ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Statutului Județului Alba

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna martie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Statutului Județului
Alba;
- proiectul Statutului Județului Alba elaborat de Direcţia administraţie publică Compartimentul administraţie publică în colaborare cu Administratorul public al Judeţului Alba.
Având în vedere prevederile:
- art. 104 alin. 1 şi art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 6 alin. 3, art. 30 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 25 din 14
ianuarie 2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativteritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a
consiliului local (anexa
nr. 1 - Modelul orientativ al statutului unităţii administrativteritoriale).
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1, lit. a și art. 243 alin. 1, lit. a O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă
următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă Statutul Județului Alba, conform anexei - parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art. 2. Prin intermediul secretarului general 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, Direcției juridică și administraţie publică, Direcţiei
gestionarea patrimoniului, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei amenajarea teritoriului şi
urbanism, Serviciului mediu, Serviciului investiţii, dezvoltare, promovare patrimonială şi
managementul unităţilor de cultură, Biroului relaţii internaţionaşle, diaspora, relaţii publice şi
comunicare şi Biroului turism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 51
Alba Iulia, 9 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 comun, 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 juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba;
Administratorului public al Judeţului 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
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

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 51/9. martie 2021
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CAPITOLUL 1
DATE GEOGRAFICE

1.1. Localizare geografică
Din punct de vedere geografic, teritoriul județului Alba este situat în partea centralvestică a României, pe cursul mijlociu al Mureșului și se învecinează la nord cu județul Cluj, la nordvest cu județele Bihor și Arad, la sud-vest cu județul Hunedoara, la sud cu județul Vâlcea, la est cu
județul Sibiu și la nord-est cu Județul Mureș.
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1.2. Suprafaţa
Suprafața totală a județului Alba este de 6.242 kmp, reprezentând 2,6% din suprafața
țării, acesta fiind al 16-lea județ ca mărime, încadrat în categoria județelor de mărime mijlocie.

1.3. Relieful
Relieful județului Alba este variat, fiind predominant montan. Munţii ocupă 52% din
suprafaţă, zonele de podiş şi dealuri 26%, iar zonele de câmpie, inclusiv luncile râurilor, 22%.
Este structurat pe trei mari unități naturale:
 Munţii Apuseni, situaţi în partea nord-vestică, cuprind Munţii Bihorului (vârful
Curcubata 1849 m) cu masivul Găina (1486 m), Muntele Mare, Munţii Metaliferi, Munţii
Trăscăului şi Munceii Vinţului;
 Carpaţii Meridionali, în partea sudică, reprezentaţi de Munţii Şureanului (Sebeşului) cu
Vârful lui Pătru 2130 m şi, parţial, Munţii Cindrelului;
 Podişul Transilvaniei, în partea estică, cu subunităţile Târnavelor, Măhăceni şi
Secaşelor.
Munţii Apuseni sunt despărţiţi de celelalte unităţi de Culoarul Mureşului, ce reprezintă o
unitate de contact.
Unitatea dealurilor şi podişurilor este alcătuită din dealuri piemontane: ale Sebeşului,
cele ale Trăscăului şi de Podişul Transilvaniei.
Culoarul Mureşului este o unitate de contact ce desparte Munţii Apuseni de Podişul
Transilvaniei, având o altitudinea coborâtă, cuprinsă între 220 m, la confluenţa cu Sebeşul şi 270
m, la confluenţa cu Arieşul. Sunt individualizate cele 8 terase ale Mureşului, bine utilizate în
agricultură şi favorizând dezvoltarea aşezărilor. În zona de culoar se individualizează două
depresiuni: Sebeş - Alba Iulia şi Teiuş, netede, sculptate în formaţiuni pliocene.
Culoarul Orăştiei se întinde între Munţii Apuseni şi Carpaţii Meridionali, cu altitudini
mai coborâte şi Valea Mureşului, asimetrică, ce se continuă spre est cu depresiunea - culoar
Secaş, cu frecvente procese de versant. Tot în categoria depresiunilor se pot aminti şi cele
intramontane situate pe văi şi pe Valea Ampoiului.

1.4. Clima
Datorită poziției sale geografice, județul Alba se caracterizează printr-un climat
continental moderat, ce favorizează dezvoltarea turismului itinerant, cu precădere vara, precum
și practicarea sporturilor de iarnă în sezonul rece. În zonele montane se înregistrează o climă rece și
mai umedă, iar în zona de dealuri, mai caldă și ceva mai uscată. În zonele de dealuri vremea devine
frumoasă începând din luna mai, dar și cu unele furtuni de primăvară. Luna iunie este cea mai
ploioasă și cu o nebulozitate pronunțată. Începând din iulie, vremea se stabilizează, timpul
devine frumos, menținându-se astfel până la jumătatea lui octombrie.
Clima este influențată în primul rând de circulația aerului, în Alba predominând
circulația nord - vestică, ce aduce mase de aer mai umede, urmată de circulația sudică și sudvestică, cu mase de aer cald tropical, precum și de circulația nordică și nord-estică, cu mase de
aer rece de origine polară. Temperatura medie anuală în județul Alba este de 9,3ºC, temperatura
minimă poate să scadă până la - 33,9ºC (ianuarie 1963), iar temperatura maximă poate ajunge
până la 37,7ºC (august 1971).
Munţii Apuseni determină şi procesele de fohnizarea aerului ce au loc pe rama estică a
acestora.
Cele mai coborâte temperaturi se produc în ianuarie, cu medii cuprinse între 3 şi 100C ca
în luna iulie să se înregistreze peste 250C în zona de culoar al Mureşului şi Târnavelor şi coboară
la 200C în zona celor mai mari înălţimi. La Alba Iulia temperatura minim absolută a fost de 310C, iar maxima de 390C, ceea ce corespunde unei amplitudini termice maxime de 70,70C.
Vântul este elementul climatic ce reflectă cel mai bine influenţa circulaţiei generale a
atmosferei.
Astfel, pe zona culoarului Mureşului predomină circulaţia sud - vestică (Sebeş 22,1 %,
Ighiu 15,6 %, Blaj 13,3 %) urmată de cea de nord - est (Blaj 9,5 %, Ighiu 5,7 %) sau de vest
(Sebeş 5,1 %, Ighiu 4,8 %). Pe înălţimi însă predomină circulaţia vestică şi cea sudică (cu 12 %
fiecare staţia Băişoara), iar în Ţara Moţilor, la Câmpeni, direcţiile dominante sunt cele de vest şi
sud–vest cu circa 10%.
1.5. Hidrografia
Hidrografia judeţului Alba este dominată de cursul mijlociu al Mureşului, care colectează
toate râurile din teritoriul său. Principalii afluenţi ai Mureșului în judeţul Alba, pe partea dreaptă,
sunt: Arieșul, Aiudul, Geoagiul, Valea Teiuşului, Valea Galzii, Cricăul, Ampoiul, Vinţul etc, iar
pe partea stângă Mureșul primeşte: Târnava (Mare şi Mică), Secaşul, Sebeşul, Pianul, Cugirul și
altele. În zona Munţilor Apuseni avem râul Arieș, cu cei doi afluenți ai săi: Arieșul Mare și
Arieșul Mic.
Rețeaua hidrografică a județului Alba aparține în întregime bazinului râului Mureș, râu ce
intră în județ în amonte de confluența Văii Băcăinți (202 m). Cei mai importanți afluenți sunt pe
dreapta Arieșul, Aiudul, Geoagiul și Ampoiul, iar pe stânga Târnava, Sebeșul, Pianul și Cugirul.
O parte din rezerva de apă este cantonată în lacurile naturale: Iezerul Șureanu, Iezerașul
Carpa și Iezerul Ighiel, dar și în lacurile antropice din împrejurimile Roșiei Montane sau în cele de pe
calea Sebeșului.
1.6. Fauna
Variatele condiţii geografice au favorizat dezvoltarea unei populaţii faunistice bogate,
cu o structură mozaicată şi complexă, impunându-se în mod deosebit fauna montană, de şes şi
coline şi cea acvatică. Astfel, în etajul pădurilor montane întâlnim ursul brun dar şi cerbul
carpatin, lupul mistreţul, iar la limita inferioară sau în zona de podiş vulpea şi iepurele.
Dintre păsări întâlnim horoiul, alunarul, mierla de piatră. Caracteristice sunt câteva
perechi de acvile de munte - în Cheile Râmeţului şi Colţii Trăscăului, cât şi cocoşul de munte în
Munţii Şureanu.
Apele sunt bogate în peşti: somnul, cleanul, crapul, mreana care populează văile
Mureşului şi Târnavei, cât şi păstrăvul ce populează cursurile superioare ale râurilor montane.
1.7. Flora
Diversitatea reliefului, a structurii geologice, cât şi a climatului, se reflectă direct asupra
vegetaţiei. Astfel, între extremele altitudinale cuprinse între lunca Mureşului şi cel mai înalt vârf
(Şureanu 2059 m) se găsesc individualizate principalele etaje de vegetaţie.

Etajul alpin este caracteristic unităţilor montane înalte şi cuprinde golurile de munte
unde se întâlnesc păşunile şi pajiştile alcătuite din graminee microterme. Ca vegetaţie arbustivă
se întâlnesc aici afinul şi Licheanul islandic.
Etajul subalpin cuprinde rariştile de la limita superioară a moldişurilor, incluzând şi
desişurile de jneapăn şi ienupărul pitic. Intensele defrişări de păduri au favorizat extinderea
acestui etaj, dar reprezintă de cele mai multe ori de pajişti secundare de păina roşu şi ţepoşica.
Tot aici întâlnim pe Şureanu şi tufărişuri de smirdar, uneori în asociaţii cu afinul.
Etajul montan este cuprins între limitele de 400 – 600 m şi 1600 – 1700 m şi se împarte
în două subetaje: al molidişurilor (superior) şi al făgetelor (inferior).
Etajul stăjeretelor termofile coincide cu zona dealurilor cu un climat mai blând şi este
reprezentat prin stejar, gorun şi cer, în asociaţii cu cireşul sălbatic şi scoruţul.
Etajul silvostepei este cuprins în zona de dealuri şi Podişul Transilvaniei şi este
reprezentat de specii xerofile în pajişti de Festuca valesiaca apoi Allium flavum, Carex humilis,
Stipa capillata etc. Vegetaţia azonală cuprinsă de-a lungul râurilor este reprezentată de specii
arbustive şi ierboase iubitoare de umezeală.
1.8. Resursele solului
Diversitatea formelor de relief face ca judeţul Alba să fie printre puţinele din ţară ce se
poate mândri cu o zestre atât de bogată din frumuseţea şi varietatea elementelor cadrului natural
cu numeroase peisaje pitoreşti ce se împletesc armonios cu peisajele umanizate. Nu se poate face
o clasificare a peisajelor naturale în funcţie de criterii, valoare, fiecare având un specific aparte.
Unele peisaje de valoare deosebită sunt sub ocrotire şi declarate monumente ale naturii, dar pe
lângă acestea mai întâlnim şi altele ce ar putea face obiectul unor studii şi, de la caz la caz,
declarate rezervaţii.
Peisajul natural are influenţă deosebită asupra cadrului construit, oamenii căutând acele
locuri mai prielnice amplasării aşezărilor. Astfel, acestea au fost de regulă amplasate în
apropierea resurselor, pe lângă ape, la adăpost în bazinete depresionare, pe versanţii însoriţi etc.
1.9. Resursele subsolului
Structura petrografică complexă pusă în evidenţă printr-un mozaic al formaţiunilor
geologice face ca subsolul judeţului să dispună de resurse variate în cantităţi apreciabile, altele
mai rare, dar de o valoare deosebită.
În evoluţia geologică îndelungată, fiecare etapă şi-a lăsat amprenta prin numeroase
tipuri genetice ale substanţelor minerale utile. Bine reprezentat şi de valoare deosebită,
magmatismul neogen s-a manifestat în Munţii Apuseni prin trei cicluri. Îl regăsim materializat
prin andezitele de la Faţa Băii, dacitele de la Roşia Montană, andezitele de la Breaza şi bazaltele
de la Detunata, la fel sedimentele din Depresiunea Transilvaniei, cu zăcămintele de sare şi gaze
naturale. În judeţul Alba întâlnim:
 zăcăminte aurifere la Baia de Arieş şi Roşia Montană
 zăcăminte polimetalice la Baia de Arieş şi Almaşu Mare
 zăcăminte cuprifere la Roşia Poieni şi Bucium-Izbita
 telururi auroargentifere la Baia de Arieş
 minerale argiloase rezultate din alterarea hidrotermală a vulcanitelor la Cârnic (Roşia
Montană)
 zăcăminte de sare la Ocna Mureş
 betonita de Ciugud şi Ocna Mureş
 gaze naturale la Cetatea de Baltă - Tăuni
 calcare la Poiana Aiudului
 marmură la Sohodol
 argile la Sântimbru, Războieni şi Blaj.
Formaţiunile cristaline, sedimentarul şi magmatismul au generat o serie de minerale
utile precum şisturi verzi, pegmatite, gresii senoniene, gresii şi conglomerate cretacice, calcare,
dolomite, argile, bazalte, dacite, cuartite, amfibolite, nisipuri şi pietrişuri ce servesc ca materie
primă în construcţii, în industria ceramică sau chimică. Sunt răspândite aproape pe toată
suprafaţa zonei montane şi se exploatează din cariere. Nisipurile şi pietrişurile se exploatează din
albiile râurilor la Războieni, Aiud, Galtiu, Sântimbru, Vinţu de Jos pe Mureş, Sălciua pe Arieş şi
Crăciunelu de Jos pe Târnava.

Pe lângă resursele exploatabile se mai întâlnesc şi altele ce ar putea face obiectul unor
viitoare exploatări ca:
 exploatarea unor structuri de adâncimi: Baia de Arieş, Bucium şi Almaşu Mare
 minerializaţii de sulfuri (Cu, Pn, Zn) de pe Valea Ciorii
 cercetarea şi valorificarea aluviunilor aurifere de pe văi
 valorificarea substanţelor argiloase din masivul Cârnic şi Cetate (Roşia Montană)
 valorificarea sulfurilor de cupru şi a metalelor rare din Munţii Bihorului
 valorificarea nisipurilor cuarţoase ponţiene de la Lopadea Nouă – Ocna Mureş şi a
cuarţului (98% Si 02) de la Sălciua, Vadu Moţilor şi Baia de Arieş
 valorificarea pe plan local a ivirilor de ape minerale de la Crăciunelu de Jos şi Ocna
Mureş, apoi Lopadea Nouă, Tiur (Blaj), Cenade.
CAPITOLUL 2
DATE ISTORICE
Judeţul Alba, în forma sa actuală, a fost înființat în anul 1968, prin reorganizarea
teritorială a regiunilor Cluj, Hunedoara, Brașov și Mureș (din raioanele Alba Iulia, Sebeș,
Câmpeni, Aiud și anumite părți ale raioanelor Târnăveni și Mediaș).
Denumirea județului provine din cuvântul latin albus, -a, -um, care înseamnă alb, fiind
legat de prima atestare de la 1097, când este menționat primul comite, care avea atribuții
administrative și în afara cetății orașului Alba Iulia.
În parcursul istoric al judeţului sunt înscrise momente importante din istoria României:
cel mai mare centru al Daciei romane, unirea Ţărilor Române sub Mihai Viteazul, Revoluţia de
la 1848, Marea Unire de la 1 decembrie 1918, încoronarea regilor României Mari.
Primele descoperiri arheologice certe din județul Alba datează din perioada neolitică
(circa 6200-2700 î.Hr.), foarte prezente pe teritoriul județului fiind civilizațiile așa-numitelor
culturi Starčevo-Criș, Petrești, Coțofeni etc. De la micile aşezări din neolitic şi epoca bronzului,
s-a trecut la sistemul fortificaţiilor mari, din prima epocă a fierului, apoi la cetăţile dacice,
adevărate nuclee comerciale şi de apărare la intrarea în munţi (Piatra Craivii, Căpâlna, Cugir).
Perioada romană are o istorie bogată pentru teritoriul Județului Alba.
Pe locul actualului oraş Alba Iulia s-a aflat cel mai mare centru urban al Daciei romane,
Apulum. Aici a fost încartiruită Legiunea a XIII-a Gemina, imediat după războiul din 106,
legiune ce s-a aflat la Apulum pe toată durata ocupaţiei romane. În această perioadă au fost
întemeiate o serie de așezări: Ampelum (Zlatna), Municipium Aurelium Apulense, Municipium
Septimium Apulense (cele două centre urbane de la Apulum), Alburnus Maior (Roșia Montană)
sau Brucla (Aiud).
În „epoca migraţiilor” (secolele IV-IX), viaţa urbană a încetat, iar informațiile istorice
sunt, în general, mult reduse. Acestea se înmulțesc înspre perioada formării Voievodatului
Transilvaniei, perioadă în care se vorbește și despre Voievodatul de Bălgrad (Alba Iulia).
În anul 1177 a fost constituit comitatului Alba (odată cu expansiunea maghiară în
Transilvania), care avea, în acele vremuri, teritorii mult mai întinse. Acest comitat s-a suprapus,
probabil, peste voievodatul de la Bălgrad şi a înglobat, în prima fază, în secolele XI-XIII, toată
partea centrală şi de sud a Transilvaniei, începând cu părţile Hunedoarei şi până la izvoarele
Mureşului şi Oltului, incluzând Ţara Bârsei, Ţara Făgăraşului şi depresiunea Ciucului.
Principatul Transilvaniei, cu capitala la Alba Iulia, va juca, în Evul Mediu, un rol
important în dezvoltarea economică, culturală și politică a regiunii. Zona Albei a cunoscut o
amplă dezvoltare. La Sebeş apar primele bresle meşteşugăreşti, alături de cele din Sibiu şi
Braşov. Mari bătălii împotriva turcilor s-au purtat, pe aceste meleaguri, la Sântimbru, în anul
1442, de către oştile conduse de Iancu de Hunedoara şi la Câmpul Pâinii (Şibot) de către
armatele lui Ştefan Bathory, sprijinit de Pavel Chinezu.
În secolele al XVI-lea și al XVII-lea, Alba Iulia a fost capitală a Principatului
Transilvaniei, aici fiind tipărit, în 1648, Noul Testament de la Bălgrad. Fiind greu de administrat,
în secolul al XVIII-lea, comitatul a fost împărţit în două unităţi distincte: Comitatul Alba
Inferioară sau Alba de Jos, cu capitala la Aiud şi Comitatul Alba Superioară sau Alba de Sus,
format din enclavele rămase după organizarea şi desprinderea scaunelor săseşti şi secuieşti
(secolele XIII-XV).
În primul proiect de reorganizare a Principatului Transilvaniei, 1841 –1842, comitatul
Alba de Sus a fost desfiinţat şi anexat scaunelor secuieşti, iar în timpul Revoluţiei de la 1848, a

fost desfiinţat şi comitatul Alba Inferioară, fiind înfiinţate districte. Districtul Albei a fost
împărţit în două, Districtul Superior în stânga Mureşului cu centrul la Blaj, iar Districtul Inferior
în dreapta Mureşului, cu capitala la Alba Iulia.
După Revoluţia din 1848-1849, regimul absolutist habsburgic a desfiinţat vechile
comitate ale Transilvaniei, adoptându-se o nouă reformă administrativă prin care principatul a
fost împărţit în şase districte militare. După instaurarea Dualismului austro-ungar, în 1867,
Transilvania şi-a pierdut autonomia. Astfel, din 1870, comitatele au fost subordonate direct
guvernului de la Budapesta.
După Unirea Transilvaniei cu România, în 1918, toate vechile comitate au primit
denumirea de judeţe, în care s-a instaurat o administraţie românească. Comitatul Alba Inferioară
a primit denumirea de Județul Alba Inferioară, restrânsă, din 1925, la Județul Alba. Reședința
județului a fost păstrată la Aiud până în anul 1929, când s-a mutat la Alba Iulia.
Instaurarea, în anul 1938, a dictaturii regelui Carol al II–lea, a adus o nouă reformă
administrativă a României, prin care teritoriul a fost împărţit în 10 ţinuturi. Fiecare ţinut avea în
componenţă între 4 şi 10 judeţe. Ţinutul Mureş, cu capitala la Alba Iulia, avea în subordine 9
judeţe: Alba, Ciuc, Făgăraş, Mureş, Odorhei, Sibiu, Târnava Mică, Târnava Mare şi Turda. În
urma pierderilor teritoriale suferite de România, în 1940, guvernul Generalului Antonescu
dispune o nouă reformă, prin care se desfiinţează ţinuturile şi se revine la vechile judeţe.
Instaurarea puterii comuniste, în 1946, a proiectat o nouă reformă administrativ - teritorială a
României, care a fost organizată după modelul sovietic în: regiuni, raioane, oraşe şi comune.
Judeţul Alba a fost desfiinţat şi transformat într-un mic raion al regiunii Hunedoara.
Începând cu anul 1968, Județul Alba capătă forma pe care o are și astăzi. În cadrul
reformei din anul respectiv, au fost reorganizate teritorial regiunile Hunedoara, Brașov și Mureș,
regiunile fiind cele mai mari unități teritoriale până atunci. Din raioanele (subunități ale
regiunilor) Alba Iulia, Sebeș, Câmpeni, Aiud și anumite părți ale raioanelor Târnăveni și Mediaș
a fost creat Județul Alba. Cea mai mare parte a teritoriului județului de azi aparţinuse, în
deceniile precedente, judeţelor (interbelice) Alba și Sibiu, comitatelor (antebelice) Alba de Jos și
Sibiu, respectiv Scaunului Secuiesc al Arieșului și Scaunului Săsesc al Sebeșului.
CAPITOLUL 3
ÎNSEMNELE JUDEȚULUI ALBA: DRAPELUL ŞI STEMA
3.1. Drapelul judeţului Alba

Descrierea Drapelului
Drapelul Județului Alba are fondul roșu (PANTONE RED – C0, M100, Y100, K0) cu un
decupaj triunghiular alb (PANETONE TRANS.WHITE – C0, M0, Y0, K0) pe care este figurată
stema județului.
Proporția între lățimea și lungimea drapelului este de 2/3. Triunghiul alb are 2 laturi egale
cu înălțimea drapelului, cea de-a treia pornește din colțul stânga jos la 450.
Stema județului este amplasată în triunghiul alb, are înălțimea de 1/4 din înălțimea
drapelului și este amplasată față de latura din stânga și de sus la 1/10 din înălțimea drapelului.
Drapelul se fixează pe suport cu partea albă.
3.2. Stema judeţului Alba

Consiliul Judeţean Alba, prin Hotărârea nr. 47 din 14 februarie 2014 şi-a însuşit un
proiect de revizuire a Stemei Judeţului Alba, în conformitate cu Metodologia de elaborare,
reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor aprobată prin
H.G. nr. 25 din 16 ianuarie 2003.
Actuala stemă a judeţului poate fi reprodusă pe firmele și sigiliile județului, pe
imprimatele acestuia și pe indicatoarele care marchează intrarea în județ sau localități.
Stema va fi expusă pe frontispiciul clădirilor în care se află sediul autorităților
administrației publice locale, împreună cu stema României. Stema poate fi folosită cu prilejul
unor manifestări de interes județean, în acțiuni protocolare și poate fi reprodusă pe insigne, pe
diferite tipărituri și alte obiecte destinate să contribuie la cunoașterea specificului județean.
Descrierea Stemei
Stema Județului Alba se compune dintr-un scut cu baza curbată, despicat. În primul
cartier, pe albastru, are un legionar roman de argint, stând în picioare spre stânga, ţinând în mâna
dreaptă o lance de argint, iar în stânga un scut negru, cu inscripţia V.R.R. (virtus romana
rediviva).
Cartierul secund, tăiat, are în partea de sus, pe roşu, o poartă de cetate, arcuită, de argint,
cu două turnuri crenelate, având în intrare stema Moldovei, iar în partea inferioară, pe aur,
sigiliul lui Avram Iancu (un brad verde încadrat de inscripţia SIGILLU PRAEFECTUREI
AURARIE GEMINE).

CAPITOLUL 4.
ORGANIZAREA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
4.1. Structura Unității Administrativ Teritoriale - Judeţul Alba
Județul Alba este compus din entităţi urbane - 4 municipii şi 7 orașe, și entităţi rurale 67 de comune şi 656 de sate.

