

muncitor calificat I (lenjereasă)

M;G

1

254

muncitor calificat I (frizer)

M;G

2

255

spălătoreasă

M;G

4

256

șofer I

M;G

1

Locuinţa maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 10 Cricău
257

asistent social specialist

S

1

258

infirmier

G

5

Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Gârbova
259

șef centru gradul II

S

1

260

medic primar

S

1

261

asistent medical principal

PL

3

262

asistent medical

PL

3

263

asistent social principal

S

1

264

psiholog practicant

S

1

265

masor

M

1

266

infirmier

G

20

267

inspector de specialitate IA

S

2

268

magaziner

M;G

1

269

muncitor calificat I (bucătar)

M;G

1

270

muncitor calificat III (bucătar)

M;G

1

271

muncitor calificat IV (bucătar)

M;G

2

272

muncitor calificat I (întreţinere)

M;G

3

273

muncitor calificat IV (întreţinere)

M;G

1

274

muncitor calificat I (lenjereasă)

M;G

1

275

șofer I

M;G

1

Locuinţă maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 13 Gârbova
276

infirmier

G

6

Locuinţă maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 3 Gârbova
277

infirmier

G
TOTAL GENERAL

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

7
840

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 6125/17 martie 2021

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

I. Expunere de motive
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba prin adresa nr. 9231
din 12 martie 2021, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 5721 din 12
martie 2021, a solicitat modificarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de
organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
în sensul desfiinţării unor locuințe maxim protejate pentru persoane adulte cu dizabilități ca
urmare a externalizării unor servicii sociale, precum şi prin desfiinţarea unor posturi vacante de
natură contractuală, conform planului de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare
Neuropsihiatrică pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități Galda de Jos.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 311 din 22 decembrie 2020 s-a aprobat
modificarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare
ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 311 din 22 decembrie 2020 privind aprobarea
modificarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi
funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 90 din 30 aprilie 2020, aprobarea modificarea
Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, cu modificările ulterioare.
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. a, art. 173 alin. 2 lit. c şi art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 113 alin. 5 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Regulamentul - cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență
socială și protecția copilului, aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelorcadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii
orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 25 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate
copiilor din sistemul de protecţie specială;
- Ordinul nr. 26 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind
aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate
copiilor din sistemul de protecţie specială;
- Ordinul nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate
copiilor

- Ordinul nr. 29 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale pentru
aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate
persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a
copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor
acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;
- Ordinul nr. 81 din 16 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre
maternale;
- Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind
aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;
- Ordinul nr. 1218/2019 din 9 august 2019 pentru aprobarea Standardelor specifice
minime obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului de caz în protecţia
persoanelor adulte cu dizabilităţi
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Încadrare în prevederile bugetului pe anul 2021
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi
propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului
judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.
61 din 17 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 completările ulterioare şi ale Legii nr. 24/2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 6126/17 martie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
BIROUL RESURSE UMANE
Domnului Horaţiu Zaharia SUCIU – şef birou
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi
a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 18 martie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 25 martie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 61/17 martie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
- solicitarea nr. 9231 din 12 martie 2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 5721 din 12
martie 2021.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Biroul resurse umane
Nr. 6219/18 martie 2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de
funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
Conform art. 173 alin. 1 lit. a şi art. 173 alin. 2 lit. c din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, consiliul
județean are “atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate
al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor
autonome de interes judeţean”, respectiv “aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui
consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean,
organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de
specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale
societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”.
Potrvit prevederilor art. 16 alin. 3 lit. g din Regulamentul - cadru de organizare și
funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, aprobat prin H.G. nr.
797/2017, cu modificările și completările ulterioare, directorul general al direcţiei “elaborează şi
propune spre aprobare consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului
Bucureşti statul de funcţii al Direcţiei generale, având avizul colegiului director”.
Prin adresa nr. 9231 din 12 martie 2021 înregistrată la registratura Consiliului Județean
Alba cu nr. 5721 din 12 martie 2021, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba a solicitat modificarea organigramei, a statului de funcții şi a Regulamentului de
organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
în sensul desfiinţării unor Locuințe Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități şi
desfiinţării unor posturi de natură contractuală, vacante, din cadrul Centrului de Recuperare și
Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități Galda de Jos.
Aceste modificări duc la scăderea numărului total de posturi față de structura aprobată în
organigrama anterioară cu 58 de posturi.
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere și în
conformitate cu prevederile art. 113 alin. 5 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale cu
modificările şi completările ulterioare, ce prevede faptul că ”Regulamentele-cadru de organizare
şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi structura orientativă de personal a
acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale, urmând ca regulamentul propriu, organigrama şi statul de funcţii să fie
aprobate prin hotărâre a consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al
Municipiului Bucureşti” propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea
modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
ŞEF BIROU,
Horaţiu Suciu

Întocmit,
Bălţat Ramona

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba în
Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna martie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat
special reprezentatului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea
„Drumuri și Poduri Locale Alba” SA;
- adresa nr. 962/2 martie 2021 a Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA privind
acordarea unui mandat special reprezentatului Adunării Generale a Acționarilor la Societatea
„Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr.
4713/2 martie 2021;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. /25 martie
2021 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor
la Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA şi aprobarea mandatului acestuia;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 2 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
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 acordă mandat special domnului COMŞA Cătălin Răzvan în calitate de
reprezentant al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi
Poduri Locale Alba” SA pentru aprobarea prelungirii pentru o perioadă de 1 an, a împrumutului
bancar, în limita plafonului de 2.000.000 lei şi aprobarea garanţiilor propuse.
Art. 2. Reprezentantul Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii
„Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, domnul Comșa Cătălin Răzvan va duce la îndeplinire
prezenta hotărâre.
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,
Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, domnului Comșa Cătălin Răzvan, Direcției
juridică și administraţie publică, Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Alba.
Avizat pentru legalitate
VICEPREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL,
Marius Nicolae HAȚEGAN
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 62
Alba Iulia, 17 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. 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. 6127/17 martie 2021
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special,
reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la
Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA

Expunere de motive
Societatea ”Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA funcţionează ca persoană juridică cu
capital integral deţinut de Judeţul Alba şi are ca obiect de activitate principal executarea
lucrărilor specifice de drumuri şi poduri (construcţia, întreţinerea, repararea, modernizarea şi
exploatarea acestora).
Conform Actului Constitutiv al Societăţii, „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA
Adunarea Generală a Acţionarilor hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare
și stabilește garanțiile pentru acestea, leasingul financiar generând costuri similare unui
împrumut bancar.
Consiliul Județean Alba exercită toate drepturile acţionarului în numele Judeţului Alba,
prin reprezentant mandatat potrivit Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. /25 martie 2021
privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la
Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA şi aprobarea mandatului acestuia la Societatea
Drumuri şi Poduri Locale Alba SA şi aprobarea mandatului acestuia.
Descrierea situației actuale
Prin adresa nr. 962/2 martie 2021 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba
cu nr. 4713/2 martie 2021, Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, solicită acordarea
unui mandat special reprezentantului Județului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor,
pentru aprobarea prelungirii împrumutului bancar, în limita plafonului de 2.000.000 lei şi
aprobarea garanţiilor propuse, pentru o perioadă de 1 an.
Baza legală
- art. 173 alin. 2 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
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. 62 din 25 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.
VICEPREŞEDINTE
Marius Nicolae HAȚEGAN

ROMÂNIA

APROB,

JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 6128/17 martie 2021

PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Domnului director executiv Marian Florin AITAI
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba în
Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 18 martie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi s a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 25 martie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 62 din 17 martie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat
special reprezentatului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la Societătea
„Drumuri și Poduri Locale Alba” SA;
- adresa nr. 962/2 martie 2021 a Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA privind
acordarea unui mandat special reprezentatului Adunării Generale a Acționarilor la Societatea
„Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr.
4713/2 martie 2021.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
NR. 6144/18 martie 2021