A.) Entităţi urbane:
A.1.) Municipii:
Municipiul ALBA IULIA cu localităţile componente: ALBA IULIA, Bărăbanţ,
Miceşti, Oarda, Pâclişa
Municipiul AIUD cu localităţile componente: AIUD, Aiudul de Sus, Gâmbaş, Măgina,
Păgida şi satele ce aparţin municipiului: Ciumbrud, Gârbova de Jos, Gârbova de Sus, Gârboviţa,
Sâncrai, Ţifra
Municipiul BLAJ cu localităţile componente: BLAJ, Deleni-Obârşie, Fliteşti, Iyvoarele,
Petrisat, Tiur, Veza şi satele ce aparţin municipiului: Mănărade, Spătac
Municipiul SEBEŞ cu localităţile componente: SEBEŞ, Lancrăm, Petreşti şi şi sat ce
aparţine municipiului: Răhău
A.2. Oraşe:
Oraşul ABRUD cu localităţile componente: ABRUD, Abrud-Sat, Gura Cornei, Soharu
Oraşul BAIA DE ARIEŞ cu localitatea componentă: BAIA DE ARIEŞ şi satele ce
aparţin oraşului: Brăzeşti, Cioara de Sus, Muncelu, Sartăş, Simuleşti
Oraşul CÂMPENI cu localităţile componente: CÂMPENI, Bonceşti, Borleşti, Boteşti,
Certege, Coasta Vâscului, Dănduţ, Dealu Bistrii, Dealu Capsei, Dric, Faţa Abrudului, Floreşti,
Furduieşti, Mihoieşti, Motorăşti, Peste Valea Bistrii, Poduri, Sorliţa, Tomuşeşti, Valea Bistrii,
Valea Caselor, Vârşi

Oraşul CUGIR cu localităţile componente: CUGIR, Bocşitura, Bucuru, Călene, Feţeni,
Goaşele, Mugeşti, Vinerea
Oraşul OCNA MUREŞ cu localităţile componente: OCNA MUREŞ, Uioara de Jos,
Uioara de Sus şi satele ce aparţin oraşului: Cisteiu de Mureş, Micoşlaca, Războieni-Cetate
Oraşul TEIUŞ cu localitatea componentă: TEIUŞ şi satele ce aparţin oraşului: Beldiu,
Căpud, Coşlariu Nou, Peţelca
Oraşul ZLATNA cu localitatea componentă: ZLATNA şi satele ce aparţin oraşului:
Boteşti, Budeni, Dealu Roatei, Dobrot, Dumbrava, Feneş, Galaţi, Izvoru Ampoiului, Pătrângeni,
Pirita, Pârâu Gruiului, Podu lui Paul, Runc, Ruşi, Suseni, Trâmpoiele, Valea Mică, Vâltori
B.) Entităţi rurale:
Comune:
Comuna ALBAC cu satele componente: ALBAC, Bărăşti, Budăieşti, Cioneşti, Costeşti,
Dealu Lămăşoi, Deve, După Pleşe, Faţa, Pleşeşti, Potionci, Rogoz, Roşeşti, Ruseşti, Sohodol,
Tamboreşti
Comuna ALMAŞU MARE cu satele componente: ALMAŞU MARE, Almaşu de
Mijloc, Brădet, Cheile Cibului, Cib, Glod, Nădăştia
Comuna ARIEŞENI cu satele componente: ARIEŞENI, Avrămeşti, Bubeşti, Casa de
Piatră, Cobleş, Dealu Bajului, Faţa Cristesei, Faţa Lăpuşului, Galbena, Hodobana, Izlaz, Pănteşti,
Pătrăhăiţeşti, Poieniţa, Raviceşti, Sturu, Ştei-Arieşeni, Vanvuceşti
Comuna AVRAM IANCU cu satele componente: AVRAM IANCU, Achimeţeşti,
Avrămeşti, Bădăi, Boldeşti, Călugăreşti, Căsoaia, Cândeşti, Cârăşti, Cârţuleşti, Coceşti,
Cocoşeşti, Coroieşti, Dealu Crişului, Doleşti, Dumăceşti, Gojeieşti, Helereşti, Inceşti, Jojei,
Mârteşti, Orgeşti, Pătruţeşti, Plai, Puşeleşti, Şoiceşti, Şterteşti, Târsa, Târsa-Plai, Valea Maciului,
Valea Uţului, Verdeşti, Vidrişoara
Comuna BERGHIN cu satele componente: BERGHIN, Ghirbom, Henig, Straja
Comuna BISTRA cu satele componente: BISTRA, Aroneşti, Băleşti, Băleşti-Cătun,
Bârleşti, Cheleteni, Ciuldeşti, Creţeşti, Dealu Muntelui, Dâmbureni, Durăşti, Găneşti, Gârde,
Hodişeşti, Hudriceşti, Lipaia, Lunca Largă, Lunca Merilor, Mihăieşti, Nămaş, Novăceşti,
Perjeşti, Poiana, Poiu, Rătitiş, Runcuri, Sălăgeşti, Ştefanca, Tolăceşti, Tomnatic, Trişoreşti,
Ţărăneşti, Vârşi-Rontu, Vârşii Mari, Vârşii Mici
Comuna BLANDIANA cu satele componente: BLANDIANA, Acmariu, Ibru, Poieni,
Răcătău
Comuna BUCERDEA GRÂNOASĂ cu satele componente: BUCERDEA
GRÂNOASĂ, Cornu, Pădure, Pânca
Comuna BUCIUM cu satele componente: BUCIUM, Angheleşti, Bisericani, BuciumSat, Cerbu, Ciuculeşti, Coleşeni, Dogăreşti, Fereşti, Floreşti, Gura Izbitei, Heleşti, Izbicioara,
Izbita, Jurcuieşti, Lupuleşti, Măgura, Muntari, Petreni, Poiana, Poieni, Stâlnişoara, Valea
Abruzel, Valea Albă, Valea Cerbului, Valea Negrilesii, Valea Poienii, Valea Şesii, Văleni,
Vâlcea
Comuna CÂLNIC cu satele componente: CÂLNIC, Deal
Comuna CENADE cu satele componente: CENADE, Capu Dealului, Gorgan
Comuna CERGĂU cu satele componente: CERGĂU MARE, Cergău Mic, Lupu
Comuna CERU-BĂCĂINŢI cu satele componente: CERU-BĂCĂINŢI, Bolovăneşti,
Bulbuc, Cucuta, Curpeni, Dumbrăviţa, Fântânele, Groşi, Valea Mare, Vulturi
Comuna CETATEA DE BALTĂ cu satele componente: CETATEA DE BALTĂ,
Crăciunelu de Sus, Sântămărie, Tătârlaua
Comuna CIUGUD cu satele componente: CIUGUD, Drâmbar, Hăpria, Limba, Şeuşa,
Teleac
Comuna CIURULEASA cu satele componente: CIURULEASA, Bidigeşti, Bodreşti,
Bogleşti, Buninginea, Gheduleşti, Mătişeşti, Morăreşti, Vulcan
Comuna CRĂCIUNELU DE JOS cu satul component CRĂCIUNELU DE JOS
Comuna CRICĂU cu satele componente: CRICĂU, Craiva, Tibru
Comuna CUT cu satul component: CUT
Comuna DAIA ROMANĂ cu satul component: DAIA ROMÂNĂ
Comuna DOŞTAT cu satele componente: DOŞTAT, Boz, Dealul Doştatului
Comuna FĂRĂU cu satele componente: FĂRĂU, Heria, Medveş, Sânbenedic, Şilea
Comuna GALDA DE JOS cu satele componente: GALDA DE JOS, Benic, Cetea,
Galda de Sus, Lupşeni, Măgura, Mesentea, Oiejdea, Poiana Galdei, Răicani, Zăgriş

Comuna GÂRBOVA cu satele componente: GÂRBOVA, Cărpiniş, Reciu
Comuna GÂRDA DE SUS cu satele componente: GÂRDA DE SUS, Biharia, Dealu
Frumos, Dealu Ordâncuşii, Dobreşti, Gheţari, Gârda Seacă, Hanăşeşti, Huzăreşti, Izvoarele,
Munună, Ocoale, Plai, Plişti, Scoarţa, Snide, Suceşti
Comuna HOPÂRTA cu satele componente: HOPÂRTA, Silivaş, Şpălnaca, Turdaş,
Vama Seacă
Comuna HOREA cu satele componente: HOREA, Baba, Buteşti, Dârleşti, Fericet,
Giurgiuţ, Mănceşti, Mătişeşti, Niculeşti, Pătruşeşti, Petreasa, Preluca, Teiu, Trifeşti, Zânzeşti
Comuna IGHIU cu satele componente: IGHIU, Bucerdea Vinoasă, Ighiel, Şard, Ţelna
Comuna ÎNTREGALDE cu satele componente: ÎNTREGALDE, Dealu Geoagiului,
Ghioncani, Ilieşti, Ivăniş, Mărineşti, Modoleşti, Necrileşti, Popeşti, Sfârcea, Tecşeşti
Comuna JIDVEI cu satele componente: JIDVEI, Bălcaciu, Căpâlna de Jos, Feisa,
Veseuş
Comuna LIVEZILE cu satele componente: LIVEZILE, Izvoarele, Poiana Aiudului,
Vălişoara
Comuna LOPADEA NOUĂ cu satele componente: LOPADEA NOUĂ, Asinip, Beţa,
Băgău, Cicârd, Ciuguzel, Ocnişoara, Odverem
Comuna LUNCA MUREŞULUI cu satele componente: LUNCA MUREŞULUI, Gura
Arieşului
Comuna LUPŞA cu satele componente: LUPŞA, Bârdeşti, Bârzan, Curmătură, După
Deal, Geamăna, Hădărău, Holobani, Lazuri, Lunca, Mănăstire, Mărgaia, Muşca, Piţiga, PârâuCărbunări, Poşogani, Şasa, rifeşti, Valea Holhorii, Valea Lupşii, Valea Şesii, Văi, Vinţa
Comuna METEŞ cu satele componente: METEŞ, Ampoiţa, Isca, Lunca Ampoiţei,
Lunca Meteşului, Pădurea, Poiana Ampoiului, Poiana Ursului, Presaca Ampoiului, Remetea,
Tăuţi, Văleni
Comuna MIHALŢ cu satele componente: MIHALŢ, Cistei, Obreja, Zărieş
Comuna MIRĂSLĂU cu satele componente: MIRĂSLĂU, Cicău, Decea, Lopadea
Veche, Ormeniş, Rachiş
Comuna MOGOŞ cu satele componente: MOGOŞ, Bărbeşti, Bârleşti, Bârleşti-Cătun,
Bârzogani, Boceşti, Bogdăneşti, Buteşti, Cojocani, Cristeşti, Mămăligani, Negreşti, Onceşti,
Poienile Mogoş, Tomeşti, Valea Barnii, Valea Bârluţeşti, Valea Coceşti, Valea Giogeşti, Valea
Mlacii, Valea Ţupilor.
Comuna NOŞLAC cu satele componente: NOŞLAC, Căptălan, Copand, Găbud, Stâna
de Mureş, Valea Ciuciului
Comuna OCOLIŞ cu satele componente: OCOLIŞ, Lunca Largă, Runc, Vidolm
Comuna OHABA cu satele componente: OHABA, Colibi, Măghierat, Secăşel
Comuna PIANU cu satele componente: PIANU DE SUS, Pianu de Jos, Plaiuri,
Purcăreţi, Strungari.
Comuna POIANA VADULUI cu satele componente: POIANA VADULUI, Costeşti,
Duduieni, Făgetu de Jos, Făgetu de Sus, Hănăşeşti, Lupăieşti, Morcăneşti, Păşteşti, Petelei,
Stăneşti
Comuna PONOR cu satele componente: PONOR, După Deal, Geogel, Măcăreşti, Valea
Bucurului, Vale în Jos
Comuna POŞAGA cu satele componente: POŞAGA DE JOS, Corţeşti, Inceşti, Lunca,
Orăşti, Poşaga de Sus, Săgagea
Comuna RĂDEŞTI cu satele componente: RĂDEŞTI, Leorinţ, Mescreac, Şoimuş
Comuna RIMETEA cu satele componente: RIMETEA, Colţeşti
Comuna RÂMEŢ cu satele componente: RÂMEŢ, Boţani, Brădeşti, Cheia, Cotorăşti,
Floreşti, Olteni, Valea Făgetului, Valea Inzelului, Valea Mănăstirii, Valea Poienii, Valea Uzei,
Vlădeşti
Comuna ROŞIA DE SECAŞ cu satele componente: ROŞIA DE SECAŞ, Tău, Ungurei
Comuna ROŞIA MONTANĂ cu satele componente: ROŞIA MONTANĂ, Bălmoşeşti,
Blideşti, Bunta, Cărpiniş, Coasta Henţii, Corna, Curături, Dăroaia, Gârda-Bărbuleşti, Gura
Roşiei, Iacobeşti, Ignăţeşti, Şoal, Ţarina, Vârtop
Comuna SĂLCIUA cu satele componente: SĂLCIUA DE JOS, Dealu Caselor, Dumeşti,
Sălciua de Sus, Sub Piatră, Valea Largă
Comuna SĂLIŞTEA cu satele componente: SĂLIŞTEA, Mărgineni, Săliştea-Deal,
Tărtăria

Comuna SĂSCIORI cu satele componente: SĂSCIORI, Căpâlna, Dumbrava, Laz,
Loman, Pleşi, Răchita, Sebeşel, Tonea
Comuna SCĂRIŞOARA cu satele componente: SCĂRIŞOARA, Bârleşti, Boteşti, FaţaLăzeşti, Floreşti, Lăzeşti, Lespezea, Mâţei, Negeşti, Prelucă, Runc, Sfoartea, Ştiuleţi, Trânceşti
Comuna SÂNCEL cu satele componente: SÂNCEL, Iclod, Pănade
Comuna SÂNTIMBRU cu satele componente: SÂNTIMBRU, Coşlariu, Dumitra,
Galtiu, Totoi
Comuna SOHODOL cu satele componente: SOHODOL, Băzeşti, Bilăneşti, Bobăreşti,
Brădeana, Burzoneşti, Deonceşti, Dilimani, Furduieşti, Gura Sohodol, Hoancă, Joldişeşti, Lazuri,
Leheşti, Lumineşti, Medreşti, Morăreşti, Muneşti, Năpăieşti, Nelegeşti, Nicoreşti, Peleş, Poiana,
Robeşti, Sebişeşti, Sicoieşti, Surdeşti, Şimoceşti, Toci, Valea Verde, Vlădoşeşti
Comuna STREMŢ cu satele componente: STREMŢ, Faţa Pietrii, Geoagiu de Sus,
Geomal
Comuna ŞIBOT cu satele componente: ŞIBOT, Balomiru de Câmp, Băcăinţi, Sărăcsău
Comuna ŞONA cu satele componente: ŞONA, Alecuş, Biia, Doptău, Lunca Târnavei,
Sânmiclăuş, Valea Sasului
Comuna ŞPRING cu satele componente: ŞPRING, Carpen, Carpenii de Sus, Cunţa,
Draşov, Vingard
Comuna ŞUGAG cu satele componente: ŞUGAG, Arţi, Bârsana, Dobra, Jidoştina,
Mărtinie, Tău Bistra
Comuna UNIREA cu satele componente: UNIREA, Ciugudu de Jos, Ciugudu de Sus,
Dumbrava, Inoc, Măhăceni
Comuna VADU MOŢILOR cu satele componente: VADU MOŢILOR, Bodeşti,
Burzeşti, Dealu Frumos, Lăzeşti, Necşeşti, Poduri-Briceşti, Popeştii de Jos, Popeştii de Sus,
Tomuţeşti, Toteşti, Vâltori
Comuna VALEA LUNGĂ cu satele componente: VALEA LUNGĂ, Făget, Glogoveţ,
Lodroman, Lunca, Tăuni
Comuna VIDRA cu satele componente: VIDRA, Băi, Bobăreşti, Bogdăneşti, Bordeştii
Poieni, Culdeşti, Dealu, Goieşti, Dos, Dosu Luncii, Dosu Văseşti, Drăgoieşti-Luncă, Ficăreşti,
Gligoreşti, Goieşti, Haiduceşti, Hărăşti, Hoancă, Jefleşti, Lunca, Lunca Bisericii, Lunca de Jos,
Lunca Goieşti, Lunca Veseşti, Modoleşti, Nemeşi, Oideşti, Pitărceşti, Pleşcuţa, Poieni, Ponorel,
Puiuleţeşti, Runc, Segaj, Urdeş, Valea Morii, Văseşti, Vâlcăneasa, Vâlceşti, Vârtăneşti
Comuna VINŢU DE JOS cu satele componente: VINŢU DE JOS, Ciocaşu, Câmpu
Goblii, Crişeni, Dealu Ferului, Gura Cuţului, Haţegana, Inuri, Laz, Mătăcina, Mereteu, Pârău lui
Mihai, Poieniţa, Stăuini, Valea Goblii, Valea lui Mihai, Valea Vinţului, Vurpăr
4.2. Municipiul ALBA IULIA - reşedinţă de judeţ

Alba Iulia - municipiul de reședință al județului Alba, este așezat în centrul podișului
ardelean, într-o zonă de interferență a dealurilor ce coboară din Munții Trascăului cu șesurile din
valea cursului mijlociu al Mureșului, în perimetrul format de Râul Ampoi, Râul Sebeș, crestele
Munților Apuseni și Podișul Transilvaniei, la o altitudine de 270 m şi la o distanță de 340 km de
București, 100 km de Cluj-Napoca, 70 km de Sibiu, 241 km de Arad. Orașul propriu-zis este
așezat pe prima terasă a Mureșului, care formează spre est un șes lung de 8-10 km și lat de 24 km. Partea de vest a orașului este străjuită de înălțimile împădurite ale Munților Metalici cu
Vârful Mamut (630 m). Spre est, peste Mureș, se disting dealurile argiloase de culoare roșiatică
ale podișului ardelean, erodate de râurile Mureș, Sebeș și Secaș, acestea formând un șir de râpe
cu forme interesante și vegetație rară. Spre partea de sud se văd culmile munților Sebeșului, cu
Vârful Șureanu (2245 m) și cu Vârful Pătru (2130 m).
Coordonate: 46°05' latitudine nordică și 23°34' longitudine estică. Teritoriul administrativ
al municipiului Alba Iulia se întinde pe o suprafaţă de 103,6 km2 şi are o altitudine medie de 230
m.
Principală zonă istorică a orașului este Cetatea Alba Carolina, dezvoltată foarte mult
de Carol al VI-lea. Fortăreața în stil Vauban cu 7 bastioane, în formă de stea, a fost construită în
perioada 1716-1735, după un plan al arhitectului italian Giovanni Morando Visconti, fiind cea
mai impresionantă de acest tip din sud-estul Europei, în special datorită porților triumfale ce
asigurau accesul, inițial în număr de șase. Principalele obiective turistice care sunt situate în
interiorul fortificației sunt: Catedrala Romano-Catolică, Catedrala Încoronării, Muzeul și Sala
Unirii, Grupul Statuar al Corifeilor Unirii, Biblioteca Batthyaneum, Celula lui Horea, Cloșca și
Crișan, situată în ansamblul arhitectural al porții a 3-a a cetății, Palatul Apor, Palatul Principilor,
Universitatea „1 Decembrie 1918”, Obeliscul ridicat în memoria lui Horea, Cloșca şi Crișan,
Traseul Celor Trei Fortificații - incluzând Poarta Castrului Roman, Statuia Ecvestră a
Voievodului Mihai Viteazul, Monumentul închinat memoriei lui Avram Iancu, Monumentul
Custozza, Biserica de lemn a primei mitropolii ortodoxe a Ardealului ctitorită de voievodul
Mihai Viteazul, Busturile Regelui Ferdinand și al Reginei Maria etc.
Localităţile componente ale municipiului Alba Iulia sunt: ALBA IULIA, Bărăbanţ,
Miceşti, Oarda, Pâclişa
4.3. Rangul unităţilor administrativ-teritoriale şi reşedinţa judeţului Alba
În conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naţional – secţiunea a IV-a – reţeaua de localităţi, ierarhizarea
localităţilor pe ranguri la nivelul judeţului Alba este următoarea:
 rangul al II-lea îl au cele 4 municipii: Alba Iulia - municipiul reşedinţă de judeţ,
municipiul Aiud, municipiul Blaj şi municipiul Sebeş;
 rangul al III-lea îl au cele 7 oraşe: Abrud, Baia de Arieş, Câmpeni, Cugir, Ocna
Mureş, Teiuş şi Zlatna;
 rangul al IV-lea îl au cele 67 de sate reşedinţă de comună;
 rangul al V-lea îl deţin satele componente ale celor 67 de comune, care însumează un
total de 550 de sate, fără satele reşedinţă de comună.
Un număr de 39 de sate aparţin de municipiile şi oraşele judeţului Alba, mai sus
menţionate.
CAPITOLUL 5.
COMPONENŢA ŞI STRUCTURA POPULAŢIEI
UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE JUDEŢUL ALBA
La recensământul populaţiei şi al locuinţelor din anul 2011, populaţia stabilă a judeţului
Alba era de 342.376 persoane, fiind al 29-lea judeţ din ţară ca număr al populaţiei. Populaţia
stabilă a reşedinţei judeţului Alba - municipiul Alba Iulia, era în anul 2011 de 63.536 persoane.
Populaţia stabilă a municipiilor şi a celor mai importante oraşe era următoarea: municipiul Sebeş
(27.019 persoane), municipiul Aiud (22.876 persoane), oraşul Cugir (21.376 persoane),
municipiul Blaj (20.630 persoane), oraşul Ocna Mureş (13.036 persoane), oraşul Zlatna (7.490
persoane) şi oraşul Câmpeni (7.221 persoane). Comunele cu cel mai mare număr de populaţie
stabilă erau, la recensământul din anul 2011: Ighiu (6.283 persoane), Săsciori (5.757 persoane),
Vinţu de Jos (4.801 persoane), Unirea (4.796 persoane), Jidvei (4.617 persoane), Bistra (4.540
persoane), Galda de Jos (4.516 persoane), Şona (4.067 persoane), iar cele cu cel mai mic număr
de persoane ce fac parte din populaţia stabilă sunt: Ceru Băcăinţi (269 persoane), Ponor (540

persoane), Râmeţ (574 persoane), Întregalde (577 persoane), Ocoliş (616 persoane), Mogoş (731
persoane) şi Ohaba (757 persoane). (Populaţia stabilă pe municipii, oraşe şi comune, la
recensământul din anul 2011 – anexa 1)
În anul 2011, 16.989 persoane din județul Alba erau plecate în străinătate de cel puțin
un an, cele mai multe erau în Spania (9.325), după care urmează Italia (3.268), Germania
(1.185), Franța (685), Marea Britanie (586), SUA (393) și Irlanda (298). În urma
recensământului din anul 2011 s-a stabilit că peste 85 % din populaţie era formată din români,
dar cu importante minorităţi de maghiari (4.33 %) şi romi (4.17 %). În judeţ se aflau şi un număr
restrâns de locuitori germani (728), majoritatea aflaţi în marile oraşe precum Alba Iulia şi Sebeş.
Majoritatea localităţilor din judeţul Alba sunt populate de locuitori români, foarte puţine dintre
acestea având o balanţă diferită a populaţiei, cu populaţii mai mari de maghiari sau romi.
(Populaţia stabilă după etnie - judeţ, municipii, oraşe, comune, la recensământul din 2011 –
anexa 2).
Populaţia urbană, în urma recensământului din anul 2011, era de 198.412 persoane, iar
populaţia rurală era de 143.964 persoane. Din numărul total al populaţiei judeţului, 168.451
persoane erau de sex masculin (49,20%) şi 173.925 persoane de sex feminin (50,80%).
Densitatea medie era de 54,9 locuitori/kmp pentru anul 2011, conform recensământului.
Conform datelor furnizate de către Direcţia Judeţeană de Statistică Alba, populaţia
judeţului număra, la 1 iulie 2018, 326.928 de persoane, din care 161.331 persoane de sex
masculin şi 165.597 de persoane de sex feminin. Dintre acestea, în mediul urban erau înregistrate
191.559 de persoane, iar în mediul rural 135.369 de persoane.
CAPITOLUL 6
AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE
La nivelul Judeţului Alba este constituit Consiliul Judeţean, ca autoritate
deliberativă a administraţiei publice locale, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale,
orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.
În momentul de faţă, sediul Consiliului Judeţean Alba se află în Palatul administrativ
din municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, judeţul Alba.
Consiliul Judeţean Alba este format, potrivit legii, din 32 de consilieri. Consiliul judeţean
se completează cu preşedintele consiliului judeţean, ales în condiţiile legii pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, care are drept de vot şi conduce şedinţele acestuia.
Consiliul Judeţean Alba îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile O.U.G
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 257/5 noiembrie 2020, până la aprobarea
unui nou ROF.
Actualul Consiliu Judeţean Alba a fost constituit în şedinţa din data de 20
octombrie 2020, în baza Încheierii civile nr. 968/CC/F/15 octombrie 2020 pronunţată de
Tribunalul Alba în dosarul nr. 3216/107/2020 prin care a fost validat mandatul consilierilor
județeni declaraţi aleşi cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din data de 27
septembrie 2020. Prin Încheierea civilă nr. 960/CC/F din 12 octombrie 2020 a Tribunalului
Alba, a fost validat mandatul de Preşedinte al Consiliului Judeţean Alba, prin Hotărârea nr. 249
din 20 octombrie 2020, au fost aleşi Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Alba, iar prin
Hotărârea nr. 253 din 30 octombrie 2020 au fost organizate comisiile de specialitate ale
Consiliului Judeţean Alba.
Configuraţia politică a Consiliului Judeţean Alba este următoarea:
 Partidul Naţional Liberal PNL:
17 consilieri judeţeni;
 Partidul Social Democrat PSD:
6 consilieri judeţeni
 Uniunea Salvaţi România USR
2 consilieri judeţeni
 Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate PLUS:
2 consilieri judeţeni
 Partidul Mişcarea Populară PMP:
3 consilieri judeţeni

CAPITOLUL 7.
ECONOMIA JUDEŢULUI ALBA
7.1. Industria
Economia județului Alba este predominant îndreptată spre sectorul serviciilor și al
industriei în special industria prelucrătoare. În prezent pilonii principali ai industriei judeţului
Alba care au cea mai mare pondere sunt:
 fabricarea autovehiculelor de transport (41,3% în primele 7 luni ale anului 2020);
 industria alimentară (14,8% în primele 7 luni ale anului 2020);
 fabricarea echipamentelor electrice (12,5% în primele 7 luni ale anului 2020);
 industria de prelucrare a lemnului (8,5% în primele 7 luni ale anului 2020);
 fabricarea de mașini, utilaje și echipamente (5% în primele 7 luni ale anului 2020);

fabricarea produselor din minerale nemetalice (2,5% în primele 7 luni ale anului
2020).
Acestora li se adaugă următoarele domenii care au o pondere mai mică în economia
judeţului: fabricarea articolelor de voiaj şi a încălțămintei, fabricarea produselor chimice și
fabricarea produselor din minerale nemetalice.
Valoarea producţiei industriale a fost de 8475,9 mii lei.
La sfârşitul anului 2019, în judeţul Alba funcţionau 8.825 de întreprinderi, reprezentând
circa 12,8% din totalul întreprinderilor din regiunea Centru. Dintre acestea, 87.6% sunt
microîntreprinderi, 10% întreprinderi mici, 1.88% întreprinderi medii şi 0.4% întreprinderi mari.
7.2. Agricultura
Județul Alba are un potențial considerabil din punct de vedere al suprafeţei de teren
pentru agricultură. Mai exact, locuitorii au la dispoziție 330.663 de hectare, adică peste 50% din
totalul judeţului Alba. Cu toate acestea, fondul utilizat pentru culturi nu este exploatat la
parametri de eficienţă, doar jumătate fiind folosit pentru producţie. Totuşi, în comparaţie cu
situaţia de la nivel naţional, judeţul Alba se situează printre primele care înregistrează venituri
din agricultură.
Din suprafaţa totală ce poate fi folosită pentru agricultură în judeţul Alba, 130.335 de
hectare reprezintă partea arabilă, 121.062 hectare sunt trecute la categoria pășuni, 72.808 hectare
sunt fânețe, viile ocupă 5.082 de hectare și livezile, 1.376 hectare.
7.3. Comerţul
Judeţul Alba deţine o pondere de 3,6% din valoarea totală a exporturilor României
realizată în perioada 01.01-30.06.2020, importurile având o pondere de 2,4%
În această perioadă, judeţul Alba a înregistrat exporturi în valoare de 1.024.311 mii euro
şi importuri de 897.898 mii euro. Cele mai mari exporturi au fost înregistrate la: mijloacele de
transport (62,4%), maşini, aparate şi echipamente electrice (11,7%), lemn şi articole din lemn
(7,6%). Raportat la aceeaşi perioadă, judeţul Alba se situează pe locul 10 la exporturi şi pe locul
14 la importuri într-un clasament al judeţelor din ţara noastră.
Principalii parteneri de relaţii internaţionale ai judeţului Alba au fost, la export: Germania
(72,4%), Italia (7,3%) şi Ungaria (4,6%), iar la import: Germania (67,3%), Ungaria (7%) şi
Austria (4,3%).
7.4. Turismul
Regiunea Centru este prima regiune a ţării din punctul de vedere al potenţialului turistic
montan, aproape jumătate din suprafața regiunii fiind ocupată de arealele montane.
Pe teritoriul judeţului Alba există un singur traseu turistic montan omologat de către
Consiliul Județean Alba. Acesta se află pe teritoriul comunei Albac, fiind omologat la începutul
anului 2017: Albac (Centrul de Informare Turistică) - Fața Albacului - Refugiul Turistic Sohodol
-Roșești - Valea Starpa - Cheile Albacului – Deve - Albac (Centrul de Informare Turistică)
Unul din produsele majore turistice ale judeţului se referă la un pachet de circuite care
leagă locuri cu evenimente. Cele mai semnificative pentru economia turistică a judeţului Alba,
sunt: Drumul vinului, Drumurile verzi din Apuseni, Drumul Calcarului, Drumul Aurului,
Traseul celor Trei Fortificaţii.
Judeţul Alba dispune de 2 staţiuni în care se pot practica sporturile de iarnă, îndeosebi
schiul:


Arieșeni, situată la 850 m altitudine, la graniţa dintre judeţele Alba şi Bihor
(atestată);

Albac, aşezată la confluenţa a două văi importante, între Munţii Bihorului şi
Muntele Mare, altitudine 932 m (atestată).
Practicarea sporturilor de iarnă se mai poate face pe Domeniul Schiabil „Poarta
Raiului”, inaugurat în 2009, situat în Munții Şureanu, într-un cadru natural montan magnific de
altitudine mare, între vârful Şureanu de 2.059 metri altitudine și Vârful Pătru de 2.130 metri
altitudine, incluzând Vârful Aușel de 2.009 metri altitudine și Vârful Curmătura de 1.809 metri
altitudine.
Domeniul schiabil este alcătuit din 10 pârtii care însumează aproximativ 11 km.
Amenajrea porneşte de la altitudinea minimă de 1.650 m, limita superioară a pârtiilor ajungând
până la altitudinea de 2.010 m. În afară de pârtiile amenajate, zona prezintă un deosebit potenţial
pentru schi în afara pistei sau schi de tură.
Domeniul schiabil de la Vârtop din Staţiunea Arieşeni se găseşte la altitudinea de 1200
metri. Domeniul schiabil este alcătuit din trei pârtii separate: Pârtia Piatra Grăitoare, Pârtia
Vârtop 1 şi Pârtia Vârtop 2.
Turismul cultural a căpătat noi impulsuri în ultimii ani. Principala atracție o reprezintă
orașul Alba Iulia, dar de interes turistic sunt și localități mai mici precum municipiile Sebeș,
Aiud, Blaj, oraşul Câmpeni, comuna Câlnic (biserică fortificată inclusă în patrimonial
UNESCO), precum și alte numeroase obiective culturale amplasate în toate zonele județului,
încă neincluse în circuitele turistice.
Turismul cultural se întrepătrunde cu o altă formă a turismului - turismul religios
(ecumenic), care este bine reprezentat în judeţul Alba prin numeroase obiective religioase.
Turismul rural a înregistrat o dinamică spectaculoasă în ultimii 20 ani, numărul
pensiunilor turistice și agroturistice din Regiunea Centru depășind 1000, iar cel al locurilor de
cazare oferite ajungând la aproape 19 mii. De această formă de turism sunt atraşi îndeosebi
turiştii străini interesați de cultura românească (aceasta fiind un mijloc direct de cunoaștere a
civilizației tradiționale autentice) mai mult, atrage îndeosebi familiile cu copii, care caută
relaxarea într-un mediu liniștit și sănătos.
În judeţul Alba se găsesc Peştera şi Gheţarul de la Scărişoara.
Pe raza judeţului Alba vin în sprijinul turiştilor 19 centre de informare turistică.
CAPITOLUL 8.
SERVICII PUBLICE
8.1. Serviciul public de alimentare cu apă
În județul Alba există în prezent patru Sisteme Zonale de Alimentare cu Apă, cu sursele
de apă aferente, după cum urmează:
 Sistemul Zonal de Alimentare cu Apă (SZA) Alba
 Sistemul Zonal de Alimentare cu Apă (SZA) Apuseni
 Sistemul Zonal de Alimentare cu Apă (SZA) Zlatna
 Sistemul Zonal de Alimentare cu Apă (SZA) Cugir.
În restul localităților mai mici, care nu sunt incluse în cele 4 Sisteme Zonale de
Alimentare cu Apă, există Sisteme Individuale de Alimentare cu Apă (SA independente) sau
alimentarea cu apă se face din surse proprii.
Apa brută extrasă din diverse surse este transportată prin intermediul conductelor de
aducțiune în stațiile de tratare. În județul Alba funcţionează 11 staţii de tratare a apei la: Petrești,
Sebeșel, Sebeș, Râul Mare de la Cugir, Zlatna, Mihoiești, Țarina (Baia de Arieș), Hărmăneasa
(Baia de Arieș), Buninginea (Abrud), Izvorul Ampoiului-Zlatna, Șugag.
Din datele primite de la U.A.T.-urile din județ și de la Operatorul regional S.C. APA
CTTA S.A. rezultă următoarele concluzii:
 Numărul locuitorilor din mediul urban care beneficiază de sistemul de alimentare cu
apă reprezintă circa 90,00% din totalul populației la nivel urban al județului Alba;
 Numărul locuitorilor din mediul rural care beneficiază de sistemul de alimentare cu
apă reprezintă circa 67,58% din totalul populației la nivel rural al județului Alba;
 Numărul locuitorilor din mediul urban care beneficiază de sistemul de alimentare cu
apă reprezintă circa 80,83% din totalul populației județului Alba;

 Numărul locuitorilor din mediul rural care beneficiază de sistemul de alimentare cu
apă reprezintă circa 27,75% din totalul populației județului Alba;
 Numărul locuitorilor judeţului care beneficiază de sistemul de alimentare cu apă
potabilă reprezintă circa 78,84% din totalul populației județului Alba.
Datele Direcţiei Judeţene de Statistică Alba arată că la sfârşitul anului 2018, în judeţul Alba
erau 73 de localităţi cu reţea de distribuţie a apei potabile, lungimea simplă a reţelei de distribuţie
a apei potabile fiind de 1906,2 km.
8.2. Serviciul public de canalizare şi epurare a apelor uzate
Din punct de vedere al serviciilor de apă uzată cele patru municipii: Alba Iulia, Aiud, Blaj
și Sebeș și orașele: Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș, Zlatna, Teiuș, Baia de Arieș și Abrud dețin
sisteme proprii de canalizare.
De asemenea, în prezent sunt operaționale sau în curs de finalizare sisteme de
canalizare și stații de epurare noi în mediul rural în comunele Ciugud, Berghin, Ighiu, Cricău,
Galda de Jos, Stremț, Sântimbru, Crăciunelu de Jos, Șona, Jidvei, Cergău, Rădești, Fărău, Lunca
Mureșului, Daia Română, Șpring, Gârbova, Vințu de Jos, Pianu, Săliștea, Șugag, Sohodol,
Bistra, Gârda de Sus, Scărișoara, Albac. Prin intermediul programului POS Mediu 2007-2013 au
fost realizate șapte stații de epurare noi: în municipiile Alba Iulia, Sebeș, Aiud, Blaj și în orașele
Cugir, Ocna Mureș și Câmpeni, stația de epurare a orașului Zlatna fiind în curs de execuție prin
intermediul altor surse de finanțare. De asemenea, există stații de epurare a apelor uzate ȋntr-un
număr mare de localități rurale.
În mediul rural, majoritatea stațiilor de epurare sunt de tip container, realizate din
prefabricate.
Datele DJS Alba arată că la sfârşitul anului 2018, în judeţul Alba erau 37 de localităţi cu
reţea de canalizare publică, lungimea simplă a conductelor de canalizare fiind de 850,5 km.
8.3. Serviciul public de salubrizare a localităților și gestionarea deșeurilor
În judeţul Alba se află în implementare Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor,
ce reprezintă infrastructura de deşeuri la nivelul judeţului, cu două componente: colectarea la
nivelul populaţiei, operată de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ADI Salubris pe 4 zone
ale judeţului şi sistemul de depozitare.
Infrastructura de deșeuri din județul Alba este compusă din:
 instalații noi realizate prin Proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor
Alba și Proiectul Fazarea Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba:

Centrul de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba, compus din depozit
ecologic (capacitate de 543.000 mc), staţie de sortare (capacitate 42.213 t/an) şi stație de tratare
mecano-biologică simplă (capacitate 85.566 t/an);
 Staţia de transfer deşeuri Blaj: capacitate 15.000 t/an;
 Staţia de transfer deşeuri Tărtăria: capacitate 33.044 t/an.
 instalațiiexistente realizate de către unele unități administrativ teritoriale din judeţul Alba
prin intermediul altor surse de finanţare (ex. PHARE, etc), care au fost integrate în SMID:
 Staţia de sortare Aiud (investiţie PHARE);

Staţia de sortare Zlatna (Program pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinţi
Zlatna şi Copşa Mică);
 Staţia de transfer Abrud (investiţie PHARE);
 Staţia de sortare (şi transfer) Baia de Arieş (investiţie PHARE).
În data de 9 februarie 2021 a fost semnat contractul de delegare prin concesiune a
operării instalaţiilor de gestionare a deşeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem
de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Alba cu operatorul ASOCIEREA SC RER
VEST SA şi SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA.
8.4. Serviciul de transport public local
Serviciile regulate contra cost de transport rutier de persoane pe traseele judeţene se
efectuează, în regim comercial, în baza programului de transport judeţean, cu valabilitate până la
data de 30 iunie 2023, de către un număr de 7 operatori de transport rutier Transportul rutier
contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, se efectuează în corelare cu
transportul public local, interjudeţean şi transportul feroviar de persoane. Se are în vedere
armonizarea graficelor de circulaţie pentru evitarea suprapunerilor orelor de plecare în cursă şi

realizarea unui sistem integrat de transport public, bazat pe complementaritatea modurilor de
transport actuale. În judeţul Alba există în prezent 6 autogări, amenajate și dotate pentru a
permite plecarea și sosirea autobuzelor, inclusiv a celor aflate în tranzit. În afară de cele 6
autogări, pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate sunt utilizarte un număr de 351
staţii.
Parcul de autovehicule utilizat la efectuarea serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate cuprinde un total de 101 mijloace de transport în comun de tipul
autobuz/microbuz, având o vechime medie de 11,5 ani în anul 2019, sub vechimea medie a
parcului auto naţional, respectiv 15, 4 ani în anul 2018, potrivit Registrului Auto Român.
8.5. Rețele de telecomunicații
La nivelul judeţului Alba, există operatori de telefonie fixă şi mobilă, deţinători ai licenţei
de numerotaţie autorizaţi de ANCOM: S.C. MEDIA SAT S.R.L., RCS&RDS, TELEKOM
ROMANIA S.A., TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. (fostul COSMOTE),
IRISTEL ROMANIA, Net-Connect Communications, Soc. 2K TELECOM S.R.L., Soc. UPC
ROMANIA S.R.L., Soc. VODAFONE ROMANIA S.R.L., COSMOTE ROMANIAN MOBILE
TELECOMMUNICATIONS S.A., S.C. ORANGE ROMANIA S.A. şi alţii.
Aceştia pot furniza şi servicii de internet fix şi mobil, precum şi servicii de televiziune
prin cablu (CATV), satelit (DTH) sau prin tehnologia IP (IPTV).
8.6. Servicii poştale
În afară de Poşta Română, ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor
poştale, la nivelul judeţului Alba funcţionează în momentul de faţă diferiţi furnizori de servicii
poştale, autorizaţi de ANCOM.
CAPITOLUL 9.
INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT
9.1. Accesibilitatea și principalele căi de transport
Judeţul Alba face parte din Regiunea de Dezvoltare Centru, regiune care se bucură de o
poziție privilegiată în ce privește accesibilitatea și conexiunile rutiere cu restul țării și cu Europa,
dispunând de o reţea de drumuri publice bine reprezentată.
La nivelul Regiunii Centru, cele mai mari densități ale rețelei rutiere de transport sunt în
Culoarul Alba Iulia-Aiud, Depresiunea Sibiului, Făgărașului, Brașovului şi Podișul Târnavelor.
La polul opus se află partea centrală și vestică a Grupei Centrale a Carpaților Orientali,
Munții Făgăraș, Munții Șureanu, Munții Cindrel şi părți semnificative din Munții Apuseni.
Cu 43,8 km/100 kmp, judeţul Alba are densitatea cea mai mare din Regiunea Centru,
lucru explicabil prin relieful predominant muntos al Regiunii şi depăşeşte media pe ţară care este
de 35,1 km/100 kmp. Densitatea medie a drumurilor din Regiunea Centru este sub media pe ţară,
iar comparativ cu media la nivelul Uniunii Europene, densitatea drumurilor publice la nivelul
Regiunii Centru este de 4 ori mai mică.
9.1.1. Accesibilitate rutieră
 Distanța dintre Alba Iulia și București:
349 km.
 Distanța dintre Alba Iulia și orașele vecine, de importanță regională sau națională:
 Alba Iulia - Cluj Napoca: 99 km.
 Alba Iulia - Timișoara: 217 km.
 Alba Iulia - Sibiu: 84 km.
 Alba Iulia - Brașov (via Sibiu): 220 km.
 Alba Iulia - Târgu Mureș: 120 km.
 Accesibilitatea rutieră de la reședința de județ Alba Iulia la cele mai apropiate aeroporturi:
 Alba Iulia - Aeroportul Internațional Sibiu: 73 km.
 Alba Iulia - Aeroportul Internațional Cluj Napoca: 107 km.
 Alba Iulia- Aeroportul Internațional Târgu Mureș: 119 km.
9.1.2. Transportul rutier
Drumuri naţionale şi europene
 E81 (DN 1) care face legătura între sudul României și nord vestul țări;


Drumul european E81 leagă Ucraina de România și are o lungime de peste 1.200
kilometri.

Drumul naţional DN 1 face legătura între București și nord-vestul țării şi are o
lungime de peste 643 km.
 E68 (DN7) care asigurǎ tranzitul dintre sudul și vestul Transilvaniei.

Drumul european E68 este o șosea care leagă Ungaria de România. Are o
lungime totală de 529 kilometri, din care 52 kilometri, pe teritoriul Ungariei, iar 477 kilometri,
pe teritoriul României;

DN7 este un drum național principal din România care leagă Bucureștiul de orașul
Nădlac şi are lungimea de 525 kilometri.

DN 1 - E 81: Bucureşti - Sibiu - Alba Iulia - Cluj Napoca - Oradea - Ungaria, cu
lungimea de 82,296 km în judeţul Alba;

DN 7 - E 68: Bucureşti - Piteşti - Râmnicu Vâlcea - Sibiu - Deva - Arad - Nădlac Ungaria, cu lungimea de 24,00 km în judeţul Alba.
 asigură legături de interes zonal (Transilvania):
 DN 14 B: Teiuş - Blaj - Mediaş, cu lungimea de 39,195 km în judeţul Alba;

DN 74: Alba Iulia - Zlatna - Abrud – Brad, cu lungimea de 76,220 km în judeţul
Alba;
 DN 74 A: Abrud - Câmpeni, cu lungimea de 11,329 km, în totalitate în județul Alba;

DN 75: Lunca - Câmpeni - Turda, cu lungimea de 105,377 km, în totalitate în
județul Alba;

DN 67 C: Sebeş - Novaci, cu lungimea de 80,843 km în județul Alba, cunoscut
sub denumirea de „Transalpina” în lungime totală de 148.20 km;
 DN1R: Huedin - Călata - Beliş - Albac, cu lungimea de 21,350 km în județul Alba.
Autostrăzi
În viitorul apropiat se prevede construirea unor autostrăzi (parte din Coridorul de
transport IV A1 Pan-European) care sǎ lege România cu Ungaria, după cum urmează:
 Autostrada A1 Bucureşti - Nădlac;
 Autostrada A3 Bucuresti - Borş;
 Autostrada A10 Sebeş - Turda.
Drumuri judeţene şi comunale.
La sfârşitul anului 2016, la nivelul judeţului Alba, lungimea totală a drumurilor judeţene
şi comunale era de:
 drumurilor judeţene - 1.095 km
 drumurilor comunale - 1.400 km
La sfârşitul anului 2020, la nivelul judeţului Alba existau 872,165 km de drumuri
judeţene, din care 663,67 km asfaltaţi, adică 76,094% din lungimea totală a drumurilor judeţene.
9.1.3. Transportul feroviar
Reţeaua de căi ferate
Județul Alba este traversat la sud de magistrala 200 - linie dublă continuă electrificată,
ce face legătura între municipiul Brașov și județul Arad, care pe sectorul cuprins între Coșlariu și
Șibot (48,30 km) este parte din coridorul IV European, iar pe linia Sibiu - Vinţu de Jos cuprinde
sectorul Cunţa - Sebeş - Vinţu de Jos în lungime de 22,04 km pe teritoriul judeţului Alba. Tot pe
această magistrală, Linia 200 A Alba Iulia - Teiuş are o lungime de 20 km.
De asemenea județul Alba este traversat de magistrala 300 - linie dublă continuă
electrificată, București - Brașov - Blaj - Războieni - Cluj - Oradea. Pe teritoriul judeţului Alba
magistrala 300 trece prin Valea Lungă până la Războieni şi Călăraşi-Turda, în lungime de 76,67
km.
În afară de cele două magistrale, judeţul Alba mai este străbătut de următoarele căi
ferate de importanţă judeţeană şi locală:
 Linia 206: Şibot – Cugir în lungime de 12,32 km;
 Linia 210: Alba Iulia - Zlatna în lungime de 43 km.
Municipiul Alba Iulia se află într-o poziţie centrală favorabilă în judeţ, iar prin nodul de
cale ferată Teiuş se asigură legătura între partea de nord-est şi sud a judeţului, legătura cu

capitala ţării Bucureşti şi traficul persoanelor şi mărfurilor din şi către Europa Centrală şi de
Vest.
Un nod important de cale ferată este şi Vinţu de Jos. Există în cadrul judeţului Alba,
zone întinse izolate din punct de vedere al transportului feroviar, cum este spre exemplu zona
Munţilor Apuseni deoarece pe linia îngustă Turda-Abrud, circulaţia a fost întreruptă din motive
de rentabilitate.
În sfârşitul anului 2016, la nivelul judeţului Alba, lungimea totală a căilor ferate era de
230 km, din care:
 electrificate 136 km;
 linii normale 230 km
 înguste 0 km.
CAPITOLUL 10.
PATRIMONIUL JUDEȚULUI ALBA
Patrimoniul Judeţului Alba este alcătuit din bunurile mobile si imobile care aparţin
domeniului public (prevăzute în anexa nr. 3) şi domeniului privat, precum şi din drepturile şi
obligaţiile cu caracter patrimonial. În calitate de persoană juridică de drept public si titular al
dreptului de proprietate publică şi privată, județul Alba exercită, prin Consiliul Județean Alba,
posesia, folosința şi dispoziția asupra bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat, în
limitele şi în condițiile legii. Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile şi
imprescriptibile, iar cele din domeniul privat sunt supuse regimului juridic de drept comun.
Concesiunea sau închirierea bunurilor din domeniul public, precum şi vânzarea,
concesionarea şi închirierea bunurilor din domeniul privat al județului se fac prin licitație
publică, organizată în condițiile legii, prin hotărâre a Consiliului Județean Alba. Prin excepție,
prevăzută de lege, terenurile destinate construirii se pot concesiona, fără licitație publică, pentru
realizarea de obiective de utilitate publică, altele decât cele realizate de autoritățile locale în
interesul colectivităților pe care le reprezintă, şi pentru extinderea unor construcții pe terenuri
alăturate, la cererea proprietarului construcțiilor. Totodată, terenurile din domeniul public pot fi
concesionate direct societăţilor comerciale privatizate sau care vor fi privatizate care dețin astfel
de terenuri sau dacă acestea sunt strict necesare în vederea realizării obiectului lor de activitate,
cu aprobarea Consiliului Județean Alba şi prin negociere directă între concedent şi concesionar.
Contractele de concesionare şi închiriere vor cuprinde, cu obligativitate, clauze privind
exploatarea bunurilor potrivit specificului acestora, fără posibilitatea subconcesionării sau
subînchirierii, drepturile şi obligațiile parților, termenele de plată a redevenței ori chiriei,
condițiile de încetare a contractelor şi răspunderea contractuală.
Bunurile din domeniul public şi privat pot fi date, după caz, în administrarea regiilor
autonome, a prefecturii, a autorităţilor administrației publice centrale şi locale şi a altor instituții
publice de interes național, județean sau local şi, totodată, pot fi date în folosință gratuită, pe
termen limitat, persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfăşoară activităţi de binefacere sau
de utilitate publică ori serviciilor publice, prin hotărâre a Consiliului Județean Alba, singura
autoritate în măsură să aprecieze asupra necesității şi oportunității dării bunurilor în administrare
sau folosință.
Unele bunuri din domeniul privat al județului, aflate în administrarea Consiliului
Județean Alba, în stare de funcționare şi care nu mai sunt necesare desfăşurării activității proprii,
cu excepția clădirilor si terenurilor, se pot transmite, fără plată, altor instituții publice la
solicitarea ordonatorilor de credite a acestor instituții şi cu aprobarea președintelui Consiliului
Județean Alba, în calitate de ordonator principal de credite. În cazul în care bunurile
disponibilizate nu au fost solicitate de alte instituții publice, bunurile care depășesc o anumită
valoare stabilită prin lege pot fi vândute, cu aprobarea Consiliului Județean Alba, prin procedura
licitației publice, iar dacă nu au putut fi vândute pot fi valorificate nedezmembrate, cu aprobarea
ordonatorului de credite prin intermediul agenților economici care au ca obiect de activitate
achiziționarea de materiale refolosibile şi prin oferte de preț negociabile.
Dobândirea, definitivă sau temporară, a unor produse, lucrări şi servicii se face în
condițiile şi cu respectarea procedurii privind achizițiile publice. Prin excepție, prevăzută de
lege, cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, a terenurilor, clădirilor sau altor
bunuri imobiliare existente ori a drepturilor asupra acestora care sunt proprietatea privată a
persoanelor fizice sau juridice, se face cu aprobarea Consiliului Județean Alba, care apreciază

asupra uzului şi interesului public şi cu respectarea criteriilor economice şi de piață, respectiv
prin negociere sau evaluarea şi expertizarea bunurilor, precum şi prin încheierea contractelor de
vânzare – cumpărare şi închiriere în condițiile dreptului comun. Donațiile şi legatele cu sarcini
pot fi acceptate numai cu aprobarea Consiliului Județean Alba. În litigiile privitoare la
administrarea, folosința, concesionarea şi închirierea bunurilor, titularii drepturilor vor sta în
instanță în nume propriu, însă în litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunurilor
sunt obligați să arate instanței cine este titularul dreptului de proprietate, potrivit prevederilor
Codului de procedură civilă, în caz contrar urmând să răspundă, în condițiile legii, pentru
prejudiciile cauzate prin neîndeplinirea acestei obligații. Județul Alba este reprezentat de
Consiliul Județean Alba care dă mandat scris, în fiecare caz, președintelui, care la rândul sau
poate desemna un consilier juridic din aparatul propriu care să-l reprezinte în fata instanței.
Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al județului Alba se
face la cererea consiliului județean prin hotărâre a Guvernului, iar trecerea unui bun din
domeniul public al județului Alba în domeniul public al statului se face la cererea Guvernului,
prin hotărâre a consiliului județean. Totodată, trecerea unui bun din domeniul public în domeniul
privat al județului Alba se face prin hotărâre a consiliului județean, daca prin Constituție sau prin
lege nu se dispune altfel.
Toate bunurile din patrimoniul județului Alba sunt supuse inventarierii anuale, iar
președintele prezintă un raport asupra situației gestiunii bunurilor plenului Consiliului Județean
Alba.
CAPITOLUL 11.
SĂNĂTATE, EDUCAŢIE, CERCETARE, ASISTENŢĂ SOCIALĂ, CULTURĂ,
MASS-MEDIA ŞI SPORT
SĂNĂTATE
11.1. Unităţi sanitare
Începând cu anul 2011, sistemul sanitar din judeţul Alba se află într-un continuu proces
de evoluţie atât în sistemul public, cât şi în sistemul privat, motiv pentru care majoritatea
populaţiei beneficiază de serviciile medicale de bază.
În sistemul public funcţionează 9 spitale cu un număr de 2087 de paturi, 9 ambulatorii de
spital, 6 dispensare medicale, 2 centre de sănătate mintală, 1 unitate medico-socială, 1 centru
medical de specialitate, 1 cabinet medical de medicină generală, 35 de cabinete medicale şcolare,
1 cabinet medical studenţesc, 1 cabinet stomatologic, 7 cabinete stomatologice şcolare, 9
farmacii, 1 depozit farmaceutic, 38 de laboratoare medicale şi 1 centru de transfuzie (Anuarul
statistic 2019).
În sistemul privat funcţionează 2 spitale cu 38 de paturi, 2 centre medicale de
specialitate, 195 cabinete de medicină de familie, 142 de cabinete stomatologice, 116 cabinete
medicale de specialitate, 112 farmacii, 39 de puncte farmaceutice, 22 de laboratoare medicale şi
34 de laboratoare de tehnică dentară (Anuarul statistic 2019).
În sectorul public activau, la nivelul anului 2018, 458 de medici, 12 stomatologi, 18
farmacişti, 1547 de persoane din cadrul personalului sanitar mediu şi 1100 din personalul sanitar
auxiliar.
În sectorul privat activau, la nivelul anului 2018, 202 de medici, 155 stomatologi, 197
farmacişti, 591 de persoane din cadrul personalului sanitar mediu şi 244 din personalul sanitar
auxiliar.
Unităţile de asistenţă medicală reprezentative sunt: Spitalul Județean de Urgență Alba
Iulia şi Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud.
11.1.1. Reţeaua judeţeană instituţională în domeniul sănătăţii - instituţii publice
A. Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Alba
Direcția de Sănătate Publică a Județului Alba (DSP) este o instituție publică cu
personalitate juridică care își desfășoară activitatea pe teritoriul județului Alba, în scopul
realizării politicilor și programelor naționale de sănătate publică, a activității de medicină
preventivă și a inspecției sanitare de stat, a monitorizării stării de sănătate și a organizării
statisticii de sănătate, precum și a planificării și derulării investițiilor finanțate de la bugetul de
stat pentru sectorul de sănătate.