Raport de specialitate
a proiectului de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special,
reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la
Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA
Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA funcţionează ca persoană juridică cu
capital integral deţinut de Judeţul Alba şi are ca obiect de activitate principal: construcția,
întreținerea, reparare și modernizarea drumurilor și podurilor.
Prin adresa nr. 962/2 martie 2021 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu
nr. 4713/2 martie 2021, Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, solicită acordarea unui
mandat special reprezentantului Județului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru
prelungirea împrumutului bancar în limita plafonului de 2.000.000 lei și aprobarea garanțiilor
propuse, pentru o perioadă de un an.
Potrivit adresei menționate mai sus, pentru finanţarea activității curente pe lângă resurse
proprii, societatea are un credit multiprodus pe o perioadă de un an, acordat de către Raiffeisen
Bank, în limita unui plafon de 1.600.000 lei. Creditul bancar este de tip „overdraft” cu trageri și
rambursări multiple, structurat pe două componente: descoperire de cont și linie de emitere
scrisori de garanție bancară. Pentru prima dată a fost contractat în anul 2011 și prelungit la
fiecare 12 luni. La data contractării limita a fost de 2.000.000 lei și a fost prelungită în acelasi
plafon până în anul 2017, când pentru o perioadă de 4 ani plafonul a fost redus la 1.600.000 lei.
Creditul se utilizează pentru finanțarea activității curente și acordarea de garanții financiare
furnizorului de bitum și combustibil fiind necesar pentru acoperirea resurselor financiare până la
încasarea lucrărilor executate, care depășesc 45 de zile de la execuție. Pentru creșterea plafonului
de la 1.600.000 lei la 2.000.000 lei, nu se solicită garanții suplimentare față de anul precedent
respectiv imobil și teren în municipiul Sebeș, echipamente și mijloace de producție și creanțe
rezultate din contractele încheiate cu clienții.
Perioada de acordare a creditului expiră la data de 31 martie 2020, astfel că societatea
solicită măsuri de prelungire a acestuia pe o perioadă de încă un an, respectiv până la data de
31.03.2021 și mărirea plafonului la 2.000.000 lei.
Conform Actului Constitutiv al societăţii, Adunarea Generală a Acţionarilor hotărăşte cu
privire la contractarea de împrumuturi bancare și stabilește garanțiile pentru acestea.
Consiliul Județean Alba în calitate de acționar unic al Societății „Drumuri și Poduri
Locale Alba” SA, exercită toate drepturile acţionarului în numele Judeţului Alba, prin
reprezentant mandatat, astfel că se impune acordarea unui mandat special acestuia, pentru
aprobarea prelungirii creditului bancar în limita plafonului de 2.000.000 lei și aprobarea
garanțiilor propuse, pentru o perioadă de un an.
Având în vedere aspectele de mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă spre
aprobare proiectul de cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului
Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A.