Înființată în data de 1 ianuarie 1999, în baza Ordinului ministrului sănătăţii nr. 954/8
decembrie 1998 ca unitate descentralizată provenind din reorganizarea Direcției Sanitare Alba și
a Inspectoratului de Sănătate Publică Alba, Direcția de Sănătate Publică a Județului Alba
reprezintă autoritatea de sănătate publică la nivel local.
B. Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate.
Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CAS) Alba gestionează prin intermediul unui
sistem informaţional unic integrat, baza de date cu privire la asiguraţii din judeţul Alba, la
contractele încheiate cu furnizorii din judeţ şi din afara judeţului acolo unde este cazul, precum şi
la serviciile contractate şi decontate furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive
medicale.
C. Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba - tel. 112.
Prin H.G. nr. 174/1995 privind reorganizarea unor unităţi sanitare, s-au reorganizat
staţiile de salvare judeţene, care s-au desprins din structura organizatorică a spitalelor judeţene,
sub denumirea de Servicii de Ambulanţă Judeţene, unităţi sanitare cu personalitate juridică în
subordinea Direcţiilor Sanitare Judeţene, aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii.
Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba este permanent la dispoziţia locuitorilor judeţului
Alba şi are capacitatea de a asigura în condiţii optime, transportul şi asistenţa medicală de
urgenţă.
D. Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare - SMURD Alba
Funcţionarea SMURD se bazează pe colaborarea dintre Inspectoratul Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al judeţului Alba şi Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. Serviciul mai funcţionează în parteneriat cu Consiliul Judeţean
Alba, Direcţia de Sănătate Publică Alba, Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba şi cu Fundaţia
pentru SMURD.
11.1.2. Reţeaua judeţeană instituţională în domeniul sănătăţii - asociaţii profesionale
La nivelul judeţului Alba, funcţionează următoarele Asociaţii profesionale în domeniul
sănătăţii:
 Colegiul Medicilor din România - filiala Alba.
 Colegiul Medicilor Dentişti din România - filiala Alba.
 Colegiul Farmaciştilor din România - filiala Alba.
 Asociaţia Medicilor de Familie Alba.

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din
România- filiala Alba.
11.1.3. Reţeaua judeţeană instituţională în domeniul sănătăţii - ONG-uri şi fundaţii
La nivelul judeţului Alba, funcţionează unele ONG-uri şi fundaţii care sprijină actul
medical prin serviciile aduse, după cum urmează:
 „Crucea Roşie” – filiala Alba
 „Caritas” Alba Iulia
 Asociaţia Non-Guvernamentală „Maria Beatrice”
 Asociaţia „Pro Sănătatea Alba”
 Asociaţia „SM Speromax Alba”
PROTECŢIE SOCIALĂ
11.2. Rețeaua serviciilor de asistență socială la nivelul județului Alba
Sistemul de protecție a copilului din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Alba (DGASPC):
1. Servicii în regim de zi în cadrul a 12 centre de zi pentru copii proveniţi din familii cu o
situaţie materială precară: Blaj, „Sf. Filofteia” Silivaş, „Sf. Ierarh Nectarie” Vama Seacă –
Hopârta, „Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul” Aiud, „Sf. Varvara” Baia de Arieş, „Sf. Nicolae” Valea
Lungă, „Sf. Nicolae” Roşia de Secaş, „Sf. Serafim de Sarov” Războieni, „Sf. Mucenic Ciprian”
Ocna Mureş, „Sf. Gheorghe” Sebeş, „Sf. Pantelimon” Zlatna, Boz;
2. Servicii pentru copii cu dizabilităţi neuropsihiatrice, în cadrul a 3 centre de recuperare în
regim de zi: Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi „Arnsberg” Alba Iulia, Centrul Social
Multifuncţional Abrud, Centrul Multifuncţional „Sf. Cuvioasa Teodora” Aiud;
3. Servicii pentru Copiii cu dizabilităţi din spectrul autist şi cu sindrom Down, beneficiază
de servicii de recuperare în regim de zi în cadrul Centrului de zi Alba Iulia;

4. Servicii pentru copii care beneficiază de o măsură de protecţie specială de tip familial,
respectiv: plasament la rude, plasament la alte familii/persoane, inclusiv cazurile de tutelă;
5. Servicii pentru copii care beneficiază de ocrotire de tip familial la asistenţii maternali
profesionişti angajaţi ai DGASPC Alba şi ai organizaţiilor neguvernamentale;
6. Servicii de protecția copilului prin măsuri de tip rezidențial - din structura DGASPC
Alba

Servicii de protecția copilului prin măsuri de tip rezidențial - în baza contractelor
de furnizare de servicii încheiate de către DGASPC Alba cu furnizori de servicii sociale privaţi,
pentru un număr de 286 copii beneficiază de protecţie în structuri de tip rezidenţial;

Servicii de protecția copilului prin măsuri de tip rezidențial dezvoltate în
parteneriat public privat.
7. Prestații sociale acordate copiilor cu handicap neinstituționalizați în funcție de gradul și
tipul de handicap.
Sistemul de protecție a persoanelor adulte, din structura DGASPC Alba
1. Servicii sociale furnizate persoanelor adulte cu dizabilităţi în sistem rezidenţial
2. Protecţia persoanelor vârstnice cu sau fără handicap
3. Protecţia persoanelor fără adăpost în regim de urgenţă
4. Prestaţii sociale acordate persoanelor cu handicap neinstituţionalizate
EDUCAŢIE
11.3. Unități de învățământ
La nivelul județului Alba infrastructura educaţională pentru anul școlar 2017-2018 se
prezintă în felul următor:

învăţământul antepreşcolar la nivel judetean cuprinde 6 unităţi antepreșcolare din
care 3 unități aflate în subordinea Primăriei Municipiului Alba Iulia, 2 unități aflate în
subordinea Primăriei orașului Cugir si o unitate aflată în subordinea Primăriei Municipiului
Aiud.învăţământul preşcolar cuprinde 11 unităţi de învăţământ cu personalitate juridică şi 224
structuri care sunt arondate atât grădinițelor cu personalitate juridică cât și altor unități de
învățământ cu personalitate juridică; învăţământul preşcolar particular cuprinde 7 unităţi de
învăţământ.

învăţământul primar cuprinde 121 structuri unităţi de învăţământ arondate
unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică de nivel gimnazial și liceal. învăţământul
primar particular cuprinde o unitate de învăţământ arondată la o unitate de învățământ particular
liceal.

învăţământul gimnazial cuprinde 84 unităţi de învăţământ cu personalitate
juridică şi 38 structuri arondate unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică de nivel
gimnazial și liceal. învăţământul gimnazial particular cuprinde o unitate de învăţământ
arondată la o unitate de învățământ particular liceal.

învăţământul special cuprinde o singură unitate de învățământ special cu un
număr de 16 clase învățământ primar și gimnazial, iar la nivelul județului există 19 clase de
învățământ special integrat în învățământul de masă de nivel primar, gimnazial și profesional;

învăţământul liceal cuprinde 34 unităţi de învăţământ (licee şi colegii) cu filieră
teoretică, tehnologică și vocațională, formă de zi si de zi, respectiv de seral; învăţământul liceal
particular cuprinde 2 unitati de învăţământ particular.
 învăţământul profesional este organizat în 16 unități de învățământ liceal.

învăţământul postliceal şi de maiştri este structurat astfel: o singură unitate cu
personalitate juridică care cuprinde doar învățământ postliceal, iar la un număr 15 unităţi de
învăţământ liceal există și clase de învățământ postliceal de stat.
 învăţământul postliceal particular cuprinde 8 unităţi de învăţământ postliceal.

învăţământul universitar cuprinde 2 unităţi de învăţământ superior, universităţi
acreditate cu programe de licenţă, masterat şi programe doctorale

CULTURĂ
11.4. Biblioteci, teatre, muzee, alte instituţii de cultură
Pe raza judeţului Alba se găsesc 76 biblioteci publice, din care 1 bibliotecă
județeană, 10 biblioteci municipale și orășenești, 65 de biblioteci comunale, din care 11
inactive şi 138 de biblioteci şcolare. De asemenea, funcţionează 11 case de cultură, palate şi
centre culturale, şi 221 cămine culturale, 16 muzee, 3 case memoriale şi sunt organizate 48
de expoziţii şi colecţii etnografice şi o colecţie arheologică.
11.4.1. BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „LUCIAN BLAGA”
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga ” Alba servește interesele de informare, studiu,
educație, lectură și recreere ale locuitorilor din municipiul Alba Iulia și județul Alba, oferind
acces liber, gratuit și nediscriminatoriu la informație și cunoaștere prin baza de date și colecțiile
proprii. Biblioteca și-a deschis porțile la data de 1 aprilie 1943, având un singur bibliotecar –
prof. Constantin Dumitrescu – de strădaniile căruia se leagă începuturile activității bibliotecii
publice din Alba Iulia.
11.4.2. TEATRUL DE PĂPUŞI ,,PRICHINDEL” ALBA IULIA
Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia este o instituție publică de spectacole
subordonată Consiliului Județean Alba, care realizează spectacole cu păpuși și actori pentru
preșcolari și elevi.
Instituția a fost înființată de către Ministerul Culturii, prin Decizia nr. 201 din septembrie
1952, ca teatru de păpuși profesionist, cu personalitate juridică, iar în anul 1994 este preluat de
către Inspectoratul pentru Cultură al Județului Alba, ulterior intrând în subordinea Consiliului
Județean Alba.
La împlinirea destinului estetic al teatrului au colaborat de-a lungul timpului importanți
regizori, scenografi și compozitori, având ca obiectiv principal de activitate producerea și
prezentarea de spectacole pentru copii, impregnate cu un puternic caracter educativ.
11.4.3. CENTRUL DE CULTURĂ „AUGUSTIN BENA” ALBA
Centrul de Cultură „Augustin Bena” este o instituție publică de cultură care își desfășoară
activitatea în subordinea Consiliului Județean Alba și are ca obiective promovarea valorilor
culturale naționale și universale, formarea continuă în domeniul artelor și meșteșugurilor,
cercetarea, conservarea, promovarea și valorificarea tradiției și creației populare românești,
organizarea de evenimente cultural-artistice în toată sfera culturii.
Prin activitățile desfășurate, Centrul de Cultură „Augustin Bena” asigură conservarea,
promovarea și valorificarea culturii, formarea continua în domeniul artelor și meșteșugurilor
tradiționale, educația cultural-artistică a tinerilor și activități culturale pentru petrecerea timpului
liber. Încă de la înființare, activitatea instituției s-a dezvoltat prin înființarea a două noi servicii
artistice, Ansamblul Folcloric al Județului Alba și Fanfara Județului Alba, care la foarte scurt
timp au confirmat necesitatea și importanța acestor formații artistice în Județul Alba, cu impact
pe plan național.
11.4.4. CENTRUL CULTURAL CASTEL SÂNCRAI
În vederea conservării patrimoniului cultural al judeţului Alba, în toamna lui 2014,
porțile castelului nobiliar de la Sâncrai se deschideau pentru prima oară, după mulți ani de
inactivitate și paragină. Splendida „schimbare la față” a monumentului, realizată integral de
Consiliul Județean Alba, ne oferă, azi, un spațiu unic în România: un castel vechi și totuși nounouț, renascenisto-baroc, neoclasic al cărui unic rol este de a fi gazdă pentru evenimentele
culturale de prestigiu.
11.4.5. PALATUL CULTURAL BLAJ
Palatul cultural, amplasat în municipiul Blaj, Piața 1848, la nr. 7, în centrul istoric şi
cultural al Blajului, se presupune că s-a construit pe fosta proprietate pe care se găsea casa în
care a locuit, trăit și scris marele filolog și academician, Timotei Cipariu.
A fost proiectat la începutul anilor 1930 de către arhitectul Victor Smigelschi
(București) – fiul pictorului Octavian Smigelschi – clădirea urmând să servească în primul rând
pentru evenimentele culturale inițiate de Asociația Culturală ASTRA. Această clădire de mare

însemnătate pentru Blaj a fost repusă în circuitul cultural după 20 de ani, prin reabilitarea ei de
către asocierea Judeţului Alba, prin Consiliul Judeţean Alba cu Municipiul Blaj, prin Consiliul
local al municipiului Blaj, devenind una dintre cele mai moderne clădiri de spectacole din
Transilvania a fost recompensat cu premiul UE pentru patrimoniul cultural 2017/Premiile Europa
Nostra.
11.4.6. CASA ARTELOR CÂLNIC
Pentru protejarea și punerea în valoare a moștenirii culturale, pentru valorificarea
potențialului cultural al zonei, Consiliul Județean Alba a reabilitat, a modernizat și a transformat
clădirea în „Casa artelor” - un loc în care artiștii plastici să se poată întâlni și să poată creea.
Această clădire construită în anul 1881, a avut în decursul timpului destinații diferite: școală,
primărie, etc.
Construcția este amplasată în localitatea Deal, comuna Câlnic, județul Alba la 35 de Km
față de reședința de județ Alba Iulia și la 18 Km față de orașul Sebeș.
11.4.7. MUZEUL NAŢIONAL AL UNIRII ALBA IULIA
Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia a fost înfiinţat în anul 1888 din iniţiativa Societăţii
de Istorie, arheologie şi ştiinţe naturale a comitatului Alba. El a funcţionat la început în clădirea
grădiniţei de pe lângă biserica ortodoxă din Lipoveni, apoi într-un local din cartierul Maieri (azi
Şcoala generală nr. 3), iar după anul 1918 în aripa nord-estică a complexului Catedralei
Ortodoxe. În fine, din 1967 această prestigioasă instituţie are sediul în edificiul „Babilon”,
construit în spiritul arhitecturii romantice între anii 1851 şi 1853, cu destinaţie militară. Cele
două etaje cu peste 100 de încăperi ale clădirii au fost folosite ca pavilion de locuinţe pentru
ofiţeri, apoi reamenajate ca spaţiu muzeal în perioada 1967-1968. Sala Unirii se află în incita
fostei Case a Armatei, ridicată între anii 1898 şi 1900, şi reprezintă încăperea în care la 1
Decembrie 1918 s-au întrunit cei 1228 de delegaţi care au votat unireaTransilvaniei, Banatului,
Maramureşului şi părţilor ungureşti cu România.
Colecţiile muzeului numără circa 200.000 de obiecte de patrimoniu, iar biblioteca sa
deţine în jur de 70.000 de volume. Muzeul editează anual publicaţia „Apvlvm. Acta Musei
Apulensis”, iar din 1994 a început publicarea seriei de specialitate „Bibliotecha Musei
Apulensis”.
11.4.8. MEŞTERI POPULARI DIN JUDEŢUL ALBA
O categorie aparte în cultura tradițională a județului Alba o ocupă meșterii populari, cei
care cu priceperea lor dobândită de-a lungul timpului ne fac cinstea de a reprezenta valorile
acestui județ. Meșterii populari fac parte din patrimoniul cultural mobil al județului Alba.
Clasificarea pe ramuri de meșteșuguri la nivelul Județului Alba:
 ţesături, cusături: SĂLCIUA – țesături, costume populare; STREMŢ – țesături; FENEŞ –
cusături, tesături, cojocărie, broderie piele; CÎMPENI – cusături, țesături, confecționează
străicuțe; BIIA – țesături, cusături; OHABA – țesături; SÎNCEL – cusături, țesături; ROȘIA DE
SECAȘ – țesături, cusături; ȘARD – țesături; FENEȘ – țesături, cusături (costume populare);
PǍNADE – țesături, cusături; NĂDĂŞTIA (comuna Almașu Mare) – țesături; GLOD (comuna
Almașu Mare) – țesături; ZLATNA – țesături, cusături.
 pictură pe sticlă (icoane): LAZ, SĂSCIORI - icoane, țesături, cusături; AIUD – pictură pe
sticlă, pictură pe lemn; ALBA IULIA – pictură pe sticlă (icoane); CUGIR – pictură pe sticlă,
pictură pe lemn; CUGIR – pictură pe sticlă.
 prelucrări lemn : VALEA MARE, COMUNA CERU BĂCĂINȚI – sculptură în lemn;
AVRAM IANCU – prelucrări lemn – artizanat (tulnice, ciubere, donițe); PIOIANA VADULUI
– prelucrări lemn – artizanat; ARIEȘENI – prelucrări lemn, artizanat.
11.4.9. TEZAURE UMANE VII
Comisia Naţională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, organism de
specialitate al Ministerului Culturii, acordat titlul onorific de „Tezaur Uman Viu” pentru 11
persoane păstrătoare şi transmiţătoare de patrimoniu cultural imaterial” din judeţul Alba: Ana
Neamţu, Florin Nicolae Poenariu, Eugen Gavrilă, Maria Dulău, Ana Bodescu, Ion Creţeanu,
Alexandrina Olguţa Filip, Ştefan Harabagiu, Petre Măsală, Marius Mihuţ, Ioan Moldovan.

11.4.10. MONUMENTE ISTORICE
Județul Alba are înscrise în Lista Monumentelor Istorice aprobată prin Ordinul
ministrului culturii și cultelor nr.2.828/2015, un număr de 686 monumente istorice clasificate
astfel:
 monumente de arheologie - 202 (din care 22 cu valoare naţională),
 monumente de arhitectură - 448 (din care 162 cu valoare naţională),
 monumente de for public - 20,
 monumente memoriale/funerare - 16 (din care 4 cu valoare naţională).
Județul Alba dispune de două monumente istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial
UNESCO: Cetatea Dacică de la Capîlna și Situl Rural Cîlnic.
SPORTUL
11.5. Activitatea sportivă
Datorită sprijinului oferit de către Consiliul Județean Alba, au apărut în ultimii ani
rezultate remarcabile remarcabile în sporturile de performanţă. Echipele reprezentative sunt:

Echipa de volei - Clubul Sportiv Municipal Volei Alba Blaj, înființată în anul
2011, în urma unui parteneriat între Primăria Municipiului Blaj și Consiliul Județean Alba;

Echipa de baschet - Clubului Sportiv Universitatea Alba Iulia, vicecampioană
naţională de Senioare în anul 2016; dublă câştigătoare a Ligii Europei Centrale la Baschet
Feminin (CEWL) la Senioare în anii 2015 și 2016;

Echipa de fotbal - Unirea Alba Iulia, care a promovat în anul 2005 în prima ligă
de fotbal, prima dată în istoria de 80 de ani;

Echipa de volei feminin - Progresul Alba Iulia, care a ajuns să evolueze în Divizia
A, în anul 1957.
La nivelul judeţului există 7 asociații județene, pe ramuri sportive, de drept privat, 79 de
asociaţii sportive private fără personalitate juridică şi de asociații sportive școlare și universitare,
14 cluburi sportive de drept public, 125 de cluburi sportive de drept privat şi 2 cluburi sportive
societăți pe acțiuni. Sunt prezente şi 2 federații sportive naționale de drept privat și anume:
Federația Română de POWERLIFTING Alba Iulia şi Federația Română de pescuit sportiv Alba
Iulia.
În judeţul Alba se găsesc 124 de baze sportive aflate în domeniul public al statului, 1 în
domeniul privat al statului şi 2 în domeniul privat.
Dintre bazele sportive din domeniul public, se regăsesc: 1 bazin olimpic, 7 stadioane, 3
complexe sportive şi 38 de săli de sport şcolare, printre cele mai reprezentative fiind Bazinul
Olimpic Alba Iulia.
Sportivii din judeţul Alba au obţinut, în anul 2018, 269 de medalii (95 locul I, 92 locul II
şi 82 locul III) la Campionatele Naționale de Seniori, Tineri, Juniori I și Juniori II.
MASS-MEDIA
11.6. PRESA SCRISĂ, ON-LINE ŞI AUDIO-VIZUALĂ
În judeţul Alba emit 1 post de televiziune (ALBA CAROLINA TV) şi 11 posturi de radio
(ARDELEANUL FM, ATLAS FM, KISS FM Alba Iulia, NAŢIONAL FM Blaj, ORION FM
Sebeş, STAR FM Sebeş, RADIO BLAJ, RADIO DELTA Ocna Mureş, RADIO EVENIMENT
Aiud, RADIO REÎNTREGIREA, RADIO UNIREA FM).
Presa scrisa este prezenta cu 1 cotidian local (ziarul UNIREA), 5 publicaţii online
(ALBA24.RO, OPINIA TRANSILVANĂ, STIRISIREPORTAJEALBA.RO, URBEA
MEA.RO/REVISTA DE ALBA, UNIREA) şi 12 publicaţii de cultură şi ştiinţă (ALBA IULIA,
ALBA IULIA CULTURAL, ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS: Series Historica,
APULUM: Arheologie. Istorie. Etnografie, ASTRA BLĂJANĂ, CREDINŢA STRĂBUNĂ,
DACOROMANIA, DISCOBOLUL: REVISTĂ DE CULTURĂ, ETHOS XXI: Revistă de
cultură – ASTRA, GÂND ROMÂNESC: Revistă de cultură, ştiinţă şi artă, PAŞII
PROFETULUI: Periodic de cultură TERRA SEBUS: ACTA MUSEI SABESIENSIS). De
asemenea, îşi deşfăşoară activitatea 1 birou corespondent AGERPRES, precum şi corespondenţi
ai PRO TV, Antena 1, Prima TV.

CULTELE
11.7. Apartenenţa la cultele religioase
Din punct de vedere al apartenenţei la o religie, la recensământul din anul 2011, în judeţul
Alba 281.888 persoane erau ortodoxe - reprezentând 87,66% din populaţia judeţului, 11.080
persoane aparţineau cultului reformat (3,45%), 9.294 persoane erau greco-catolice (2,89%),
6.422 persoane erau penticostale (2%), 3.369 persoane erau romano-catolice (1,05%), iar 633
persoane s-au declarat fără religie sau atee (0,20%).
CAPITOLUL 12
INFORMAŢII PRIVIND SOCIETATEA CIVILĂ
(partidele politice, sindicatele, cultele şi organizaţiile nonguvernamentale care îşi
desfăşoară activitatea în judeţul Alba)
Principalele partide politice care activează în judeţul Alba sunt: Partidul Social Democrat,
Partidul Democrat, Partidul National Liberal, Partidul România Mare, Uniunea Democrată
Maghiară din Romania, Partidul Mişcarea Populară, Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor,
Uniunea Naţională pentru Progresul României, Partidul Naţional Ţărănesc Creştin şi Democrat,
Uniunea Salvați România, Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate, Partidul România Unită,
Alianța Noastră România, Partidul Socialist Român, Partidul Ecologist Român.
Organizaţiile sindicale reprezentative care îşi desfăşoară activitatea în judeţ sunt: Blocul
Naţional Sindical (B.N.S.), Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (C.S.D.R) şi
Federaţia Sindicatelor Independente din Educaţie (F.S.I.E).
În judeţul Alba interesele societăţii civile sunt reprezentate de peste 1800 organizaţii
nonguvernamentale, organizaţii neguvernamentale, respectiv asociaţii şi fundaţii.
CAPITOLUL 13
MODUL DE COOPERARE SAU ASOCIERE, DUPĂ CAZ, CU PERSOANE JURIDICE
DE DREPT PUBLIC SAU DE DREPT PRIVAT ROMÂNE SAU STRĂINE
13.1. Cooperare/asociere locală
Autorităţile administraţiei publice locale din România pot încheia acorduri de
înfrăţire/cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale din alte state, prioritar cu
autorităţile administraţiei publice locale din statele în care se află comunităţi de români,
programe comune culturale, sportive, de tineret şi educaţionale, stagii de pregătire profesională şi
alte acţiuni care contribuie la dezvoltarea relaţiilor de prietenie, inclusiv finanţarea acestora.
În judeţul Alba funcţionează:
7 asociaţii de dezvoltare intercomunitară (Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Alba Iulia, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ciugud-Berghin, Asociaţia
de Dezvoltare Intercomunitară Stremţ - Râmeţ din Judeţul Alba, Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Alba de Jos, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris” Alba, Asociaţia
de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apa si
canalizare „APA ALBA”, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ciugud-Sântimbru),
6 Grupuri de Acţiune Locală (Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală Valea
Mureşului şi Valea Ampoiului”, Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală Drumul Iancului”,
Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală Ţara Secaşelor Alba - Sibiu”, Asociaţia Grupul de Acțiune
Locală „Pe Mureş şi pe Târnave”, Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală din Munţii Metaliferi,
Trascău şi Muntele Mare”, Asociaţia Grupul de Acțiune Locală „Arieşul Mare”)
- şi peste 1800 ONG-uri.
De asemenea, sunt constituite şi 8 asociaţii profesionale ale producătorilor din
agricultură (Asociaţia Ţara Vinului Alba; Asociaţia Producătorilor de Produse Tradiţionale şi
Ecologice „Alba Transilvania”; Asociaţia Crescătorilor de Ovine din judeţul Alba; Asociaţia
Judeţeană a Crescătorilor de Bovine Alba; Filiala Judeţeană Alba a Asociaţiei Amicii Rozelor
din România; Asociaţia Judeţeană a Cultivatorilor de Cereale şi Plante Tehnice Alba; Asociaţia
Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din Judeţul Alba; Asociaţia Franco-Română de dezvoltare
agricolă Alba Afroda).