Director executiv,
Marian Florin AITAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al Municipiului Sebeș,
pentru transmiterea unui imobil - teren, din domeniul public al Municipiului Sebeș
și din administrarea Consiliului local al Municipiului Sebeș, în domeniul public
al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna martie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind încuviințarea
cererii adresate Consiliului local al Municipiului Sebeș, pentru transmiterea unui imobil - teren,
din domeniul public al Municipiului Sebeș și din administrarea Consiliului local al Municipiului
Sebeș, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 286 alin. 4, art. 294 alin. 3 și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 863 din Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se încuviințează cererea adresată Consiliului local al Municipiului Sebeș, pentru
transmiterea bunului imobil - teren situat administrativ în Municipiul Sebeș, Parc Arini, judeţul
Alba, înscris în CF 92663 Sebeș, în suprafaţă de 16377 mp, din domeniul public al Municipiului
Sebeș și din administrarea Consiliului local al Municipiului Sebeș, în domeniul public al
Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea realizării obiectivului de
interes județean Bazin de înot Sebeș Județul Alba.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul administratorului public
al Judeţului Alba, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei de dezvoltare şi bugete din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba,
Consiliului local al Municipiului Sebeș, Administratorului public al Judeţului Alba, Direcției
juridică și administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea
teritoriului şi urbanism 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. 63
Alba Iulia 18 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:
administratorului public al judeţului Alba
Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 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. 6166/18 martie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate
Consiliului local al Municipiului Sebeș, pentru transmiterea unui imobil,
din domeniul public al Municipiului Sebeș și din administrarea
Consiliului local al Municipiului Sebeș, în domeniul public
al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează încuviințarea cererii adresate Consiliului
local al Municipiului Sebeș, pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al
Municipiului Sebeș și din administrarea Consiliului local al Municipiului Sebeș, în domeniul
public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea realizării
obiectivului de interes județean Bazin de înot Sebeș Județul Alba.
II. Descrierea situaţiei actuale
Județul Alba în cadrul Strategiei de Dezvoltare a Județului pentru perioada 2020-2027 a
cuprins ca obiective prioritare Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de educație și
Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor pentru tineret, sportive și de agrement.
Direcțiile strategice ale dezvoltării teritoriale vizează coeziunea și competitivitatea,
punând bazele unei platforme comune de dezvoltare durabilă a județului ghidând integrarea și
coordonarea politicilor sectoriale cu cele teritoriale. În acest scop creșterea competitivității
orașelor, prin atragerea de noi investiții, prin promovarea patrimoniului natural și cultural, prin
realizarea de investiții publice și forme de management adecvat, contribuie la integrarea acestora
în politici regionale active în dezvoltarea turismului, sportului, a agrementului și implicit a
dezvoltării sănătoase și armonioase a tineretului prin practicarea sporturilor.
Prin programele Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de educație și Dezvoltarea
infrastructurii și serviciilor pentru tineret, sportive și de agrement, Consiliul Județean Alba a
stabilit inițierea construirii unui bazin de înot în Complexul de agrement din Parcul Arini, în
Municipiul Sebeș.
Municipiul Sebeș, pentru zona Podișul Secașelor, Valea Sebeșului, Șurianu și Valea
Cugirului, este un pol interregional de dezvoltare al Județului Alba, în jurul căruia gravitează
localitățile învecinate.
Prin realizarea acestui obiectiv de interes județean în municipiul Sebeș, Județul Alba va
oferii cetățenilor săi, rezidenți din comunitățile rurale și urbane, un înalt grad de accesibilitate și
conectivitate la serviciile publice de educație și sănătate, ceea ce va duce la creșterea calității
vieții într-un mediu curat și la valorificarea de noi oportunități de afaceri și de creare de noi
locuri de muncă.
Consiliul Judeţean Alba a identificat bunului imobil – teren - situat administrativ în
Municipiul Sebeș, judeţul Alba, înscris în CF 92663 Sebeș, compus din teren în suprafaţă de
16.377 mp. Acest imobil întrunește condițiile pentru realizării obiectivului de interes județean
Bazin de înot Sebeș Județul Alba, motiv pentru care am inițiat prezentul proiect de hotărâre.
III. Reglementări anterioare
Nu există
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 286 alin. 3 și art. 294 alin. 3 și alin. 5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 863 din Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de
hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de
vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 63 din 25 martie 2020.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 6167 din 18 martie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
ADMINISTRATOR PUBLIC
Domnului administrator public Dan Mihai POPESCU
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al Municipiului Sebeș,
pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al Municipiului Sebeș
și din administrarea Consiliului local al Municipiului Sebeș, în domeniul public
al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 18 martie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 25 martie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 63/18 august 2021 şi are ataşat referatul de
aprobare a proiectului de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al
Municipiului Sebeș, pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al Municipiului
Sebeș și din administrarea Consiliului local al Municipiului Sebeș, în domeniul public al
Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
ADMINISTRATOR PUBLIC
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 6168 din 18 martie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al
Municipiului Sebeș, pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al
Municipiului Sebeș și din administrarea Consiliului local al Municipiului Sebeș, în
domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba
Proiectul de act administrativ inițiat vizează încuviințarea cererii adresate Consiliului
local al Municipiului Sebeș, pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al
Municipiului Sebeș și din administrarea Consiliului local al Municipiului Sebeș, în domeniul
public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea realizării
obiectivului de interes județean Bazin de înot Sebeș Județul Alba.
Județul Alba în cadrul Strategiei de Dezvoltare a Județului pentru perioada 2020-2027 a
cuprins ca obiective prioritare Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de educație și
Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor pentru tineret, sportive și de agrement.
Direcțiile strategice ale dezvoltării teritoriale vizează coeziunea și competitivitatea,
punând bazele unei platforme comune de dezvoltare durabilă a județului ghidând integrarea și
coordonarea politicilor sectoriale cu cele teritoriale. În acest scop creșterea competitivității
orașelor, prin atragerea de noi investiții, prin promovarea patrimoniului natural și cultural, prin
realizarea de investiții publice și forme de management adecvat, contribuie la integrarea acestora
în politici regionale active în dezvoltarea turismului, sportului, a agrementului și implicit a
dezvoltării sănătoase și armonioase a tineretului prin practicarea sporturilor.
Prin programele Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de educație și Dezvoltarea
infrastructurii și serviciilor pentru tineret, sportive și de agrement, Consiliul Județean Alba a
stabilit inițierea construirii unui bazin de înot în Complexul de agrement din Parcul Arini, în
Municipiul Sebeș.
Municipiul Sebeș, pentru zona Podișul Secașelor, Valea Sebeșului, Șurianu și Valea
Cugirului, este un pol interregional de dezvoltare al Județului Alba, în jurul căruia gravitează
localitățile învecinate.
Prin realizarea acestui obiectiv de interes județean în municipiul Sebeș, Județul Alba va
oferii cetățenilor săi, rezidenți din comunitățile rurale și urbane, un înalt grad de accesibilitate și
conectivitate la serviciile publice de educație și sănătate, ceea ce va duce la creșterea calității
vieții într-un mediu curat și la valorificarea de noi oportunități de afaceri și de creare de noi
locuri de muncă.
Consiliul Judeţean Alba a identificat bunului imobil – teren - situat administrativ în
Municipiul Sebeș, judeţul Alba, înscris în CF 92663 Sebeș, compus din teren în suprafaţă de
16.377 mp. Acest imobil întrunește condițiile pentru realizării obiectivului de interes județean
Bazin de înot Sebeș Județul Alba.
Conform prevederilor art. 294 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, „Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale de
pe raza teritorială a unui judeţ în domeniul public al judeţului respectiv se face la cererea
consiliului judeţean, prin hotărâre a consiliului local al Municipiului , al oraşului sau al
municipiului, după caz.”, iar art. 294 alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
„Cererile prevăzute la alin. (1)-(3) se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a
consiliului local al Municipiului , al oraşului sau al municipiului, după caz.”
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 „Atribuţiile consiliului
judeţean” alin.(1) lit. c) „atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al
judeţului”, art. 182 alin.(1), care prevede „Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri
judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de

cetăţeni. Redactarea proiectelor se face de către cei care le propun, cu sprijinul secretarului
general al unităţii administrativ-teritoriale şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate
al consiliului judeţean” și alin. (4), care prevede „Dispoziţiile art. 124-127, 135, 136, 138, 139,
140 alin. (2) şi (3), precum şi ale art. 141 se aplică în mod corespunzător”, art. 196 alin.(1) lit.
a), care prevede „consiliul local şi consiliul judeţean adoptă hotărâri”, art. 297 „Stabilirea
modalităţilor de exercitare a dreptului de proprietate publică” alin.(1) care prevede
”Autorităţile prevăzute la art. 287 decid, în condiţiile legii, cu privire la modalităţile de
exercitare a dreptului de proprietate publică, respectiv: a ) darea în administrare … ”, art. 294
alin.(3) care prevede „Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativteritoriale de pe raza teritorială a unui judeţ în domeniul public al judeţului respectiv se face la
cererea consiliului judeţean, prin hotărâre a consiliului local al Municipiului , al oraşului sau al
municipiului, după caz.” și alin. (5) „Cererile prevăzute la alin. (1)-(3) se aprobă prin hotărâre
a consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al Municipiului , al oraşului sau al
municipiului, după caz.” din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele
Consiliului Județean Alba se va încuviința cerere adresată Consiliului local al Municipiului
Sebeș, pentru transmiterea unui imobil - teren, din domeniul public al Municipiului Sebeș și din
administrarea Consiliului local al Municipiului Sebeș, în domeniul public al Județului Alba și în
administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea realizării obiectivului de interes județean
Bazin de înot Sebeș Județul Alba.