13.2. Cooperare internaţională
Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba dezvoltă parteneriate în cooperare
descentralizată cu următoarele judeţe /regiuni /provincii /raioane:

Judeţul Tolna, Ungaria, în baza Înţelegerii de Colaborare şi Prietenie aprobată
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 6 din 22 aprilie 1994, în domenii ca: gestiune
locală instituţională, dezvoltare urbană şi rurală, educaţie, cultură, tineret, turism, politici sociale;

Provincia Gansu, Republica Populară Chineză, în baza Protocolului de
promovare a consolidării relaţiilor de prietenie, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Alba nr. 83 din 12 mai 2004, în domenii ce vizează: ştiinţa, educaţia, cultura, turismul, sănătatea,
tineretul, sportul, dezvoltarea instituţională;

Departamentul La Manche, Franţa, în baza Protocolului de Prietenie şi
Cooperare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 107 din 28 aprilie 2005 şi axat
pe următoarele domenii: tineret, cultură, protecţia mediului şi a peisajului, urbanism, dezvoltare
urbană şi rurală, educaţie, sport, gestiune locală instituţională şi mediu asociativ;

Departamentul Rhône, Franţa, în baza Protocolului de cooperare în domeniul
dezvoltării rurale, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 156 din 31 august 2006;

Judeţul Bács-Kiskun, Ungaria, în baza Acordului de cooperare, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 73 din 26 aprilie 2007, în domenii ca: utilizare a
fondurilor europene, gestiune locală instituţională, dezvoltare urbană şi rurală, educaţie, cultură,
tineret, turism, politici sociale;

Regiunea Autonomă Friuli Venezia Giulia, Italia în baza Protocolului de
colaborare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 163 din 24 octombrie 2007,
care vizează domeniile: turism, tineret, patrimoniu cultural;

Provincia Alessandria, Italia, în baza Protocolului de cooperare în domeniul
formării profesionale şi al schimburilor culturale, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Alba nr. 148 din 26 iunie 2008;

Provincia Autonomă Voivodina, Serbia, în baza Înţelegerii de cooperare,
aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 131 din 23 iunie 2011, pentru domenii ca:
economie, cultură, educaţie, turism, ştiinţă, tineret, politici sociale, protecţia mediului;

Raionul Ialoveni, Republica Moldova, în baza Înţelegerii de cooperare, aprobate
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 113 din 26 iulie 2012, în următoarele domenii:
economie, comerţ, agricultură, viticultură, educaţie, ştiinţă, sport, cultură, tineret;

Raionul Cahul, Republica Moldova, în baza Înţelegerii de cooperare, aprobate
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 155 din 29 august 2013, axată pe domeniile:
educaţie, inovare, sport, cultură, tineret.
De asemenea, Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, este membru, cu drepturi
depline, în următoarele asociaţii internaţionale:
 Adunarea Regiunilor Europene - ARE;
 Adunarea Regiunilor Europene Viti-vinicole - AREV
 Asociaţia Internaţională a Regiunilor Francofone - AIRF

CAPITOLUL 14
MODALITĂŢI DE CONSULTARE A POPULAŢIEI UNITĂŢII ADMINISTRATIVTERITORIALE PENTRU PROBLEME DE INTERES LOCAL SAU JUDEŢEAN
Codul administrativ prevede în conţinutul art. 75 alin. 1 lit. c posibilitatea consultării
cetățenilor în soluționarea problemelor de interes local deosebit, iar art. 84 alin. 2 prevede
posibilitatea de a recurge la consultarea locuitorilor prin referendum sau prin orice altă formă de
participare directă a cetățenilor la treburile publice, în condițiile legii.
Potrivit prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul procedurilor de
elaborare a proiectelor de acte normative, Consiliul Judeţean Alba are obligația să publice un
anunț referitor la această acțiune în site-ul propriu, să-l afișeze la sediul propriu, într-un spațiu
accesibil publicului, și să-l transmită către mass-media. Consiliul Judeţean Alba va transmite
proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor
informații.
Anunțul prevăzut mai sus va fi adus la cunoștința publicului cu cel puțin 30 de zile
lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice. Acesta va cuprinde:

data afișării, o notă de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind
necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact și/sau de fezabilitate, după
caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum și termenul limită, locul și
modalitatea în care cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de
recomandare privind proiectul de act normativ.
La publicarea anunțului, Consiliul Judeţean Alba va stabili o perioadă de cel puțin 10 zile
calendaristice pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act
normativ supus dezbaterii publice.
O persoană din cadrul instituției, responsabilă cu societatea civilă, va primi propunerile,
sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus.
Consiliul Judeţean Alba este obligat să decidă organizarea unei întâlniri în care să se
dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o
asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică.
Potrivit prevederilor aceluiași act normativ, dezbaterile publice se vor desfășura după
următoarele reguli:
a.) autoritatea publică responsabilă, prin persoana desemnată, va organiza întâlnirea, va
publica pe site-ul propriu și va afișa la sediul propriu, alături de documentele menționate și
modalitatea de colectare a recomandărilor, modalitatea de înscriere și luare a cuvântului, timpul
alocat luării cuvântului și orice alte detalii de desfășurare a dezbaterii publice prin care se asigură
dreptul la libera exprimare al oricărui cetățean interesat;
b.) dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toți solicitanții înscriși la cuvânt
și-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuție;
c.) la dezbaterea publică vor participa obligatoriu inițiatorul și/sau inițiatorii proiectului
de act normativ din cadrul instituției sau autorității publice locale, experții și/sau specialiștii
care au participat la elaborarea notei de fundamentare, a expunerii de motive, a referatului de
aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, a studiului de impact și/sau de
fezabilitate, după caz, și a proiectului de act normativ;d) în termen de 10 zile calendaristice de la
încheierea dezbaterii publice se asigură accesul public, pe site-ul și la sediul autorității publice
responsabile, la următoarele documente: minuta dezbaterii publice, recomandările scrise
colectate, versiunile îmbunătățite ale proiectului de act normativ în diverse etape ale elaborării,
rapoartele de avizare, precum și versiunea finală adoptată a actului normativ.
În toate cazurile în care se organizează dezbateri publice, acestea trebuie să se desfășoare
în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizate.
Consiliul Judeţean Alba trebuie să analizeze toate recomandările referitoare la proiectul de act
normativ în discuție.
În cazul reglementării unei situații care, din cauza circumstanțelor sale excepționale,
impune adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului
public, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de urgență prevăzută de
Codul administrativ.
De asemenea, potrivit art. 247 din Codul administrativ, locuitorii județului au drept de
inițiativă cetățenească, aceștia putând propune spre dezbatere și aprobare, proiectele de hotărâri
ce privesc problemele de interes local.
La nivelul Consiliului Județean Alba au fost întocmite proceduri privind măsurile
metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de acte administrative, în
conformitate cu prevederile legale, acestea fiind publicate pe pagina de internet a Consiliului
Județean Alba.
CAPITOLUL 15
ATRIBUIREA ŞI SCHIMBAREA DE DENUMIRI
Atribuirea sau schimbarea de denumiri pentru unităţile administrativ – teritoriale, pentru
sate, localităţi componente ale municipiilor şi oraşelor, staţiunilor balneoclimaterice, staţiunilor
turistice din judeţul Timiş se face numai prin lege.
Consiliul Judeţean Alba are competenţa de a atribui sau schimba denumirea instituţiilor şi
serviciilor publice, precum şi a obiectivelor de interes judeţean, cu avizul consiliului local pe a
cărui teritoriu administrativ sunt amplasate instituţiile, serviciile publice şi obiectivele în cauză.
Proiectele de hotărâre ale Consiliului Judeţean Alba care au ca obiectiv atribuirea ca
denumire a unor nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice

alta natură ori schimbarea unor astfel de denumiri vor putea fi adoptate numai după ce au fost
analizate şi avizate de Comisia judeţeană de atribuire de denumiri, care funcţionează pe lângă
Prefectura judeţului Alba. Hotărârile Consiliului Judeţean Alba adoptate fără avizul Comisiei
sunt nule de drept, nulitatea constatându-se de către instanţă de contencios administrativ, la
sesizarea prefectului sau a oricărei persoane interesate.
Consiliul Judeţean Alba este obligat să asigure ţinerea evidentei denumirii instituţiilor,
serviciilor publice şi obiectivelor de interes judeţean.
CAPITOLUL 16
PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA/RETRAGEREA TITLULUI DE CETĂŢEAN
DE ONOARE AL JUDEŢULUI
Procedura de conferire şi retragere a Titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului
Alba” este reglementată de prezentul Regulament:
REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA
TITLULUI DE „CETĂŢEAN DE ONOARE AL JUDEŢULUI ALBA”
CAPITOLUL I
Consideraţii generale
Pe parcursul timpului, judeţul Alba a dat ţării numeroase personalităţi care au activat
şi au excelat în mai multe domenii, personalităţi care au făcut cinste şi au promovat judeţul
nostru pe plan naţional şi internaţional.
Având în vedere meritele deosebite ale acestor personalităţi în dezvoltarea şi promovarea
în multiple planuri a judeţului Alba, se impune cu necesitate ca acestea să fie apreciate la
adevărata lor valoare, prin recunoaşterea meritelor, cinstirea şi onorarea lor.
Titlul de “Cetăţean de Onoare al Judeţului Alba” reprezintă o distincţie onorifică şi, pe
cale de consecinţă nu presupune acordarea de drepturi materiale, acesta încununând o
recunoaştere a unei cariere de excelenţă, a unor fapte, acte şi performanţe notabile.
CAPITOLUL II
Criterii de acordare a
Titlului de „Cetăţean de onoare al Judeţului Alba”
Art. 1. (1) Titlul de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Alba” reprezintă cea mai înaltă
distincţie conferită de Consiliul Judeţean Alba unor persoane române sau străine, indiferent de
domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.
(2) Titlul menţionat la alin. 1 se conferă persoanelor care, prin activitatea
desfăşurată, şi-au adus o contribuţie deosebită la promovarea prestigiului judeţului Alba în plan
naţional şi internaţional.
Art. 2. (1) Acordarea acestui înalt titlu nu este condiţionată de cetăţenie, naţionalitate,
pregătire, religie, vârstă, sex etc.
(2) Titlul se acordă şi este valabil pe durata existenţei persoanei care l-a
dobândit.
Art. 3. (1) Propunerile de conferire a Titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului
Alba” se fac de către:
a.) preşedintele consiliului judeţean
b.) vicepreşedinţii consiliului judeţean
c.) consilierii judeţeni
d.) cetăţenii judeţului Alba, organismele şi instituţiile publice sau private care îşi
desfăşoară activitatea pe raza judeţului Alba, cu condiţia preluării propunerii, ca iniţiativă, de
către persoanele prevăzute la lit. a-c.
(2) Propunerile de acordare a titlului vor fi însoţite de o notă de prezentare a
persoanei pentru care se propune conferirea Titlului, cu relevarea calităţilor şi meritelor care
îl recomandă.
Art. 4. Titlul de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Alba“ se acordă persoanelor fizice
române sau străine, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a.) au capacitate deplină de exerciţiu
b.) competenţa şi moralitatea acestora este recunoscută de către comunitatea
locală
c.) au sau au avut o contribuţie deosebită la dezvoltarea şi la creşterea prestigiului
judeţului Alba sau al ţării pe plan naţional, european şi international
d.) nu au antecedente penale.
Art. 5. Titlul de „Cetăţean de Onoarea al Judeţului Alba” se poate acorda, în mod
excepţional şi post - mortem unor personalităţi, în urma consultării instituţiilor şi organizaţiilor
social – culturale de pe raza judeţului. În acest caz, Titlul va fi înmânat succesorilor legali.
Art. 6. Titlul onorific este personal, netransmisibil şi are valabilitate nedeterminată.
Art. 7. Titlul de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Alba” se acordă persoanelor fizice din
ţară şi străinătate, a căror activitate sau existenţă este legată în mod deosebit de viaţa judeţului
sau de talentul şi serviciile deosebite, după cum urmează:
a.) personalităţilor vieţii publice, politice, economice, sociale, culturale sau sportive,
persoanelor născute sau domiciliate în judeţul Alba, precum şi personalităţilor române sau
străine care, prin activitatea lor, au avut o contribuţie importantă la dezvoltarea şi creşterea
prestigiului judeţului la nivel naţional sau internaţional;
b.) persoanelor care, în mod dezinteresat, prin donaţii, acţiuni umanitare sau alte
acţiuni similare au contribuit la realizarea unor obiective de interes public sau la îmbunătăţirea
calităţii vieţii locuitorilor judeţului;
c.) persoanelor care au dat dovadă de acte de curaj, devotament în folosul
comunităţii, preîntâmpinând producerea unor evenimente cu consecinţe grave pentru locuitorii
judeţului;
d.) unor foşti deţinuţi politici, veterani de război sau militari în a căror viaţă şi/ sau
activitate au fost remarcate ca fiind acte de bravură deosebite, demne de a intra în istoria
judeţului Alba;
e.) personalităţilor din domeniul culturii, religiei, artei, ştiinţei, administraţiei, politicii,
învăţământului, sportului şi sănătăţii, care prin creaţia lor profesională recunoscută,
contribuie în mod deosebit la prestigiul judeţului Alba şi al României;
f.) sportivilor şi/ sau antrenorilor născuţi în judeţul Alba şi/ sau sportivilor care activează
la un club din judeţ, care s-au remarcat prin performanţe recunoscute pe plan naţional, european
şi mondial;
g.) cetăţenilor străini, personalităţilor de largă notorietate, care prin specificul activităţii
lor, de durată sau ocazional, au adus o contribuţie importantă la creşterea prestigiului judeţului
Alba şi al României;
h.) altor persoane, în cazuri temeinic justificate.
CAPITOLUL III
Procedura acordării
Titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Alba”
Art. 8. (1) În documentaţia înaintată Consiliului Judeţean Alba în vederea acordării
Titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Alba” şi arhivată în dosarul de şedinţă al
consiliului judeţean, se vor regăsi în mod obligatoriu:
a.) copie după buletin/carte de identitate;
b.) curriculum vitae;
c.) certificat de cazier judiciar;
d.) nota de prezentare.
(2) În situaţia acordării Titlului post - mortem se vor găsi în mod obligatoriu
nota de prezentare şi certificatul de deces.
Art. 9. Direcţia juridică şi administraţie publică, din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba, în temeiul documentelor prevăzute la art. 8 din prezentul
Regulament, va redacta Raportul de specialitate la Proiectul de hotărâre ce va fi introdus pe
ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Alba.

CAPITOLUL IV
Procedura înmânării
Titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Alba”
Art. 10. „Cetăţean de Onoare al Judeţului Alba” sunt Diploma de Cetăţean de Onoare şi
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba.
Art. 11. (1) Titlul de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Alba” se înmânează de către
Preşedintele Consiliului Judeţean Alba în cadrul unei festivităţi publice, organizată în baza unui
protocol special, la o dată ulterioară adoptării hotărârii consiliului judeţean prin care a fost
aprobată conferirea acestuia.
(2) În cadrul festivităţii publice pot lua cuvântul şi alte persoane care doresc
să sublinieze meritele cetăţeanului de onoare, urmând apoi cuvântul acestuia sau al unui
reprezentant al acestuia.
CAPITOLUL V
Drepturile cetăţeanului de onoare al Judeţului Alba
Art. 12. Acordarea Titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Alba” conferă
titularului următoarele drepturi:
a.) de a lua cuvântul în cadrul şedinţelor Consiliului Judeţean Alba, la dezbaterile
materialelor care privesc comunitatea;
b.) de a participa la toate manifestările desfăşurate sub patronajul Consiliului
Judeţean Alba;
c.) accesul gratuit în cadrul Complexului Muzeal Alba Iulia;
d.) accesul gratuit la spectacolele organizate de Centrul de Cultură „Augustin Bena”
Alba.
Obligaţiile cetăţeanului de onoare al Judeţului Alba
Art. 13. Posesorul Titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Alba” are următoarele
obligaţii:
a.) promovarea imaginii judeţului Alba;
b.) susţinerea dezvoltării economice şi sociale a judeţului Alba;
c.) susţinerea intereselor judeţului Alba şi ale ţării.
CAPITOLUL VI
Retragerea
Titlului de „Cetăţean de onoare al Judeţului Alba”
Art. 14. (1) Titlul de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Alba” se poate retrage prin
hotărâre a Consiliului Judeţean Alba, în următoarele condiţii:
a.) atunci când persoana a produs prejudicii de imagine sau de altă natură judeţului
Alba, locuitorilor săi sau ţării;
b.) persoana a fost condamnată pentru fapte penale, printr-o hotărâre judecătorească
rămasă definitivă şi irevocabilă.
(2) Retragerea Titlului va fi adusă la cunoştinţa persoanei implicate în termen de
10 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii.
(3) Persoanele cărora li se retrage titlul nu mai beneficiază de drepturile
prevăzute la art. 12 al prezentului Regulament.
CAPITOLUL VII
Dispoziţii finale
Art. 15. Acordarea Titlului de „Cetăţean de onoare al Judeţului Alba” se va face prin
hotărâre de consiliu judeţean, adoptată cu votul majorităţii consilierilor judeţeni prezenţi.
Art. 16. Informaţiile referitoare la cetăţenii de onoare ai judeţului Alba vor fi
publicate pe site-ul Consiliului Judeţean Alba www.cjalba.ro la rubrica special constituită în
acest sens.

Anexa nr. 1
la Statutul Judeţului Alba

ANEXA 1
RECENSĂMÂNTUL POPULAŢIEI ŞI AL LOCUINŢELOR
ANUL 2011
Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Judeţ, categorii de localităţi,
municipii, oraşe şi comune
JUDEŢUL ALBA
A. MUNICIPII ŞI ORAŞE
MUNICIPIUL ALBA IULIA
MUNICIPIUL AIUD
MUNICIPIUL BLAJ
MUNICIPIUL SEBEŞ
ORAŞUL ABRUD
ORAŞUL BAIA DE ARIEŞ
ORAŞUL CÂMPENI
ORAŞUL CUGIR
ORAŞUL OCNA MUREŞ
ORAŞUL TEIUŞ
ORAŞUL ZLATNA
B. COMUNE
ALBAC
ALMAŞU MARE
ARIEŞENI
AVRAM IANCU
BERGHIN
BISTRA
BLANDIANA
BUCERDEA GRANOASĂ
BUCIUM
CÂLNIC
CENADE
CERGĂU
CERU-BĂCĂINŢI
CETATEA DE BALTĂ
CIUGUD
CIURULEASA
CRĂCIUNELU DE JOS
CRICĂU
CUT
DAIA ROMÂNĂ
DOŞTAT
FĂRĂU
GALDA DE JOS
GÂRBOVA
GÂRDA DE SUS
HOPÂRTA
HOREA
IGHIU
ÎNTREGALDE

Populaţia stabilă
342376
198412
63536
22876
20630
27019
5072
3461
7221
21376
13036
6695
7490
143964
2089
1289
1765
1636
1893
4540
923
2235
1454
1681
943
1490
269
2930
3048
1197
1954
1912
1075
2773
956
1569
4516
2050
1714
1152
2143
6283
577

Nr.
crt.
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Judeţ, categorii de localităţi,
municipii, oraşe şi comune
JIDVEI
LIVEZILE
LOPADEA NOUĂ
LUNCA MUREŞULUI
LUPŞA
METEŞ
MIHALŢ
MIRĂSLĂU
MOGOŞ
NOŞLAC
OCOLIŞ
OHABA
PIANU
POIANA VADULUI
PONOR
POŞAGA
RĂDEŞTI
RÂMEŢ
RIMETEA
ROŞIA DE SECAŞ
ROŞIA MONTANĂ
SĂLCIUA
SĂLIŞTEA
SÂNCEL
SÂNTIMBRU
SĂSCIORI
SCĂRIŞOARA
ŞIBOT
SOHODOL
ŞONA
ŞPRING
STREMŢ
ŞUGAG
UNIREA
VADU MOŢILOR
VALEA LUNGĂ
VIDRA
VINŢU DE JOS

Populaţia stabilă
4617
1192
2759
2404
3052
2860
3051
1985
731
1661
616
757
3082
1139
540
1048
1200
574
1126
1542
2656
1428
2197
2411
2723
5757
1661
2236
1729
4067
2420
2418
2726
4796
1348
2907
1691
4801
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ANEXA 2
POPULAŢIA STABILĂ DUPĂ ETNIE - JUDEŢ, MUNICIPII, ORAŞE, COMUNE
Recensământ 2011

1
7
1
3
-

1
4

1
1

7

3

7

9
-

-

5
-

3
-

6
-

-

-

-

-

-

-

5
8
3
8
3
1
1
-

MUNICIPIUL SEBEŞ
ORAŞUL ABRUD
ORAŞUL BAIA DE
ARIEŞ
ORAŞUL CÂMPENI
ORAŞUL CUGIR
ORAŞUL OCNA
MUREŞ
ORAŞUL TEIUŞ
ORAŞUL ZLATNA
B. COMUNE

2
0
2
2

5

9

1
0

1
2

-

5
-

4
-

7
-

2
0
1
3
4
-

-

-

-

3
-

-

-

3094
314

Cehi

1
9
1
4

Evrei

1
8
1
0

Italieni

7

1
7
1
0

Greci
7

Informaţie
nedisponibilă

1
0

4

Altă etnie

7455 7475

8

Ceangăi

198412 167370

1
2

Chinezi

9
1
5

1
1

Polonezi

7
2
4

Croaţi

6
72
8

2

Bulgari

Turci
RuşiLipoveni
Slovaci

A. MUNICIPII ŞI
ORAŞE
MUNICIPIUL ALBA
IULIA
MUNICIPIUL AIUD
MUNICIPIUL BLAJ

Ucraineni
5
1
7

1

Romi

Germani

ALBA

Maghiari

342376 291850

3
4
1484 1429
9
2

1
0
1
2

TOTA
L
A

ETN IA
Români

JUDEŢ
MUNICIPII ŞI ORAŞE
COMUNE

POPUL
AŢIA
STABI
LĂ

1
3

1
4
6
8

1
5
2
0

1
6

1
9
1
9
-

21
20416

63536
22876
20630

55671
16955
16146

1010 1119
3364 930
1304 1706

4
-

27019
5072

22429
4703

112 1106
29
22

-

49
1
11
5
15
46
25
5
3

3461
7221
21376

3354
6635
18985

17
187

203
672

3

40

-

-

7

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

85
379
1472

13036
6695
7490

10187
5595
6710

1141
259
30

860
511
344

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

838
324
398

7

7

-

-

-

-

-

1
0

-

7394 6817

7
5
4
23
7

-

-

-

-

-

-

5000

143964 124480

15416
5490
1598
1424

ALBAC
ALMAŞU MARE
ARIEŞENI
AVRAM IANCU
BERGHIN
BISTRA
BLANDIANA
A
BUCERDEA
GRANOASĂ
BUCIUM
CÂLNIC
CENADE
CERGĂU
CERU-BĂCĂINŢI
CETATEA DE
BALTĂ
CIUGUD
CIURULEASA
CRĂCIUNELU DE
JOS
CRICĂU
CUT
DAIA ROMÂNĂ
DOŞTAT
FĂRĂU
GALDA DE JOS
GÂRBOVA
GÂRDA DE SUS
HOPÂRTA
HOREA
IGHIU
ÎNTREGALDE
JIDVEI
LIVEZILE
LOPADEA NOUĂ
LUNCA MUREŞULUI
LUPŞA

2089
1289
1765
1636
1893
4540
923

1986
1258
1726
1413
1699
4357
863

1

2

2235
1454
1681
943
1490
269

13
-

34
6
165
81
25
16

-

3
24
-

-

9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

3

4

5

6

7

1437
1409
1184
784
1252
264

415
4
4
-

303
407
104
181
-

-

29
-

2930
3048
1197

1347
2941
1170

491
10
-

912
9
-

-

1954
1912
1075
2773
956
1569
4516
2050
1714
1152
2143
6283
577
4617
1192
2759
2404
3052

1823
1807
1046
2691
901
1093
4023
1777
1675
890
2009
5846
547
3237
1156
1269
1458
2957

58
15
4
28
17
7
23
348
69
298
13
3 159
8 196
73
27 165
96 1071
5
6
1431
9
596 281
-

-

69
25
36
55
76
156
43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80
43
85
22
56
5

13
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

167
85
25

44
55
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58
70
11
75
30
58
179
67
39
58
61
241
29
157
25
48
69
94

21

METEŞ
MIHALT
MIRĂSLĂU
MOGOŞ
NOŞLAC
OCOLIŞ
OHABA
PIANU
POIANA VADULUI
PONOR

2860
3051
1985
731
1661
616
757
3082
1139
540

2780
2917
1280
698
1284
601
702
2995
1126
520

8
6
532
230
3
-

6
37
79
68
19
10
-

A
POŞAGA
RĂDEŞTI
RÂMEŢ
RIMETEA
ROŞIA DE SECAŞ
ROŞIA MONTANĂ
SĂLCIUA
SĂLIŞTEA
SÂNCEL
SÂNTIMBRU
SĂSCIORI
SCĂRIŞOARA
ŞIBOT
SOHODOL
ŞONA
ŞPRING
STREMŢ
ŞUGAG
UNIREA
VADU MOŢILOR
VALEA LUNGĂ
VIDRA
VINŢU DE JOS

1
1048
1200
574
1126
1542
2656
1428
2197
2411
2723
5757
1661
2236
1729
4067
2420
2418
2726
4796
1348
2907
1691
4801

2
1000
913
543
146
1412
2239
1402
2091
2179
2578
5511
1362
2058
1642
2734
2190
2339
2628
3322
1297
2634
1609
4453

3

4

216
958
7
6
7
21
7
930
4
12
8
500
66
46

29
3
73
334
121
45
31
254
70
41
223
82
716
114
3
81

5
3
-

8
6
3
11
12
15
4

-

-

7
3

9
-

1
0
-

1
1
-

1
2
-

1
3
-

1
4
4

1
5
-

1
6
-

1
7
-

1
8
-

1
9
-

2
0
-

63
91
90
33
78
13
34
66
13
19
21
48
42
29
18
47
77
26
106
104
79
206
45
107
45
169
132
66
89
254
50
77
79
208

Anexa nr. 3
la Statutul Judeţului Alba
ANEXA 3
1. BUNURILE IMOBILE – CONSTRUCŢII PROPRIETATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI ALBA