Administrator Public,
Dan Mihai POPESCU

Întocmit, Radu Octavian NEAG

Director Executiv,
Ioan BODEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcții ale
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna martie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea
modificării Organigramei şi a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. a, art. 173 alin. 2 lit. c, art. 407 coroborat cu art. 409 alin. 3 lit. a,
art. 478 alin. 2 şi art. 507 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 31 alin. 2 şi art. 31 alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba, după cum urmează:
a.) La Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor se
transformă funcţia publică ocupată de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional
principal în consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior având în vedere
concursul de promovare în grad profesional;
b.) La Compartimentul amenajarea teritoriului, urbanism se transformă funcţia publică
ocupată de consilier, clasa I, grad profesional asistent în consilier, clasa I, grad profesional
principal având în vedere concursul de promovare în grad profesional;
c.) La Compartimentul dezvoltare promovare patrimonială și managementul unităților
de cultură se transformă funcţia publică ocupată de consilier, clasa I, grad profesional principal
în consilier, clasa I, grad profesional superior având în vedere concursul de promovare în grad
profesional;
d.) La Compartimentul strategii, programe, proiecte mediu se transformă funcţia publică
ocupată de consilier, clasa I, grad profesional asistent în consilier, clasa I, grad profesional
principal având în vedere concursul de promovare în grad profesional;
e.) La Biroul turism se mută definitiv o funcţie publică ocupată de consilier, clasa I, grad
profesional superior de la Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii interinstituţionale –
mutare cu repartizarea postului corespunzător funcţiei deţinute de funcţionarul public.
Art. 2. Organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, cu
modificările prevăzute la art. 1 va avea structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 3. Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, cu
modificările prevăzute la art. 1 va avea structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 4. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 26/28 ianuarie 2021 își încetează
aplicabilitatea începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6. Prin intermediul secretarului general al Județului 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, Președintelui Consiliului Județean Alba,
direcţiilor, serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Nr. 64
Alba Iulia, 18 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
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 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 completările ulterioare:
Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, către următoarele comisii
de specialitate:
Comisia nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii
publice

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 64/18 martie 2021
STAT DE FUNCȚII
AL APARATULUI DE SPECIALITATE
AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA
Denumirea funcţiei
Număr posturi
Preşedinte
1
Vicepreşedinte
2
Administrator public
1
CABINETUL PREȘEDINTELUI
5-7
Consilier
3
APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA
8
Secretar general al judeţului
1
BIROUL RESURSE UMANE
9
Şef birou
1
10-13
Consilier, grad profesional superior
4
14
Inspector, grad profesional superior
1
BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN
15
Șef birou
1
16-20
Auditor, grad profesional superior
5
SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL
21
1
Consilier, grad profesional superior
22
1
Consilier juridic, grad profesional superior
INFORMATICĂ
23-24
2
Consilier, grad profesional superior
SERVICIUL ADMINISTRATIV
25
Şef serviciu
1
26
Inspector de specialitate gradul I A
1
27
Inspector de specialitate gradul I
1
28
Referent IA
1
29-31
Îngrijitor
3
Îngrijitor (Sâncrai)
1
32
Şofer I (din care un post cu ½ normă)
9
33-41
42
Muncitor calificat I
1
43
Muncitor calificat I (Sâncrai)
1
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
44
Director executiv
1
SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS
45
Şef serviciu
1
46-50
Consilier juridic, grad profesional superior
5
51
Consilier juridic, grad profesional principal
1
52
Consilier juridic, grad profesional asistent
1
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
53-57
Consilier, grad profesional superior
5
REGISTRATURĂ, ARHIVĂ
58
1
Consilier, grad profesional superior