Denumire activ fix
HALA FERMA ECOLOGICA SANCRAI, STR. A.
MURESANU 100
CASA DE TIP FAMILIAR OARDA DE JOSDUMBRAVITEI NR58
CLADIRE IMOBIL ALBA IULIA, STR. LUCIAN BLAGA
NR.8
BAZA DE AGREMENT BLAJ COTA 1/2, PARC AVRAM
IANCU
INCAPERI S.U. 76.24 MP. ET. II, STR. VAIDA VOIEVOD
SPATIU 154 MP., ET. I, CORP A, STR. UNIRII, NR.1-3
SPATIU 59.81 MP.-IMOBIL POLICLINICA
STOMATOLOGICA
CLADIRE BIROURI-SPATIU 24.70 MP., M. VITEAZUL,
2-4
IMOBIL CLADIRE BIROURI 127 MP, STR M VITEAZU,
NR 2
IMOBIL PALATUL CULTURAL BLAJ-PARTERAPARTAMENTUL 1
IMOBIL SEDIU CJ ALBA, STR. M. VITEAZUL, NR. 11
SEDIU ADMINISTRATIV-CASTEL SANCRAI, STR. A.
MURESA
SPATIU 174.61 MP., IMOBIL P-TA IULIU MANIU, NR. 14
SPATIU 387 MP., IMOBIL P-TA IULIU MANIU, NR. 14
IMOBIL CMJ STR. REGINA MARIA, NR.6, CORP A+B+C
SCOALA SPECIALA SANCRAI
SPATIU 206 MP. PARTER SCOALA SPECIALA ALBA
IULIA
TOTAL GENERAL

Nr.
Inventar

Valoare la 31.10.2019

101966

210.765,18

50756

140.025,19

101977

609.568,34

101978

2.628.951,44

101980
101981
101975

334.856,78
63.242,44
153.014,36

101972

28.766,43

101986

59.866,21

101947

2.579.150,15

1146
101875

8.324.003,51
5.636.063,74

101982
101983
1144
1148
1176

248.226,40
550.161,03
1.270.418,99
937.741,53
556.136,24
24.330.957,96

2. BUNURILE IMOBILE - CONSTRUCŢII ( DRUMURI JUDEŢE ŞI PODURI) ,
PROPRIETATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI ALBA

Denumire activ fix
Pod pe DJ 106K- Sebes(DN1)-Secasel, km. 29+870
Pod pe DJ 107, peste Raul Ampoi, km. 1+653
Pod pe DJ 141C - Tarnava Mare, loc. Lunca-Cenade
DJ 705D: lim. jud. HD-Cib-Almasu Mare-lim. jud. HD
DJ 705E: DN7-Tartaria-Salistea-Salistea Deal
DJ 762B: DJ 762-AVRAM IANCU KM 0+000-1+917
DJ 750E: DN 75-Sat Vacanta-Vartop
Denumire activ fix

Nr.
Inventar
101895
101967
101910
101907
101908
101985
101939
Nr.
Inventar

Valoare la 31.10.2019
1.238.423,44
856.312,54
2.824.943,37
1.742.138,83
2.287.961,58
922.518,77
10.930,79
Valoare la 31.10.2019

DRUM (TEREN 0,5597 HA) GALDA DE JOS- DEPOZIT
DESEU
DJ 103E: DN1-Garbova de Jos-Garbova de Sus
DJ 103G: Inoc(DN)-Ciugudu de Sus-Lim. jud. CJ
DJ 106E: LIM. JUD. SIBIU-DOBRA-SUGAG
DJ 106F: DN1(Camping Cut)-Calnic-lim. jud. Sibiu
DJ 106I: CUNTA-DRASOV-GHIRBOM
DJ 107: ALBA I.-TELEAC-LIM. JUD. MURES
DJ 107A: Alba I.-Vurpar-Blandiana-Lim. jud. Hd.
DJ 107C: Teleac-Ciugud-Oarda-Vintu de Jos-DN7
DJ 107D: UNIREA-FARAU-LIM. JUD. MURES
DJ 107F: Unirea-Lunca Mures-lim. jud. Cluj
DJ 107H:Coslariu Nou-Galda de Jos-Gara Sard(DN74)
DJ 107K: Galda de Jos-Intregalde-DJ 107I Barlesti
DJ 107M: lim. jud. Cluj-Rametea-Aiudul de Sus
DJ 107U: DJ 107A-Bacainti-Ceru Bacainti-Bulbuc
DJ 107Z: Ciumbrud-Pagida-Gambas-Aiud (DN 1)
DJ 141C: DN14B(Lunca)-Cenade-Lim. jud. Sibiu
DJ 141E: Cenade(DN 141C)-Lim. jud. Sibiu
DJ 142L: Ciumbrud-Radesti-Mescreac-Gara Podu Mures
DJ 142M: DJ 107(Halta Balcaciu)-Valea Lunga
DJ 142N: DJ 107-Capalna de Jos-Sanmiclaus
DJ 704K: Vinerea (DJ 704)-Salistea (DJ 705E)
DJ 705B: DN7(Tartaria)-Vintu de Jos-Vurpar DJ 107A
DJ 705H: Cheile Cibului-Glod-Nadastie(DJ 705D)
DJ 750C: Salciua de Sus-Ponor-Ramet-Teius
Pod pe DJ 750C, R. Aries, km.0+500, loc. Salciua
DJ 106K: Sebes(DN 1)-Daia Romana-Secasel-DJ 107
DJ 106L: Spring-Ungurei-Rosia de Secas
DJ 106M: Cut(DN 1)-Calnic
DJ 107B: DN 1-Santimbru-Mihalt-Rosia de Secas
DJ 107E: Aiud(DN 1)-Ciumbrud-Bagau-Lopadea
DJ 107G: Uioara de Sus-Noslac-Gabud-lim. jud Mures
DJ 107I: Aiud-Ramet-Geogel-Mogos-Bucium Izbita
DJ 107L: SANTIMBRU-TOTOI-DJ 107(TELEAC)
DJ 107N: DN 1-Miraslau-Cicau
DJ 107V: DJ 107-Alecus-DJ 107D
DJ 141D: DJ 106I-Drasov-Boz-Dostat-lim. Jud. Sibiu
DJ 142B: lim. Jud. Sibiu-Cetatea de Balta
DJ 142K: Cetatea de Balta-Tatarlaua-Faget-V. Lunga
DJ 670C: Sasciori(DN 67C)-Dumbrava-Calnic
DJ 704: DN7(Sibot)-Vinerea-Cugir-Valea Mare-DN 67C
DJ 704A: DN7(Sebes)-Pianu de Jos-Strungari-DN 67C
DJ 705: lim. Jud. HD-Almasu Mare-Zlatna(DN 74)
DJ 742: Gura Rosiei(DN74A)-Ignatesti-Rosia Montana
DJ 750: Garda de Sus(DN75)-Ordancusa-Ghetar
DJ 750A: Gura Sohodol(DN 75)-Sohodol
DJ 750B: Vadu Motilor(DN75)-Poiana Vadului
DJ 750F: DN 75-Posaga de Jos
DJ 750G: DN 75-Ocolis
DJ 762: lim. Jud. HD-Dealu Crisului-Vidra-Burzones
Denumire activ fix
POD GALTIU
TOTAL GENERAL

101988

4.273,02

101963
101920
101876
101901
50751
50752
101917
101918
50750
101903
101909
101904
101905
101916
101958
101914
101954
101915
101955
101956
101953
101906
101957
101897
101912
101944
101945
101921
101946
101922
101923
101924
101894
101925
101926
101927
101928
101929
101930
101931
101932
101933
101935
101936
101937
101938
101940
101941
101942

1.904.975,77
3.603.995,78
5.182.822,07
5.664.561,65
12.591.987,29
67.263.090,46
7.275.021,28
20.046.669,50
9.380.283,37
6.221.943,46
11.703.285,45
24.927.713,63
30.219.283,98
931.295,21
869.935,24
3.027.824,70
202.743,79
6.616.265,20
473.959,08
1.009.723,68
23.806,34
2.356.819,77
72.407,50
18.167.810,04
1.156.557,32
9.004.046,10
18.159.813,71
1.121.022,70
6.722.848,18
6.167.502,12
5.970.185,42
14.507.154,29
1.209.179,99
855.338,53
2.466.834,74
3.816.594,47
1.250.457,86
5.522.760,94
3.128.114,33
1.162.578,15
8.833.033,35
9.923.946,12
5.875.567,52
275.633,17
1.386.631,71
4.069.462,62
679.707,91
1.959.370,88
5.976.311,79

Nr.
Inventar
1147

Valoare la 31.10.2019
1.272.007,43
372.098.387,93

3. BUNURILE IMOBILE - TERENURI, PROPRIETATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI ALBA

Denumire activ fix

Nr.
Inventar

Valoare la 31.10.2019

TEREN 1361 MP AFERENT CLADIRE MUSEIKON,
UNIRII 1-3
TEREN AFERENT CAPTARE APA PACLISA 6.842 MP.
TEREN CASA DE TIP FAMILIAR OARDA DE JOS 1.241
MP.
TEREN CMJ ALBA, 912.55MP., STR. REGINA MARIA,
NR6
TEREN COTA 1/2 PALATUL CULTURII BLAJ SUP.1.253
MP.
TEREN DOSTAT, SUPRAF. 840 MP.
TEREN GOSPODARIA ANEXA SANCRAI 22.584 MP.
TEREN IMOBIL STR LUCIAN BLAGA NR 8 ,1428 MP
TEREN IMPREJMUIT 17118 MP COTA 1/2 BLAJ, VEZA,
FN
TEREN NEIMPREJMUIT OC. MURES COTA 1/2 10656
MP.
TEREN P-TA CONS. EUROPEI, 556 MP.
TEREN P-TA CONS. EUROPEI, 568 MP.
TEREN PUTURI BARABANT 18.630 MP
TEREN SCOALA SPECIALA ALBA IULIA, 1.512 MP.

80053

686.574,02

80030
80019

31.495,19
121.868,54

80050

593.132,04

80048

13.737,69

1151
80023
80054
80059

2.292,35
175.012,91
713.737,67
1.456.160,70

80058

0,55

80051
80052
80045
80027

738.435,70
859.882,00
128.636,79
1.283.298,43

TEREN SCOALA SPECIALA SANCRAI, 11.884 MP.
TEREN SEDIU ADMINISTRATIV SANCRAI, 17.850 MP.
TEREN SEDIU CJ ALBA,1.976 MP. STR. M. VITEAZUL,
11
TEREN SURSA DREN BARABANT 3.117 MP
TEREN URSOAIA, COM. HOREA, SUPRAF. 847,50 MP.
TEREN ZLATNA (ALMASU MARE), SUPRAFATA 3.690
MP.
TEREN ZONA POARTA RAIULUI SUGAG, 26.697 MP.
TOTAL GENERAL
AMENAJARI TEREN CURTE INTERIOARA CASTEL
SANCRAI
TOTAL GENERAL

80022
80024
80021

418.388,23
628.428,79
1.035.717,02

80046
1150
80010

21.522,33
5.870,98
3.115,30

80025

967.663,04
9.884.970,27
86.772,14

80056

86.772,14

4. BUNURILE IMOBILE - CONSTRUCŢII, PROPRIETATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI ALBA,
CONCESIONATE CĂTRE SC APA CTTA SA ALBA

Denumire activ fix
IMPREJMUIRE FOSTA CAPTARE DE APA PUTURI
BARABANT
CLADIRE SEDIU ADMN. ST. TRATARE MIHOIESTI
CLADIRE-CAMPENI, STR. REVOLUTIEI 1848, BL. C2
RACORD ELECTRIC SURSA BARABANT DREN
STATIE DE POMPARE DE INTERVENTIE PETRESTI
ADUCT APA BRUTA CAPT HIDRO SASCIORI-ST TR

Nr.
Inventar

Valoare la 31.10.2019

101970

69.436,01

50758
50760
101971
101899
1031

421.757,06
455.001,63
15.672,31
3.063.833,17
5.490.201,49

PETRESTI
APARATURA LABORATOR MOHOESTI CIMPENI ST
TRATARE
CAPTARE APA BRUTA CENTRALA HIDROELECTRICA
SASCIORI
CAPTARE APA DIN ACUMULARE PETRESTI- RAU
SEBES
CLADIRE REZERVOARE UIARA DE SUS
CLADIRE ST FILTRARE + PAVILION TEHNIC+IST AF
MIHOES
CLADIRE STATIE DE POMPE MURES
CLADIRE STATIE DE POMPE NOSLAC
CLADIRE STATIE POMPARE GALDA DE JOS
CLADIRE STATIE POMPARE PETRESTI
CLADIRE STATIE REACTIVI CU INST AFERENTE
MIHOESTI
CLADIRE STATIE TRATARE APA PETRESTI
CLADIRE STATIE TRATARE APA SASCIORI-SEBESEL
COND ADUCT INRE REZERV AIUD SI ST POMP OCNA
M+ANE
COND ADUCTIUNE A-I STATIE POMP GALDA DE
JOS+ANEXE
COND ADUCTIUNE ST TRATARE SEBESEL-ALBA I
+ANEXE
COND LEG INTRE RAMIF PARTOS HOHERIE SI REZERV
ALBA
COND LEG INTRE RAMIF PARTOS-HOHERIE SI REZ
MUN A-I
CONDUCT ADUCT ST POMP GALDA DE J -REZERV
TEIUS+ANE
CONDUCT ADUCT ST POMP GALDA DE J-REZERV
BLAJ+ANEXE
CONDUCT ADUCT ST POMPARE GALDA DE J-REZ
AIUD+ANEXE
CONDUCTA ADUCTIUNE ALBA IULIA -SP GALDA
CONDUCTA ADUCTIUNE NOSLAC
CONDUCTA ADUCTIUNE ST TRAT SASCIORI-ALBA I +
AUXIL
CONDUCTA ALIMENTARE CU APA ROSIA POIENI
CONDUCTA AMPALAMENT OIEJDEA
CONDUCTA APA BRUTA + CONSTR AUXILIARE
AFERENTE
Denumire activ fix
CONDUCTA DE ADUCTIUNE
CONDUCTA DE ALIMENTARE MUSCA
CONDUCTA GOLIRE TRAVERSARE RAU AMPOI
CAMIN AMONTE
DRUM ACCES REZERVOARE
ELECTROPOMPE VOGEL MIHOESTI CIMPENI ST
TRATARE
GOLIRE NR 1 FIRUL II AMPOI
GOSPODARIE ELECTRICA
RETEA REFULARE
REZERVOR APA POTABILA UIARA DE SUS +

3001

36.125,55

1030

720.388,86

10101

1.126.796,22

10471
10321

71,73
25.906,11

10441
10421
10181
10112
1034

1.511,35
136,59
7.138,95
4.209,83
1.526.046,87

10132
11631
1029

207.014,11
1.034.067,25
837.239,50

4017

3.918.097,41

1164

3.904.423,92

1016

417.417,04

1032

1.213.890,65

1019

828.805,11

1020

5.325.481,65

1021

4.334.042,36

1165
1050
10133

13.972.827,76
3.050,70
5.374.220,29

1037
1011
10121

9.108.830,57
27.641,12
637.468,84

Nr.
Inventar

Valoare la 31.10.2019

1058
1039
1013

594.299,29
1.781,00
65.205,77

1033
2001

1.890,79
23.722,45

1012
50759
1053
1055

30.525,50
116.258,64
370.144,27
45.499,19

REZERVOR INMAGAZINARE APA POTABILA
REZERVOR UIOARA DE SUS
ST FILTRARE SI PAVILION TEHNIC +INST AF
MIHOESTI
ST POMPE CIMPENI MIHOESTI TRANSFORMATOARE
20/04KV
ST POMPE MIHOESTI CIMPENI CELULA 0.4KV
ST POMPE MIHOESTI CIMPENI CELULA 20KV
ST POMPE MIHOESTI CIMPENI LINIE ELECTRICA
STATIE DE POMPE NOSLAC
STATIE DE POMPE OCNA MURES
STATIE POMPARE APA BRUTA PETRESTI
STATIE TRATARE A APEI SASCIORI-SEBESEL Q=1000
L/S
STATIE TRATARE APA PETRESTI Q=870L/S
TRAVERSARE POD RAU MURES+TEREN AFERENT
CONSTRUCTIE
UTILAJE ECHIPAMENTE STATIE TRATARE MIHOESTI
CIMPEN
SISTEM ANTIEFRACTIE LA STATIA DE TRATARE
MIHOIESTI
SISTEM MICROREGIONAL DE ALIMENTARE CU APA
RETEA DE APA COLONIA PETRESTI
TOTAL GENERAL

1160
1057
1035

556.020,43
52.892,41
3.990.586,10

2005

38.533,91

2004
2003
1066
1048
1051
10111
1163

26.328,34
42.146,48
154.971,74
1.656,27
517.358,92
436.882,76
12.643.679,52

10131
1015

8.146.415,66
7.197.805,07

2002

12.403,10

101989

40.897,97

101974
50757

13.700.214,62
27.759,91
112.944.632,12

5. BUNURILE IMOBILE - TERENURI, PROPRIETATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI ALBA,
CONCESIONATE CĂTRE SC APA CTTA SA ALBA

Denumire activ fix

Nr.
Inventar

Valoare la 31.10.2019

TEREN AFERENT CAPTARE BARABANT-AMPOI 7.498
MP.
TEREN AFERENT CAPTARE BARABANT-MURES 5.775
MP.
TEREN AFERENT REZERVOR CAMPENI 3.170 MP.
TEREN AFERENT REZERVOR UIOARA DE JOS 2.391
MP.

80035

51.772,34

80034

39.875,34

80036
80041

19.456,24
3.668,77

TEREN AFERENT REZERVOR UIOARA DE SUS 4.818
MP.

80040

7.392,77

Denumire activ fix
TEREN AFERENT STATIE GALDA DE JOS 3.165 MP.
TEREN AFERENT STATIE GURA ROSIEI 849 MP.
TEREN AFERENT STATIE MIHOIESTI 17.537,41 MP.
TEREN AFERENT STATIE NOSLAC 8.227 MP.
TEREN AFERENT STATIE OCNA MURES 7.893 MP.
TEREN AFERENT STATIE PETRESTI NR.2, 4.211 MP.
TEREN AFERENT STATIE PETRESTI NR.5, 17.157,40
MP.
TEREN AFERENT STATIE SASCIORI-SEBESEL 32.572
MP
TEREN CURTI CONSTRUCTII, LOC. LUPSA F.N., 1910
MP

Nr.
Inventar

Valoare la 31.10.2019

80033
80037
80029
80038
80039
80031
80032

14.569,16
5.530,53
282.625,43
25.247,09
18.166,58
98.120,87
399.786,06

80042

761.026,54

80057

38.561,29

TOTAL GENERAL

1.765.799,01

6. BUNURILE IMOBILE CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEŢULUI ALBA,
AFLATE ÎN ADMINISTRAREA ALTOR INSTITUŢII

Denumire activ fix

Valoare la 31.10.2019

TOTAL
TOTAL UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA
CLADIRE CENTRU DE PRIMIRE MINORI ALBA IULIA, STR.
UNIRII NR.2
TEREN AFERENT IN SUPRAFAT A DE 446 MP
TOTAL CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INLUZIVA ALBA
IULIA
CLADIRE CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA
ALBA IULIA,
B-DUL REGELE CAROL I NR.39, FARA SPATIUL DE 206 MP DE
LA PARTER
TOTAL DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA
SPATIU IN SUPRAFATA DE 20.14 MP LA PARTER IMOBILULUI
STR AL VAIDA VOIEVOD NR. 2 CAMERA DE FRIG
TOTAL SEDIU SERVICIU JUDETEAN DE AMBULANTA ALBA,
CALEA MOTILOR 83, ALBA IULIA (clădiri + teren aferent)
TOTAL SEDIU SERVICIU JUDETEAN DE AMBULANTA
ALBA, CALEA MOTILOR 83, ALBA IULIA (clădiri)
CLADIRE SEDIU AMBULANTA
CLADIRE BIROURI CONTABILITATE
CLADIRE GARAJE+ATELIER MECANIC
CLADIRE GARAJE CU 11 INCAPERI
RAMPA METALICA DE 7 TONE
CLADIRE CENTRALA TERMICA
TEREN AFERENT IN SUPRAFAT A DE 4349 MP
TOTAL SUBSTATIE AMBULANTA CAMPENI
TEREN SUBSTATIE AMBULANTA CAMPENI IN SUPRAFATA
DE 350 MP, SITUAT IN INCINTA SPITALULUI ORASENESC
CLADIRE SUBSTATIE AMBULANTA CAMPENI

9.667.970,31
1.357.678,84
1.135.043,11
222.635,73
3.784.972,17
3.784.972,17

97.212,38
97.212,38
4.428.106,92
3.644.018,93
677.797,71
172.132,60
1.193.993,12
677.363,11
2,10
98.789,04
823.941,26
784.087,99
52.740,94
731.347,05

7. BUNURILE IMOBILE CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEŢULUI ALBA,
AFLATE ÎN ADMINISTRAREA DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI
PROTECŢIA COPILULUI ALBA

Denumire activ fix
TOTAL Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba
Total Centrul de Plasament Blaj
Construcţii CP Blaj
Magazii+ateliere
Gospodarie Anexa
Imprejmuire Gard
Teren aferent in supraf de 7670 mp
Total complex de Servicii Comunitare destinate Protectiei
Copilului Cugir
Cladire complex cu suprafata construita de 166.85 mp

Nr.
Inventar

Valoare la 31.10.2019
48.284.892,00

162000
162011
162012
16320

8

1.040.361,14
388.391,18
26,68
0,39
4.657,38
647.285,52
190.562,68
190.562,68

Total Centrul de Plasament Stremt
Cladire Centru cu suprafata construita de 693.94 mp
Teren aferent in suprafata de 9930 mp
Total fost centru Plasament Abrud 1
Cantina
Magazie
Garaj
Cotet de porci
Teren aferent in suprafata de 4296 mp
Total Centru de Servicii Comunitare Arnsberg Alba Iulia
Cladire Noua
Amenajare exterioara teren
Teren aferent in suprafata de 2668 mp
TOTAL fost Centru de Plasament Sincrai Aiud
Cantina
Internat
Centrala termica
Teren aferent in suprafata de 3328 mp
TOTAL fosta Şcoala Speciala Sâncrai Aiud
Cladire Scoala Speciala
TOTAL Gradinita Noua Sâncrai Aiud
Cladire Gradinita noua
Teren aferent in suprafata de 500 mp
TOTAL fost Centru de Plasament Abrud 2
Cantina
Garaje, ateliere, magazii
Gospodarie Anexa
Cladire Camin scoala+parter+etaj I -25 inca[eri si 2 holuri
Cladire Camin scoala etajele 2+3
Birou administartiv+beciuri
Imprejmuire din fier si tabla
Grup social exterior
Teren aferent in suprafata de 10447 mp
TOTAL fosta Şcoala Speciala Abrud, str. Republicii nr.24
Cladire club atelier
Cladire spalatorie+centrala termica
Denumire activ fix
Cladire depozit combustibil
Cladire Sala Multifunctionala
Birou administrativ (4 incaperi din cladirea Birou
administrativ-Beciuri)
Garaj
Fosa septica
TOTAL Centru de Ingrijire si Asistenta Gîrbova
Cladire Centru
Bloc alimentar +Garaj
Teren in suprafata de 1141 mp
TOTAL Cladire Anexa a Centrului de Ingrijire si
Asistenta Girbova LP13
Cladire anexa
Teren aferent in suprafat de 1750 mp
TOTAL Centru de Recuperare si Reabilitare Neuro Galda
de Jos

2

301
305
307
306

1001
1000

10
11
8

1148

303
308
309
15
15
302
1006
19
18

49.100,88
11.009,47
38.091,41
376.915,23
242.428,44
60,40
2.588,76
2,20
131.835,42
4.072.150,73
2.366.099,27
300.241,42
1.405.810,04
3.670.569,53
321.578,56
3.229.466,14
2.359,35
117.165,48
3.247.478,84
3.247.478,84
292.681,67
275.078,72
17.602,95
4.062.920,11
134,33
1.949,64
1,10
1.549.724,04
1.846.508,42
17,72
65.136,45
198.702,18
400.746,23
6.556.749,15
1.568,09
1.309.555,27

Nr.
Inventar

Valoare la 31.10.2019
1,10
5.217.741,76
30,69

1000
1000

1002

0,51
27.851,74
1.685.083,84
1.444.114,07
235.717,53
5.252,25
201.168,16
193.112,56
8.055,59
6.134.129,39

Cladirea noua
Garaj
Teren 5885 mp
14.TOTAL CASE DE TIP FAMILIAL DGASPC ALBA
TOTAL CTF nr.1 -oraşul Abrud, str. Aleea Parcului BL N,
sc.1, ap. 12 et 3
Apartament CTF Nr.1-orasul Abrud, str Aleea Parcului BL N
sc 1 ap 11
Teren aferent în cote parti
TOTAL CTF nr.2 -oraşul Abrud, str Aleea Parcului BL L sc 3
ap 14 et 4
Apartament CTF nr.2 -orasul Abrud, str Aleea Parcului BL L
sc 3 ap 14 et 4
Teren aferent in cote parti
TOTAL CTF nr.3 -orasul Abrud, str Aleea Parcului BL L sc 5
ap 12 et 3
Apartament CTF nr.3 -orasul Abrud, str Aleea Parcului BL L
sc 5 ap 12 et 3
Teren aferent in cote parti
TOTAL CTF nr.4 - municipiul Alba Iulia, str. Ampoiului Bl
D4 ap. 4 et. 1
Apartament CTF nr.4 - munciipiul Alba Iulia, str Ampoiului
Bl D4 ap 4 at 1
Teren aferent in cote parti
TOTAL CTF nr.5 - municipiul Aiud, str Sergent Haţegan bl
H1 ap 15 at 3
Apartament CTF nr.5 - municipiul Aiud, str Sergent Hategan
bl H1 ap 15 at 3
Teren aferent in cote parti
TOTAL CTF nr.6 - oraşul Câmpeni, str. Mesteacanului, nr 3,
bl P1 ap 14 et 3
Aparatament CTF nr.6 - oraşul Câmpeni, str Mesteacanului,
nr 3, bl P1 ap 14 et 3
TOTAL CTF nr.7 - orasul Baia de Arieş str. Piaţa Băii, Bl D
9, ap 6, et 2

Denumire activ fix
Aparatment CTF nr.7 - orasul Baia de Aries str. Piaţa Băii Bl
D 9 ap 6 at 2
TOTAL CTF nr.8 - Centrul Maternal Speranta municipiul
Alba Iulia, str Partizanilor nr.1
Nr.8 - Centrul Maternal Speranţa municipiul Alba Iulia, str.
Partizanilor nr.1 , bloc cu 4 apartamente in regim P+1
Teren aferent curte Centrul Maternal Speranta, 343 mp
TOTAL Nr. 9 Casa de tip familial Mănărade-municipiul Blaj,
sat Mănărade, Str principala nr. 76
Nr. 9 Casa de tip familial Manarade-municipiul Blaj, sat
Manarade. Str principala nr. 76 si teren aferent in suprafat de
765 mp
Cotele de caramida
TOTAL LOCUINTE PROTEJATE DGASPC ALBA
Total LP Nr.1 municipiul Blaj cartier Tiur str Principala
nr.228
Cladire LP Nr.1 municipiul Blaj cartier Tiur str principala
nr.228

5.538.695,93
196,82
595.236,64
1.794.814,28
58.007,45
55.212,54
105
12

2.794,90
66.232,86
63.437,96

106
13

2.794,90
72.405,46
69.743,64

107
14

2.661,82
60.451,09
50.784,24
9.666,85
68.289,72
65.361,72

1
2

2.928,00
92.861,12
92.861,12

108
70.276,00

Nr.
Inventar

Valoare la 31.10.2019
70.276,00

109
477.271,90
401.431,55
1
83

75.840,35
829.018,68
797.842,48

31.176,20
5.954.911,11
577.974,47
534.236,94
16205

Teren aferent in suprafat de 1814 mp
Total LP Nr.2 municipiul Blaj cartier Tiur str principala
nr.237
Cladire LP Nr.2 municipiul Blaj cartier Tiur str principala
nr.237
Teren aferent in suprafata de 2038 mp
Total LP Nr.3 comuna Girbova, str. Ion Creanga nr.512
Cladire LP Nr.3 comuna Girbova, str. Ion Creanga nr.512
Teren aferent in suprafata de 1773 mp
Total LP Nr.4 comuna Vintu de Jos, str. Lucian Blaga nr.83
Clădire LP Nr.4 comuna Vinţu de Jos, str. Lucian Blaga nr.83
Teren aferent in suprafat de 800 mp
Total LP Nr.5 comuna Pianu, sat Pianu de Jos, str Closca nr.
384
Cladire LP Nr.5 comuna Pianu, sat pianu de Jos, str Closca nr.
384
Teren aferent in suprafat de 903 mp
TOTAL LP Nr.6 Orasul Abrud str. Lt. Anca Virgil nr.57
Cladire LP Nr.6 orasul Abrud, str. Lt. Anca Virgil nr.57
Teren aferent in suprafata de 700 mp
TOTAL LP Nr.7 orasul Abrud str. Detunatei nr.65
Cladire LP Nr.7 orasul Abrud str. Detunatei nr.65 si teren
aferent in suprafata de 216 mp
TOTAL LP Nr.8 orasul Abrud str. Detunatei nr.1
Cladire LP Nr.8 orasul Abrud str. Detunatei nr.1
Teren aferent in suprafata de 426 mp
TOTAL LP Nr.9 comuna Galda de Jos, str Principala nr.25
Cladire LP Nr.9 comuna Galda de Jos, str Principala nr.25
Teren aferent in suprafat de 586 mp
TOTAL LP Nr.10 comuna Cricau, str Bisericilor nr. 30
Cladire LP Nr.10 comuna Cricau, str Bisericilor nr. 302
Teren aferent in suprafata de 2700 mp
TOTAL LP Nr.11 comuna Galda de Jos, str Principala, nr. 19
A
Denumire activ fix
Cladire LP Nr.11 comuna Galda de Jos, str Principala, nr. 19
A si teren aferent in suprafata de 812 mp
Teren LP11, 812 mp
TOTAL LP Nr.12 comuna Galda de Jos, str Principala, nr. 19
B
Cladire LP Nr.12 comuna Galda de Jos, str Principala, nr. 19
B
Teren LP 12, 1000 mp
Total imobil SC PROIECT ALBA SA Alba Iulia, B-dul 1
decembrie 1918, nr.68
Cladire cu destinatia de birouri si sediu S+P+3, avand Sc
757.55 mp
Teren aferent construit in suprafata de 911 mp
Teren intravilan si platforme asfalatate, in suprafata totala de
2204 mp
Centru de Ingrijire si Asistenta Baia de Aries, str Brazilor
fn, Sc 590.44 mp, Su 1277.45mp, teren 2568 mp

43.737,52
490.432,89
441.294,49
16206

1003

10
85

49.138,40
685.007,50
599.606,01
85.401,49
516.790,09
439.634,59
77.155,50
406.492,59
362.947,96

11
86
9
11

43.544,63
528.653,98
462.411,36
66.242,62
416.242,34
416.242,34

8
7
10

Nr.
Inventar

431.120,38
390.807,01
40.313,37
524.792,21
483.110,97
41.681,24
425.897,34
336.469,80
89.427,54
505.373,83

Valoare la 31.10.2019
441.121,33
64.252,50
446.133,49
367.004,79
79.128,70
5.303.227,34
4.106.682,81
310.642,70
885.901,83
3.652.067,93

8. BUNURILE IMOBILE CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEŢULUI ALBA,
AFLATE ÎN ADMINISTRAREA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA

Denumire activ fix
TOTAL Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia
Total Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia, B-dul
Revolutiei 1989 nr.23, compus din:
Corp spitalizare 700 de paturi cuplat cu fosta policlinica fara
suprafat de 40 mp-parter Corp C-data in comodat Casei Jud de
pensii
Suprafat de 40 mp parter corp C spital ( intra din 04.2013)
Cladire Sectia oncologie
Cladire Laborator medicina legala si morga
Cladire centrala termica, atelier mecanic, statie hidrofoare,
statie compresoare si crematoriu
Cladire statie oxigen
Cladire punct control poarta
Cladire post trafo si grup elctrogen
Instalatie gaz metan
Gard
Imprejmuire
Bazin apa 300 mc capacitate
Rezervor 400l-pt post trafo
Rezervor 1000 l
Rezervor tabla 2000 l
Rezervor 2000 l
Sopron pentru garaj si magazie
Rezervor 20 t
Drumuri, alei, trotuare
Denumire activ fix
Teren aferent Spitalului Judetean de Urgenta alba iulia, Bdul
revolutiei 1989, nr.23, inclusiv suprafata de 10 mp dat in uz si
servitute catre FDEE Electrica, Sucursala Alba, in suprafata
totala de 26561 mp
TOTAL Dispensar TBC, str. Crişanei nr. 1, compus din:
Cladire Dispensar TBC, etajul I, suprafata utila de 219,76 mp
Cladire Dispensar TBC, parter, suprafata utila de 94.77 mp
Teren -curte aferent Dispensaurului TBC in suprafat de 925
mp
Teren -curte aferent Dispensaurului TBC in suprafat de 244
mp
TOTAL Policlinica Judeteana , str. Al. Vaida Voievod (
musetelului) nr.2-Parter+Etaj I+Etaj 2, compus din:
Cladire Policlinica judeteana parter, suprafata utila de 6,31
mp-Cabinetul 22
Cladire Policlinica judeteana parter, suprafata utila de 19,54
mp-Cabinetul 12
Cladire policlinica Judeteana, etajul 1+ etajul 2, suprafata utila
totala ramasa de 1026,82 mp ( 76,24 mp reprezentand 4
incaperi la etajul 2 transmise in administrare Casei Jud de
Pensii)
Teren construit aferent imobilului Policlinica judeteana, Al

Nr.
Inventar

Valoare la 31.10.2019
76.004.011,88
51.331.932,38
30.802.240,00

1107
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
Nr.
Inventar

3.723.758,00
1.160.472,00
727.573,00
263.452,00
73.125,00
97.964,00
24.155,00
27.076,00
28.514,00
296.453,00
0,00
0,00
0,00
0,25
1,13
0,00
945.111,00
Valoare la 31.10.2019
13.162.038,00

1.494.103,87
716.723,00
223.006,00
438.662,75
115.712,12
3.710.521,00
4.388,00
1143
0,00
1143
3.017.997,00

7.052,64

Vaida Voievod nr.2 in suprafat de 14 mp
Teren curte aferent Policlinica Judeteana in suprafata de
1124,60 mp
Total Spital Contagioase, str decebal nr. 3, compus din :
Spital Contagioase
C2 spalatorie si anexe
Spital Contagioase, sectia de boli infectioase
Teren aferent Sectia de Boli infectioase in suprafata totala de
1503 mp
Total Centru de Recuperare Medicala si Sectia de
Psihiatrie str Nicolae Iorga ( Str. Unirii 1-3), compus din:
Cladire Recuperare Medicala
Cladire Centrala termica
Imobil Cladire sectia psihiatrie
Cladire sediu Administrativ fara suprafat de 154 mp dat in
adm la centrul antidrog
Cladire Club
Imprejmuiri din zidarie 143,5 ml
Camera de garda, Birou internari, Garderoba si Extindere corp
B in suprafata utila de 125,8 mp, fara suprafat de 27.2 mp
SperomaX
Teren aferent Centrului de recuperare Medicala si sectia de
Psihiatrie curte si alei in suprafata de 15957 mp
Total Imobil Petru Dobra nr. 2
Cladire Imobil str Petru Dobra nr.2, in suprafat constr de 345
mp
Teren aferent imobilului str petru dobra nr. 2, in suprafata de
593 mp
Teren 913 mp

Denumire activ fix
Total etaj 1 Spital Orasenesc Ocna Mures, str. Axente
Sever, nr.43 A
TOTAL Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia
Total Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia, B-dul
Revolutiei 1989 nr.23, compus din:
Corp spitalizare 700 de paturi cuplat cu fosta policlinica fara
suprafat de 40 mp-parter Corp C-data in comodat Casei Jud de
pensii
Suprafat de 40 mp parter corp C spital ( intra din 04.2013)
Cladire Sectia oncologie
Cladire Laborator medicina legala si morga
Cladire centrala termica, atelier mecanic, statie hidrofoare,
statie compresoare si crematoriu
Cladire statie oxigen
Cladire punct control poarta
Cladire post trafo si grup elctrogen
Instalatie gaz metan
Gard
Imprejmuire
Bazin apa 300 mc capacitate
Rezervor 400l-pt post trafo
Rezervor 1000 l
Rezervor tabla 2000 l

681.083,36

1130

4.548.615,00
3.791.464,00
196.629,00
3.594.835,00
757.151,00
11.776.963,91

1066
1067
1068
1070
1071
1079

2.844.531,00
20.080,00
0,00
609.967,00
621.850,00
16.677,91
135.288,00

7.528.570,00
1.592.143,72
912.004,00
267.810,66
412.329,06
Nr.
Inventar

Valoare la 31.10.2019
1.549.732,00
76.004.011,88
51.331.932,38
30.802.240,00

1107
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120

3.723.758,00
1.160.472,00
727.573,00
263.452,00
73.125,00
97.964,00
24.155,00
27.076,00
28.514,00
296.453,00
0,00
0,00
0,00

Rezervor 2000 l
Sopron pentru garaj si magazie
Rezervor 20 t
Drumuri, alei, trotuare
Teren aferent Spitalului Judetean de Urgenta alba iulia, Bdul
revolutiei 1989, nr.23, inclusiv suprafata de 10 mp dat in uz si
servitute catre FDEE Electrica, Sucursala Alba, in suprafata
totala de 26561 mp
TOTAL Dispensar TBC, str. Crişanei nr. 1, compus din:
Cladire Dispensar TBC, etajul I, suprafata utila de 219,76 mp
Cladire Dispensar TBC, parter, suprafata utila de 94.77 mp
Teren -curte aferent Dispensaurului TBC in suprafat de 925
mp
Teren -curte aferent Dispensaurului TBC in suprafat de 244
mp
TOTAL Policlinica Judeteana , str. Al. Vaida Voievod (
musetelului) nr.2-Parter+Etaj I+Etaj 2, compus din:
Cladire Policlinica judeteana parter, suprafata utila de 6,31
mp-Cabinetul 22
Cladire Policlinica judeteana parter, suprafata utila de 19,54
mp-Cabinetul 12
Cladire policlinica Judeteana, etajul 1+ etajul 2, suprafata utila
totala ramasa de 1026,82 mp ( 76,24 mp reprezentand 4
incaperi la etajul 2 transmise in administrare Casei Jud de
Pensii)
Teren construit aferent imobilului Policlinica judeteana, Al
Vaida Voievod nr.2 in suprafat de 14 mp
Teren curte aferent Policlinica Judeteana in suprafata de
1124,60 mp
Denumire activ fix
Total Spital Contagioase, str decebal nr. 3, compus din :
Spital Contagioase
C2 spalatorie si anexe
Spital Contagioase, sectia de boli infectioase
Teren aferent Sectia de Boli infectioase in suprafata totala de
1503 mp
Total Centru de Recuperare Medicala si Sectia de
Psihiatrie str Nicolae Iorga ( Str. Unirii 1-3), compus din:
Cladire Recuperare Medicala
Cladire Centrala termica
Imobil Cladire sectia psihiatrie
Cladire sediu Administrativ fara suprafat de 154 mp dat in
adm la centrul antidrog
Cladire Club
Imprejmuiri din zidarie 143,5 ml
Camera de garda, Birou internari, Garderoba si Extindere corp
B in suprafata utila de 125,8 mp, fara suprafat de 27.2 mp
SperomaX
Teren aferent Centrului de recuperare Medicala si sectia de
Psihiatrie curte si alei in suprafata de 15957 mp
Total Imobil Petru Dobra nr. 2
Cladire Imobil str Petru Dobra nr.2, in suprafat constr de 345
mp
Teren aferent imobilului str petru dobra nr. 2, in suprafata de
593 mp

1121
1122
1123
1124

0,25
1,13
0,00
945.111,00
13.162.038,00

1.494.103,87
716.723,00
223.006,00
438.662,75
115.712,12
3.710.521,00
4.388,00
1143
0,00
1143
3.017.997,00

7.052,64
681.083,36
Nr.
Inventar
1130

Valoare la 31.10.2019
4.548.615,00
3.791.464,00
196.629,00
3.594.835,00
757.151,00
11.776.963,91

1066
1067
1068
1070
1071
1079

2.844.531,00
20.080,00
0,00
609.967,00
621.850,00
16.677,91
135.288,00

7.528.570,00
1.592.143,72
912.004,00
267.810,66

teren 913 mp
Total etaj 1 Spital Orasenesc Ocna Mures, str. Axente
Sever, nr.43 A

412.329,06
1.549.732,00

9. BUNURILE IMOBILE CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEŢULUI ALBA,
AFLATE ÎN ADMINISTRAREA TEATRULUI DE PĂPUŞI PRICHINDEL ALBA IULIA

Denumire activ fix

Valoare la 31.10.2019

TOTAL Teatru de papusi Prichindel Alba Iulia
Cladirea Teatrul de Papusi prichindel Alba Iulia, sc 647.51 mp
Investiţii realizate
Teren aferent in suprafat de 1010 mp
9.

4.490.404,78
1.645.563,52
2.185.883,13
658.958,13

BUNURILE IMOBILE CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC
AL JUDEŢULUI ALBA, AFLATE ÎN ADMINISTRAREA
MUZEULUI NAŢIONL AL UNIRII ALBA IULIA

Denumire activ fix
TOTAL Muzeul National al Unirii
TOTAL Muzeul Unirii
Cladirea Muzeului National al Unirii Alba Iulia
Denumire activ fix

Valoare la 31.10.2019
31.749.494,20
19.381.356,43
17.779.043,88
Valoare la 31.10.2019

Teren aferent in suprafata de 3057 mp
TOTAL Sala UNIRII
Cladire Sala unirii
Teren aferent in suprafata de 1265 mp
Colectie de icoane pe lemn
TOTAL MUSEIKON
Clădire Museikon S+P+1
Investitii aprilie 2017
Investitii noiembrie 2017
Teren aferent 552 mp
10.

6.349.510,71
750.232,82
4.947.489,54
376.793,39
274.994,97

BUNURILE IMOBILE CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC
AL JUDEŢULUI ALBA, AFLATE ÎN ADMINISTRAREA
MUZEULUI NAŢIONL AL UNIRII ALBA IULIA

Denumire activ fix
TOTAL Directia Publica de Evidenta a Persoanelor Alba
Suprafata utila de 1143,39 mp, imobil Piata Iuliu Maniu nr.14
Teren aferent in suprafata de 336 mp

11.

1.602.312,55
6.018.627,06
5.348.769,09
669.857,97

Valoare la 31.10.2019
1.630.113,43
1.625.441,11
4.672,32

BUNURILE IMOBILE CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC
AL JUDEŢULUI ALBA, AFLATE ÎN ADMINISTRAREA
BIBLIOTECII JUDEŢENE "LUCIAN BLAGA" ALBA

Denumire activ fix

Valoare la 31.10.2019

TOTAL Biblioteca Judteana Lucian Blaga Alba
Cladire Biblioteca Judeteana " Lucian Blaga" Alba
Teren aferent in suprafata de 1399 mp

2.219.312,83
1.482.158,98
737.153,85

BUNURILE IMOBILE CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC
AL JUDEŢULUI ALBA, AFLATE ÎN ADMINISTRAREA
DIRECŢIEI JUDEŢENE DE DEZINSECŢIE ŞI ECOLOGIZARE MEDIU ALBA
12.

Denumire activ fix

Valoare la 31.10.2019

TOTAL Directia Judeteana de Dezinsectie si ecologizare Mediu
Alba
Total Centrul Alba
Atelier nr.5
Birouri sediu( Arhiva+Sala de sedinte)
Magazie parter
Casuta
Magazie sopron

725.867,85
273.083,12
37.768,05
85.904,15
149.405,14
4,87
0,91

Denumire activ fix

Valoare la 31.10.2019

Total Punctul de Lucru Benic
Magazie Benic
Teren aferent in suprafata de 1058 mp
Total Centrul Blaj
Magazie pesticide
Total Centrul Aiud
Atelier
Grajd
Magazie+birouri
depozit carburanti
Teren aferent in suprafta de 895 mp
Total centru Sebes
Magazie+birouri
depozit carburanti
13.

55.982,88
39.748,94
16.233,94
108.136,60
108.136,60
201.653,68
20.127,95
5.256,26
40.701,21
5.258,59
130.309,66
87.011,58
81.402,42
5.609,16

BUNURILE IMOBILE CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC
AL JUDEŢULUI ALBA, AFLATE ÎN ADMINISTRAREA
SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD

Denumire activ fix
TOTAL Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
Total Pavilion central
Pavilion central
Casa de locuit
Casa poarta sanatoriu
Centrala termica
Cotet porci 4 boxe
Adapost porci 10 boxe

Nr.
Inventar

1083
1084
1085
1086
1087
1088

Valoare la 31.10.2019
7.415.926,00
4.447.526,00
3.676.194,00
2.076,00
6.999,00
85.591,00
5.505,00
3.538,00

Casa fiert latura
Grajd
Sura
Sera de flori
Fantana din beton
Pivnita beton
Pivnita zarzavaturi
Conducte canalizare
Gard prefabricate beon
Gard plasa sirma la cotet porci
Gard sera de flori
Gard cu placi de beton
Gard cu stilpi de beton si plasa de sirma
Gard plasa de sirma
Gard stilpi de beton si impletitura de sirma
Gard de beton cu grilaj de sirma
Cladire dispensar
TOTAL Teren aferent
Teren arabil si livada, in suprafata de 19.194 mp
Parc+Alei+Spatii verzi+Teren ocupat cladiri, in suprafata de
20133 mp
14.

1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1106

3.073,00
2.212,00
890,00
2.449,00
935,00
3.699,00
10.399,00
5.881,00
6.595,00
291,00
284,00
7.567,00
401,00
2.835,00
1.862,00
6.804,00
611.446,00
2.968.400,00
1.510.500,00
1.457.900,00

1105
1105

BUNURILE IMOBILE CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC
AL JUDEŢULUI ALBA,AFLATE ÎN ADMINISTRAREA
CENTRULUI DE CULTURĂ „AUGUSTIN BENA” ALBA

Denumire activ fix
TOTAL domeniu privat si public Centrul de Cultura
“Augustin Bena” Alba
Total Domeniu Privat
Imobil clădire sediu în suprafață de 1504 mp, str. Mihai
Viteazu nr.
Investitii
Total Domeniu Public
Clădire "Primăria veche " Câlnic Deal
Teren "Primăria Veche" Câlnic-sat Deal

Nr.
Inventar

Valoare la 31.10.2019
4.305.359,18
3.272.398,79
3.272.398,79

164
97.374,91
1.189.891,27
1.075.777,85
114.113,42

15. BUNUl IMOBIL „TRAVERSARE POD PESTE RÂUL MUREŞ”, PROPRIETATE
PUBLICĂ A JUDEŢULUI ALBA, CONCESIONAT CĂTRE SOCIETATEA
COMERCIALĂ APA CTTA SA ALBA

Denumire activ fix
TRAVERSARE POD RÂU MURES+TEREN AFERENT
CONSTRUCTIE
TOTAL GENERAL

16.

Nr.
Inventar
1015

Valoare la 31.10.2019
1.819.261,00
1.819.261,00

BUNURILE IMOBILE - TERENURI, PROPRIETATE PRIVATĂ A JUDEŢULUI ALBA,
AFLATE ÎN ADMINISTRAREA PARCULUI INDUSTRIAL CUGIR

Denumire activ fix
TEREN INTRAVILAN 1112 MP CUGIR, STR. VICTORIEI,
nr. 8A
TEREN INTRAVILAN 12061 MP CUGIR, STR. VICTORIEI,
nr. 8A
TEREN INTRAVILAN 2569 MP CUGIR, STR. VICTORIEI,
nr. 8A
TEREN INTRAVILAN 45329 MP CUGIR, STR. VICTORIE,
nr. 8A
TEREN INTRAVILAN 618 MP CUGIR, STR. VICTORIEI,
nr. 8A
TOTAL GENERAL

Nr.
Inventar

Valoare la 31.10.2019

80064

124.900,00

80063

606.500,00

80062

135.800,00

80061

1.996.300,00

80065

77.100,00
2.940.600,00

17. BUNURILE IMOBILE CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL
JUDEŢULUI ALBA, AFLATE ÎN ADMINISTRAREA SERVICIULUI PUBLIC
JUDEŢEAN SALVAMONT SALVASPEO ALBA

Denumire activ fix

Valoare la 31.10.2019

TOTAL SERVICIUL PUBLIC JUD SALVAMONT
SALVASPEO ALBA
TOTAL DOMENIU PUBLIC
Baza Salvamont Arieşeni
Centrala Termica , str Nicolae Titulescu nr. 9, Alba Iulia
Teren Arieseni Baza Salvamont 503 mp
TOTAL DOMENIU PRIVAT
Cladire container de locuit si dotari 6000*4860*2550
Container de locuit 6*2,43*2,55 m
Cladire container de locuit si sp sanitar 6*2, 43*2,55 m
Imobil str. Trandafirilor nr. 9, Alba Iulia
Teren str. Trandafirilor nr. 9, Alba Iulia, 338 mp
Teren Rimetea Salvamont I 200 mp
Teren Rimetea Salvamont II 1800 mp

2.857.141,09
1.589.875,73
1.519.912,14
120,55
69.843,04
1.337.228,95
48.046,97
18.069,44
25.895,27
934.939,79
254577,29
6377,59
49322,6

18. BUNIRLE IMOBILE - CONSTRUCŢII
PROPRIETATE PRIVATĂ A JUDEŢULUI ALBA

Denumire activ fix
CLADIRE IMOBIL AIUD, STR. MARASESTI, NR. 66
Imobil A.D.R. Centru 2006, P. Cons. Europei, bl32D
Imobil Policlinica Stomatolog 300,30 mp S+P+2E
Imobil Policlinica Stomatologica 29 mp. subsol
Spatiu Policlinica Stomatolog, etaj 2, 39,42 mp.
CENTRU DE VIZITARE DE LA POARTA RAIULUI
CLADIRE IMOBIL ALBA IULIA, STR. BUCURESTI, NR.
2A
Imobil ADR Centru, Str. Decebal, nr. 12 Alba Iulia
TOTAL GENERAL

19.