Nr. crt.
1
2-3
4

59

1
Inspector de specialitate gradul IA
AUTORITATEA JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT
60-61
2
Consilier, grad profesional superior
UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ, SOCIALĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL
62-63
2
Consilier, grad profesional superior
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
64
Director executiv
1
65
Director executiv adjunct
1
Contabilitate-financiar
66-70
Consilier, grad profesional superior
5
SERVICIUL DEZVOLTARE, PROGRAME ȘI GUVERNANȚA CORPORATIVĂ
71
Şef serviciu
1
Dezvoltare economică și rurală
72
Inspector, grad profesional superior
1
73-75
Consilier, grad profesional superior
3
Programe şi guvernanţa corporativă
76-77
Consilier, grad profesional superior
78
Consilier, grad profesional principal
SERVICIUL ACCESARE ȘI COORDONARE PROIECTE
79
Şef serviciu
80-85
Consilier, grad profesional superior
86
Inspector de specialitate gradul IA
SERVICIUL BUGET VENITURI
87
Şef serviciu
Buget
88-90
Consilier, grad profesional superior
Urmărire, încasare venituri şi executare silită
91-93
Consilier, grad profesional superior
94
Consilier juridic, grad profesional principal
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
ȘI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII CONTRACTELOR
95
Şef serviciu
96-100
Consilier achiziţii publice, grad profesional superior
101
Consilier achiziţii publice, grad profesional principal
102
Consilier achiziţii publice, grad profesional asistent
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
103
Director executiv
SERVICIUL PROGRAME, LUCRĂRI, ÎNTREȚINERE DRUMURI
104
Şef serviciu
Administrare drumuri judeţene
105-108
Consilier, grad profesional superior
109
Consilier, grad profesional principal
110-111
Consilier, grad profesional asistent
Siguranţa circulaţiei pe drumurile judeţene
112-113
Consilier, grad profesional superior
114-115
Referent IA
Întreţinere drumuri judeţene
116
Inspector de specialitate gradul II
117-122
Muncitor calificat I
SERVICIUL ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT

2
1
1
6
1
1
3
3
1

1
5
1
1
1
1
4
1
2
2
2
1
6

Şef serviciu
1
Consilier, grad profesional superior
5
Inspector de specialitate gradul I
1
Referent IA
1
DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM
131
Arhitect şef
1
Amenajarea teritoriului, urbanism
132-135
Consilier, grad profesional superior
4
136-137
Consilier, grad profesional principal
2
138
Consilier, grad profesional debutant
1
Autorizare, disciplina în construcţii, cadastru, GIS
139-142
Consilier, grad profesional superior
4
143
Consilier, grad profesional principal
1
144-145
Consilier, grad profesional asistent
2
146
Consilier, grad profesional debutant
1
SERVICIUL INVESTIŢII, DEZVOLTARE, PROMOVARE PATRIMONIALĂ ŞI
MANAGEMENTUL UNITĂŢILOR DE CULTURĂ
147
Şef serviciu
1
Investiţii
148-150
Consilier, grad profesional superior
3
Dezvoltare promovare patrimonială şi Managementul unităţilor de cultură
151-154
Consilier, grad profesional superior
4
155
Inspector, grad profesional superior
1
BIROUL RELAŢII INTERNAŢIONALE, DIASPORA, RELAŢII PUBLICE ŞI
COMUNICARE
156
Şef birou
1
157-159
Consilier, grad profesional superior
3
160
Inspector de specialitate gradul IA
1
161
Inspector de specialitate gradul II
1
BIROUL TURISM
162
Şef birou
1
163-164
Consilier, grad profesional superior
2
165
Inspector, grad profesional superior
1
166
Consilier, grad profesional asistent
1
167
Inspector, grad profesional asistent
1
168
Inspector de specialitate gradul IA
1
Tineret, învățământ, sport și relaţii interinstituţionale
169
Consilier, grad profesional superior
1
SERVICIUL MEDIU
170
Șef serviciu
1
Strategii, programe, proiecte mediu
Consilier, grad profesional principal
171-172
2
Sistem de management integrat al deşeurilor
Consilier, grad profesional superior
173-175
3
Consilier, grad profesional asistent
176
1
Consilier, grad profesional debutant
177
1
Factori de mediu şi schimbări climatice
Inspector de specialitate gradul IA
178
1
Inspector de specialitate gradul I
179-180
2
TOTAL
180
123
124-128
129
130

1-3
4

MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE CULTURĂ
Director–manager gradul II
Director general–manager gradul II
TOTAL
TOTAL GENERAL

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

3
1
4
184

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 6185/18 martie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a
Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba

I. Expunere de motive
Prin proiectul de hotărâre iniţiat se propune modificarea Organigramei şi a Statului de
funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba în sensul: transformării a patru
funcţii publice ca urmare a promovării în grad profesional a unor funcţionari publici din cadrul
aparatului de specialitate şi mutării unui funcţionar public de la un compartiment la altul, cu
repartizarea postului corespunzător funcției publice deținute.
Potrivit prevederilor art. 191 alin. 2 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, președintele consiliului județean
„întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de organizare şi
funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi
funcţionare a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi
ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 26/28 ianuarie 2021 au fost aprobate
Organigrama şi Statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 26/28 ianuarie 2021 privind aprobarea
modificării Organigramei şi a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. a, art. 173 alin. 2 lit. c, art. 407 coroborat cu art. 409 alin. 3 lit. a,
art. 478 alin. 2 şi art. 507 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 31 alin. 2 şi art. 31 alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Încadrare în prevederile bugetului pe anul 2021.
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi 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. 64 din 18 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 completările ulterioare, şi ale Legii nr. 24/2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 6187/18 martie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
BIROUL RESURSE UMANE
Domnului Horaţiu Zaharia SUCIU – şef birou
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcții ale
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 18 martie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 25 martie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 64/18 martie 2021 şi are ataşat referatul de
aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de
funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Biroul resurse umane
Nr. 6218/18 martie 2021

Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de
funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
Conform art. 173 alin. 1 lit. a şi art. 173 alin. 2 lit. c din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul județean îndeplinește: „atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi
ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”, respectiv “aprobă, în condiţiile legii,
la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a
consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare
ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes
judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”.
Prin Proiectul de hotărâre iniţiat, s-au propus modificări la Organigrama şi Statul de
funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, astfel:
I. Transformarea unor funcţii publice de execuţie, ca urmare a susținerii şi
promovării examenului de promovare în grad profesional, a unor funcţionari publici din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba:
- Transformarea funcției publice de execuţie de consilier achiziţii publice, gradul
profesional principal de la Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor
din cadrul Direcţiei dezvoltare şi bugete în consilier achiziţii publice, gradul profesional
superior.
- Transformarea funcției publice de execuţie de consilier, gradul profesional asistent de la
Compartimentul amenajarea teritoriului, urbanism cadrul Direcţiei amenajarea teritoriului şi
urbanism în consilier, gradul profesional principal.
- Transformarea funcției publice de execuţie de consilier, gradul profesional principal de
la Compartimentul dezvoltare promovare patrimonială și Managementul unităților de cultură Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură în
consilier, gradul profesional superior.
- Transformarea funcției publice de execuţie de consilier, gradul profesional asistent de la
Compartimentul strategii, programe, proiecte mediu - Serviciul mediu în consilier, gradul
profesional principal.
În conformitate cu prevederile art. 478 alin. 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, „Promovarea în grad
profesional se face prin concurs sau examen, organizat de către autorităţile şi instituţiile
publice, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, prin transformarea postului ocupat de
funcţionarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului.”
Conform art. 31 alin. 2 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare „încadrarea şi promovarea
personalului plătit din fonduri publice pe funcţii, grade sau trepte profesionale se fac potrivit
prevederilor din statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin
legi, hotărâri ale Guvernului sau acte administrative ale ordonatorului principal de credite,
după caz”, iar conform art. 31 alin. 4 din aceeaşi lege „în situaţia în care nu există un post
vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcţii, grade sau trepte
profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este
încadrat într-unul de nivel imediat superior”.

II. Mutarea definitivă a unui funcţionar public, cu repartizarea postului
corespunzător funcţiei deţinute de funcţionarul public – prin dispoziţiea Preşedintelui
Consiliului Judeţean un funcţionar public (ID 452836) a fost mutat definitiv cu repartizarea
postului ocupat, de la Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii interinstituţionale la
Biroul turism.
În conformitate cu prevederile art. 507 alin. 6 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, „În cazuri
temeinic justificate, mutarea definitivă a unui funcţionar public de execuţie se poate dispune de
conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, motivat, cu repartizarea postului corespunzător
funcţiei deţinute de funcţionarul public şi cu acordul scris al funcţionarului public, în măsura în
care nu este afectată organigrama autorităţii sau instituţiei publice”.
Modificările intervenite asupra Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Alba nu conduc la modificarea numărului total de posturi față
de structura aprobată în organigrama anterioară.
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, propun aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Şef birou,
Horaţiu Zaharia SUCIU
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Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Alba nr. 64 din 18 martie 2021
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