Nr.
Inventar

Valoare la 31.10.2019

10001
10003
10005
101889
101964
101984
101887

571.022,95
1.040.359,03
618.135,46
74.191,85
100.849,72
1.923.956,95
388.817,90

10009

2.422.113,84
7.139.447,70

BUNURILE IMOBILE - TERENURI, PROPRIETATE PRIVATĂ A JUDEŢULUI ALBA

Denumire activ fix
Teren aferent Cladire ADR Centru 1.176 mp.
Teren imobil Aiud, str. Marasesti, nr.66, 300 mp.
Teren imobil str. Bucuresti, nr.2A, 245 mp.
TEREN INTRAVILAN BARABANT STR. CLUJULUI
16.442 MP.
TEREN INTRAVILAN BLAJ, STR. GH. BARITIU 17.000
MP.
Teren intravilan, Banca Agricola, 701 mp.
Teren intravilan, Cunta 9.892 mp.
Denumire activ fix
TEREN POLICLINICA STOMATOLOGICA 492 MP.
Teren, str. Garii, nr. 17A, Campeni 4.142 mp.
Total GENERAL

Nr.
Inventar

Valoare la 31.10.2019

80011
80012
80014
80016

1.834.938,13
19.333,49
46.468,64
5.011.926,07

80017

653.581,11

80018
80015

493.563,29
151.992,11

Nr.
Inventar
80003
80049

Valoare la 31.10.2019
266.062,49
295.887,75
8.773.753,08

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 5353/10 martie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea Statutului Județului Alba

I. Expunere de motive
Baza legală principală în vederea elaborării proiectului de hotărâre care va fi supus
aprobării, o constituie prevederile art. 104, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, care stipulează: „Consiliul local,
respectiv consiliul judeţean, aprobă statutul unităţii administrativ-teritoriale prin hotărâre care
se poate modifica şi completa, în funcţie de modificările apărute la nivelul elementelor specifice
ale acestora”.
Statutul cuprinde date şi elemente specifice prin care unitatea administrativ-teritorială se
distinge în raport cu alte unităţi similare, precum şi prevederi privitoare la:
a) reşedinţa şi însemnele specifice ale unităţii administrativ-teritoriale şi modalităţile de utilizare
a acestora, conform prevederilor legale;
b) autorităţile administraţiei publice locale, sediul acestora, date privind constituirea şi
organizarea autorităţilor administraţiei publice locale;
c) întinderea şi delimitarea teritorială a unităţii administrativ-teritoriale, localităţile componente,
amplasarea acestora, prezentarea grafică şi descriptivă, distanţa dintre localităţile componente,
rangul unităţii administrativ-teritoriale, stabilit potrivit prevederilor legislaţiei privind
amenajarea teritoriului naţional;
d) date privind înfiinţarea unităţii administrativ-teritoriale, prima atestare documentară, evoluţia
istorică;
e) criteriile potrivit cărora se poate conferi şi retrage persoanelor fizice române sau străine
calitatea de cetăţean de onoare pentru unitatea administrativ-teritorială respectivă;
f) componenţa şi structura populaţiei unităţii administrativ-teritoriale, defalcate inclusiv pe
localităţi componente; aspectele privind numărul populaţiei se actualizează în urma
recensământului în vederea respectării dreptului cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale
de a folosi limba sa maternă în relaţia cu administraţia publică locală şi cu serviciile publice
deconcentrate;
g) căile de comunicaţie existente şi categoria acestora;
h) date privitoare la principalele instituţii din domeniul educaţiei, cercetării, culturii, sănătăţii,
asistenţei sociale, presei, radioului, televiziunii şi altele asemenea;
i) principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate din sectorul secundar şi
terţiar, precum şi din agricultură;
j) serviciile publice existente;
k) informaţii privind bunurile din patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale;
l) informaţii relevante privind societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele şi
organizaţiile nonguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea în unitatea administrativteritorială;
m) modul de cooperare sau asociere, după caz, cu persoane juridice de drept public sau de drept
privat române sau străine;
n) procedura privind atribuirea şi schimbarea denumirilor de străzi, pieţe şi de obiective de
interes public local;
o) modalităţi de consultare a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale pentru probleme de
interes local sau judeţean, după caz;
p) procedura privind acordarea titlului şi certificatului de fiu/fiică al/a comunei, oraşului,
municipiului sau judeţului ori cea privind acordarea titlului de cetăţean de onoare.
II. Descrierea situaţiei actuale
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei a emis Ordinul nr. 25 din 14
ianuarie 2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ-

teritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a
consiliului local , în Anexa
nr. 1 fiind prevăzut Modelul orientativ al statutului unităţii
administrativ-teritoriale.
Din modelul orientativ propus prin Ordinul nr. 25 din 14 ianuarie 2021 şi Structura
Statutului propusă la art. 104, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, a rezultat prezentul Statut al Judeţului, care se supune
aprobării Consiliului Judeţean Alba.
Ţinând cont de prevederile art. 104, alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, care stipulează că Statutul unităţii
administrativ-teritoriale cuprinde, în mod obligatoriu, elementele locale de identitate de natură
culturală, istorică, obiceiuri şi/sau tradiţii pe baza cărora se pot dezvolta programe, proiecte sau
activităţi, după caz, a căror finanţare se asigură din bugetul local, se impune aprobarea de către
Consiliul Judeţean a Statutului Judeţului Alba.
III. Reglementări anterioare
Nu este cazul

-

-

IV. Baza legală
art. 104, alin. 1 şi alin. 2 şi ale art. 173 alin. 1, lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
art. 6, alin. 3, art. 30, alin. 1, lit. c) şi ale alin. 2 din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
Ordinul Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 25 din 14 ianuarie
2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale,
precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului
local – Anexa nr. 1, Modelul orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale.

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. 51 din 9 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. 5354/10 martie 2021

APROB,
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Doamnei Liliana NEGRUŢ – director executiv
şi
ADMINISTRATORUL PUBLIC AL JUDEŢULUI ALBA
Domnului Dan Mihai POPESCU
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 întocmirii
raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Statutului Județului Alba
Raportul de specialitate comun, 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. ..... din ... martie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Statutului Județului
Alba;
- Proiectul Statutului Județului Alba.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
COMPARTIMENT ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
ADMINISTRATORUL PUBLIC AL JUDEŢULUI ALBA
Nr. …./…..martie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Statutului Județului Alba
Baza legală principală în vederea elaborării proiectului de hotărâre care va fi supus
aprobării, o constituie prevederile art. 104, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, care stipulează: „Consiliul local,
respectiv consiliul judeţean, aprobă statutul unităţii administrativ-teritoriale prin hotărâre care
se poate modifica şi completa, în funcţie de modificările apărute la nivelul elementelor specifice
ale acestora”.
Statutul cuprinde date şi elemente specifice prin care unitatea administrativ-teritorială se
distinge în raport cu alte unităţi similare, precum şi prevederi privitoare la:
a) reşedinţa şi însemnele specifice ale unităţii administrativ-teritoriale şi modalităţile de utilizare
a acestora, conform prevederilor legale;
b) autorităţile administraţiei publice locale, sediul acestora, date privind constituirea şi
organizarea autorităţilor administraţiei publice locale;
c) întinderea şi delimitarea teritorială a unităţii administrativ-teritoriale, localităţile componente,
amplasarea acestora, prezentarea grafică şi descriptivă, distanţa dintre localităţile componente,
rangul unităţii administrativ-teritoriale, stabilit potrivit prevederilor legislaţiei privind
amenajarea teritoriului naţional;
d) date privind înfiinţarea unităţii administrativ-teritoriale, prima atestare documentară, evoluţia
istorică;
e) criteriile potrivit cărora se poate conferi şi retrage persoanelor fizice române sau străine
calitatea de cetăţean de onoare pentru unitatea administrativ-teritorială respectivă;
f) componenţa şi structura populaţiei unităţii administrativ-teritoriale, defalcate inclusiv pe
localităţi componente; aspectele privind numărul populaţiei se actualizează în urma
recensământului în vederea respectării dreptului cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale
de a folosi limba sa maternă în relaţia cu administraţia publică locală şi cu serviciile publice
deconcentrate;
g) căile de comunicaţie existente şi categoria acestora;
h) date privitoare la principalele instituţii din domeniul educaţiei, cercetării, culturii, sănătăţii,
asistenţei sociale, presei, radioului, televiziunii şi altele asemenea;
i) principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate din sectorul secundar şi
terţiar, precum şi din agricultură;
j) serviciile publice existente;
k) informaţii privind bunurile din patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale;
l) informaţii relevante privind societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele şi
organizaţiile nonguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea în unitatea administrativteritorială;
m) modul de cooperare sau asociere, după caz, cu persoane juridice de drept public sau de drept
privat române sau străine;
n) procedura privind atribuirea şi schimbarea denumirilor de străzi, pieţe şi de obiective de
interes public local;
o) modalităţi de consultare a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale pentru probleme de
interes local sau judeţean, după caz;
p) procedura privind acordarea titlului şi certificatului de fiu/fiică al/a comunei, oraşului,
municipiului sau judeţului ori cea privind acordarea titlului de cetăţean de onoare.

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei a emis Ordinul nr. 25 din 14
ianuarie 2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativteritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a
consiliului local , în Anexa
nr. 1 fiind prevăzut Modelul orientativ al statutului unităţii
administrativ-teritoriale, care cuprinde următoarele capitole:
CAPITOLUL I: Prezentarea generală a unităţii administrativ-teritoriale
CAPITOLUL II: Autorităţile administraţiei publice locale
CAPITOLUL III: Căi de comunicaţii
CAPITOLUL IV: Principalele instituţii care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritorială a unităţii
administrativ-teritoriale
CAPITOLUL VI: Bunurile din patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale
CAPITOLUL VII: Serviciile publice existente
CAPITOLUL VIII: Atribuirea şi schimbarea denumirilor de străzi, pieţe şi de obiective de
interes public local
CAPITOLUL IX: Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele şi
organizaţiile nonguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea în unitatea administrativteritorială
CAPITOLUL X: Participare publică
CAPITOLUL XI: Cooperare sau asociere
CAPITOLUL XII: Dispoziţii tranzitorii şi finale
ANEXELE nr. 1-14:
ANEXA nr. 1a: Modelul stemei unităţii administrativ-teritoriale
ANEXA nr. 1b: Modelul steagului unităţii administrativ-teritoriale
ANEXA nr. 1c: Modelul imnului unităţii administrativ-teritoriale
ANEXA nr. 2: Prezentarea grafică şi descriptivă, respectiv suprafeţele intravilanului şi a
extravilanului pe fiecare dintre localităţi
ANEXA nr. 3: Hidrografia, flora, fauna şi tipul solurilor de la nivelul unităţii administrativteritoriale
ANEXA nr. 4: Datele privind înfiinţarea unităţii administrativ-teritoriale, prima atestare
documentară, precum şi evoluţia istorică
ANEXA nr. 5: Componenţa şi structura populaţiei unităţii administrativ-teritoriale, defalcate pe
localităţi componente
ANEXA nr. 6a: Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleşilor
locali de la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, precum şi apartenenţa politică a acestora,
începând cu anul 1992 – pentru conducere
ANEXA nr. 6b: Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare ale mandatelor aleşilor
locali de la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, precum şi apartenenţa politică a acestora,
începând cu anul 1992 – pentru consilieri
ANEXA nr. 7: Procedura privind acordarea titlului de "Cetăţean de onoare al
Judeţului/Municipiului/Oraşului/Comunei", respectiv a "Certificatului de Fiu/Fiică al/a
Judeţului/Municipiului/Oraşului/Comunei"
ANEXA nr. 8a: Reţeaua rutieră
ANEXA nr. 8b: Reţeaua de căi ferate
ANEXA nr. 8d: Reţeaua de aeroporturi
ANEXA nr. 9: Principalele instituţii din domeniul educaţiei, cercetării, culturii, sănătăţii,
asistenţei sociale, presei, radioului, televiziunii şi altele asemenea
ANEXA nr. 10: Principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate din
sectorul secundar şi terţiar, precum şi din agricultură
ANEXA nr. 11: Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale
ANEXA nr. 12: Principalele entităţi privind societatea civilă, respectiv partidele politice,
sindicatele, cultele, instituţiile de utilitate publică, precum şi celelalte organizaţii
nonguvernamentale, care au sediul sau punctul declarat că funcţionează la nivelul unităţii
administrativ-teritoriale
ANEXA nr. 13: Lista cu denumirea înfrăţirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de unitatea
administrativ-teritorială
Din modelul orientativ propus prin Ordinul nr. 25 din 14 ianuarie 2021 şi Structura
Statutului propusă la art. 104, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu

modificările şi completările ulterioare, a rezultat prezentul Statut al Judeţului, care se supune
aprobării Consiliului Judeţean Alba.
Ţinând cont de prevederile art. 104, alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, care stipulează că Statutul unităţii
administrativ-teritoriale cuprinde, în mod obligatoriu, elementele locale de identitate de natură
culturală, istorică, obiceiuri şi/sau tradiţii pe baza cărora se pot dezvolta programe, proiecte sau
activităţi, după caz, a căror finanţare se asigură din bugetul local, se propune aprobarea de către
Consiliul Judeţean a Statutului Judeţului Alba.
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 aprobarea Statutului Județului Alba, în forma prezentată de inițiator.

DIRECTOR EXECUTIV,
ALBA,
Liliana NEGRUŢ

ADMINISTRATOR PUBLIC AL JUDEŢULUI
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Întocmit,
Viorel LUCULESCU
Comp. Administraţie Publică

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a
bugetului creditelor interne, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe
anul 2021

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna aprilie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea
bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judetului Alba, a bugetului creditelor
interne, a bugetului fondurilor externe nerambursabile si a bugetelor instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2021.
Luând în considerare adresa nr. ABG_STG - 3277/16 martie 2021 a Administrației
Județene a Finanţelor Publice Alba privind comunicarea sumelor aprobate prin Legea bugetului
de stat pe anul 2021, cotelor defalcate din impozitul pe venit inclusiv alocări directe estimate a se
încasa în anul 2021 și a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pe anul 2021, precum și
estimările pe anii 2022-2024;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. b şi art. 173 alin. 3 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;
- O.U.G. nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal bugetare şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările
ulterioare;
- O.U.G. nr. 8/2021 privind unele măsuri fiscal bugetare şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative;
- H.G. nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în
plată;
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. Bugetul general al Judeţului Alba, pe anul 2021, se stabileşte în sumă de
652.026,73 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. (1) Se aprobă bugetul local al Judeţului Alba, pe anul 2021, în sumă de 351.790,89
mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2021, se
stabileşte în sumă de 189.610,09 mii lei.
(3) Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2021, se
stabileşte în sumă de 162.180,80 mii lei.
Art. 3. Se aprobă bugetul creditelor interne pe anul 2021 în sumă de 14.797,48 mii lei,
conform anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 4. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2021 în sumă de
315,46 mii lei, conform anexei nr. 4 - parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 5. (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2021, în sumă de 328.469,30 mii lei, în structura prevăzută în
anexa nr. 5 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii pe anul 2021 - secţiunea de funcţionare, se stabileşte în sumă de 283.862,75 mii
lei.
(3) Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii pe anul 2021 - secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 44.606,55 mii
lei.
Art. 6. (1) Cheltuielile pentru „Autorităţi executive” pe anul 2021, se stabilesc în sumă
de 38.115,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 6 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Creditele de angajament sunt în sumă de 1.700,00 mii lei
(2) Se aprobă un număr de 184 posturi pentru aparatul de specialitate al
Consiliului Județean Alba pe anul 2021.
(3) Cotizaţiile Judeţului Alba pe anul 2021, se stabilesc conform anexei nr. 6„a”
- parte integrantă a prezentei hotărâri.
(4) Se aprobă Programul activităţilor de comunicare şi promovare a Judeţului
Alba pe anul 2021, conform anexei nr. 6„b” - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 7. (1) Cheltuielile pentru ”Alte servicii publice generale” pe anul 2021, se stabilesc
în sumă de 4.153,63 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 7 - parte integrantă a prezentei
hotărâri, din care:
(2) Cheltuielile pentru Serviciul Public Județean „Salvamont - Salvaspeo” Alba,
pe anul 2021, se stabilesc în sumă de 2.245,69 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 7a parte integrantă a prezentei hotărâri.
(3) Se aprobă un număr de 17 posturi pe anul 2021, pentru Serviciul Public
Judeţean „Salvamont - Salvaspeo” Alba.
Art. 8. Cheltuielile pentru Centrul Militar Judeţean Alba pe anul 2021, se stabilesc în
sumă de 551,55 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 8 - parte integrantă a prezentei
hotărâri. Creditele de angajament sunt în sumă de 179,00 mii lei
Art. 9. Cheltuielile pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Județului
Alba, pe anul 2021, se stabilesc în sumă de 344,40 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 9 parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 10. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Învăţământ”, pe anul 2021, se stabilesc în
sumă de 8.306,05 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 10 - parte integrantă a prezentei
hotărâri.
(2) Repartizarea sumei de 8.306,05 mii lei este următoarea:
 Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alba, suma de 1.677,25 mii lei,
conform anexei nr. 10„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri.
 Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba, suma de
202,40 mii lei, conform anexei nr. 10„b” - parte integrantă a prezentei hotărâri.
 Învățământ special integrat în învățământul de masă, precum şi finanțarea
drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special,
suma de 1.062,20 mii lei, conform anexei nr. 10„c” - parte integrantă a prezentei hotărâri.
 „Programul pentru școli al României”, pe anul 2021, suma de 5.258,00 mii lei.
 Alte cheltuieli în domeniul învăţământului în sumă de 106,20 mii lei.
Art. 11. Cheltuielile pentru activitatea „Sănătate”, pe anul 2021, se stabilesc în sumă de
24.779,05 mii lei, astfel:
a) Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia
22.263,28 mii lei
b) Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
2.053,00 mii lei
c) Proiect „Extindere și dotare Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului
Județean de Urgență Alba Iulia”
462,77 mii lei
Art. 12. (1) Cheltuielile pentru Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, pe anul 2021,
se stabilesc în sumă de 2.666,95 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 11 - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
(2) Se aprobă un număr de 32 posturi pe anul 2021, pentru Biblioteca Judeţeană
„Lucian Blaga” Alba.

(3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative, pe anul 2021, pentru
Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, conform anexei nr. 11„a” - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 13. Cheltuielile pentru ”Servicii recreative şi sport” pe anul 2021 se stabilesc în sumă
de 11.812,00 mii lei, din care:
 pentru acţiunile desfăşurate pentru activităţi educativ - sportive suma de 2.100,00
mii lei.
 pentru realizarea obiectivului „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800 2000 locuri - Municipiul Blaj”, suma de 9.662,00 mii lei
 Fondul destinat pentru finanțarea activității de tineret, suma de 50,00 mii lei.
Art. 14. Contribuţiile pe anul 2021, pentru personalul neclerical şi repartizarea pe culte
religioase a sumei de 17.732,00 mii lei, se stabileşte conform anexei nr. 12 - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 15. (1) Sprijinul financiar pentru construirea, reabilitarea şi repararea lăcaşurilor de
cult, pentru anul 2021, se stabileşte în sumă de 1.100,00 mii lei.
(2) Repartizarea sumei de 1.100,00 mii lei se aprobă prin hotărâre a Consiliului
Judeţean Alba, pe baza solicitărilor, întocmite în condiţiile legii, de cultele religioase.
Art. 16. (1) Sprijinul financiar pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi
religiei”, pe anul 2021, se stabilește în sumă de 3.824,74 mii lei, în structura prevăzută în anexa
nr. 13 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Se aprobă un număr de 4 posturi pe anul 2021, pentru managerii instituțiilor
publice de cultură.
(3) Se aprobă Programul activităţilor cultural, educative și sportive, pe anul
2021, conform anexei nr. 13„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 17. (1) Cheltuielile pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba, pe anul 2021, se stabilesc în sumă de 81.248,70 mii lei, în structura prevăzută în
anexele nr. 14„aˮ și nr. 14„bˮ - părți integrante ale prezentei hotărâri.
(2) Se aprobă un număr de 840 de posturi, pe anul 2021, pentru Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art. 18. Cheltuielile pentru activitatea „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe”, pe anul
2021, se stabilesc în sumă de 1.881,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 15 - parte
integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 19. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Protecţia mediului”, pe anul 2021, se stabilesc
în sumă de 2.019,17 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 16 - parte integrantă a prezentei
hotărâri. Creditele de angajament sunt in suma de 292,00 mii lei
(2) Se aprobă Programul de activităţi în domeniul protecţiei mediului, pe anul
2021, conform anexei nr. 16„a” – parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 20. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Transporturi”, pe anul 2021, se stabilesc în
sumă de 132.944,47 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 17 - parte integrantă a prezentei
hotărâri. Creditele de angajament pe anul 2021 se stabilesc în sumă de 63.752,73 mii lei.
(2) Se aprobă Programul lucrărilor de întreținere şi funcţionare pe drumurile și
podurile județene, pe anul 2021, conform anexei nr. 17„a”- parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 21. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Turism”, pe anul 2021, se stabilesc în sumă de
163,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 18 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Se aprobă Programul activităţilor de promovare şi dezvoltare tutistică pe anul
2021, potrivit anexei nr. 18„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 22. Se aprobă Programul activităţilor din domeniul dezvoltării economice al
județului Alba pe anul 2021, conform anexei nr. 19 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 23. Se aprobă Agenda evenimentelor Județului Alba, pe anul 2021, în structura
prevăzută în anexa nr. 20 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 24. Se aprobă cheltuielile pentru Centrul Judeţean de Resurse și Asistență
Educațională Alba aferente bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2021, în sumă
de 104,79 mii lei, potrivit anexei nr. 21- parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 25. Se aprobă cheltuielile pentru Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia aferente
bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2021, în sumă de 210,67 mii lei, potrivit
anexei nr. 22 - parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 26. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Direcţia
Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba, în sumă de 1.971,66 mii lei, în structura
prevăzută în anexa nr. 23 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Se aprobă un număr de 25 posturi, pe anul 2021, pentru Direcţia Publică
Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba.
Art. 27. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, pentru Spitalul
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în sumă de 288.315,96 mii lei, în structura prevăzută în anexa
nr. 24 - parte integrantă a prezentei hotărâri. Creditele de angajament sunt in suma de 24.225,75
mii lei
(2) Se aprobă un număr de 1558 posturi, pe anul 2021, pentru Spitalul Judeţean
de Urgenţă Alba Iulia.
(3) Din suma aprobată la alineatul 1, la partea de cheltuieli, suma de 4.095,51
mii lei reprezintă credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante înregistrate la finele anului
2020.
Art. 28. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2021, pentru Spitalul de
Pneumoftiziologie Aiud, în sumă de 18.652,28 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 25 parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Se aprobă un număr de 130 posturi, pe anul 2021, pentru Spitalul de
Pneumoftiziologie Aiud.
Art. 29. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2021, pentru Muzeul
Naţional al Unirii Alba Iulia, în sumă de 9.841,85 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 26
- parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Se aprobă un număr de 87 posturi pe anul 2021, pentru Muzeul Naţional al
Unirii Alba Iulia.
(3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Muzeului Național al
Unirii Alba Iulia, pe anul 2021, potrivit anexei nr. 26„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 30. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2021, pentru Teatrul de
Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, în sumă de 2.589,90 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.
27 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Se aprobă un număr de 28 posturi, pe anul 2021, pentru Teatrul de Păpuşi
„Prichindel” Alba Iulia.
(3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Teatrului de Păpuşi
„Prichindel” Alba Iulia, pe anul 2021, potrivit anexei nr. 27„a” - parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art. 31. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, pentru Centrul de
Cultură „Augustin Bena” Alba, în sumă de 5.770,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.
28 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Se aprobă un număr de 56 posturi, pe anul 2021, pentru Centrul de Cultură
„Augustin Bena” Alba.
(3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Centrului de Cultură
„Augustin Bena” Alba, pe anul 2021, conform anexei nr. 28„a”- parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art. 32. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2021, pentru Direcţia
Judeţeană de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba, în sumă de 1.327,65 mii lei, în structura
prevăzută în anexa nr. 29 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Se aprobă un număr de 14 posturi pe anul 2021, pentru Direcţia Judeţeană de
Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba.
Art. 33. Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de
finanțare și a creditelor de angajament, pe anul 2021, în structura prevăzută în anexa nr. 30 parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 34. Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții cu finanțare din
donații și sponsorizări, pe anul 2021, pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în structura
prevăzută în anexa nr. 31- parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 35. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a ordonatorilor terțiari
de credite, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 36. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se

înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia;
Ordonatorilor terţiari de credite în extras; direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 65
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 şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală,
prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 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. 6343/18 martie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului
local al Judeţului Alba, a bugetului creditelor interne, a bugetului fondurilor externe
nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2021

Expunere de motive
Bugetul general al Județului Alba pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024, este
rezultatul cumulării veniturilor și cheltuielilor bugetului local al județului, a bugetului creditelor
interne, a bugetului fondurilor externe nerambursabile, a bugetelor instituțiilor şi activităţilor
finanțate integral sau parţial din venituri proprii și reflectă dimensiunea efortului financiar public
al unității administrativ-teritoriale Județul Alba.
La elaborarea, fundamentarea şi definitivarea bugetului general al Judeţului Alba, pe anul
2021 cu cele patru componente (bugetul local al județului, bugetul creditelor interne, bugetul
fondurilor externe nerambursabile, bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau
parțial din venituri proprii) s-au avut în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021
nr. 15/2021, a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare, a celorlalte acte normative specifice, adresa nr. ABG_STG - 3277/16 martie 2021 a
Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba prin care ne comunică sumele aprobate şi
repartizate prin legea bugetului de stat pe anul 2021 (inclusiv cotele defalcate din impozitul pe
venit), precum si estimările pe anii 2022-2024, urmărindu-se eficientizarea activităţii atât a
Judeţului Alba cât şi a instituţiilor subordonate.
După data publicării în Monitorul Oficial al României a Legii nr.15/2021 a bugetului de
stat pe anul 2021 au avut loc consultări si analize cu conducerea tuturor instituţiilor şi serviciilor
publice din subordine, privind nivelul de realizat al veniturilor proprii în strictă corelare cu
posibilităţile reale de încasare a acestora, fundamentarea şi necesarul cheltuielilor pe destinaţii,
acţiuni, activităţi, programe, proiecte, obiective.
Dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare locale pe ordonatori terțiari de credite
s-a efectuat în concordanţă cu atribuțiile ce le revin acestora, cu priorităţile stabilite de aceștia, în
vederea funcţionării lor şi în interesul colectivității județene.
Potrivit art. 26 alin (4) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, numărul de personal, permanent şi temporar, se aprobă
distinct, la bugetul fiecărei instituţii publice. Numărul de salariaţi aprobat fiecărei instituţii
publice nu poate fi depăşit.
În ceea ce priveşte cheltuielile cu bunuri şi servicii acestea au fost repartizate pe
destinaţii, acţiuni, activităţi, programe astfel încât să se asigure funcţionarea acestora prin
realizarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor publice, în condiţii de economicitate,
eficienţă şi eficacitate.
Ca urmare, bugetul local al Județului Alba pe anul 2021 se stabileşte la partea de venituri
în sumă de 235.889,93 mii lei, iar la partea de cheltuieli în sumă de 351.790,89 mii lei, aceasta
cuprinzând și suma aferentă categoriilor de cheltuieli propuse a se finanța din excedentul anului
precedent, în cuantum de 115.900,96 mii lei. Excedentul bugetului local provine din excedentul
bugetului local la 31.12.2020 și din excedentul neutilizat din anii anteriori și reportat pe anul
2021 și este utilizat în faza de programare, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de
dezvoltare, precum şi ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare pentru
efectuarea de lucrări la drumurile si podurile județene afectate de calamitați naturale, însă în
timpul anului, excedentul bugetului local poate fi utilizat şi ca sursă de acoperire a golului
temporar de casă, constituirea si utilizarea acestuia fiind supus spre aprobare prin Proiectul
Hotărâre al Consiliului Județean Alba nr.93/05.04.2021.

Detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe şi titluri a veniturilor şi a cheltuielilor
cuprinse în bugetul Județului Alba pentru anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024, precum şi
detalierea pe cele două secţiuni ale bugetului, se prezintă în anexele la proiectul de hotărâre.
Menţionăm faptul că aceste cheltuieli au fost stabilite pe baza propunerilor de cheltuieli detaliate
pe articole şi alineate ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și ale
ordonatorilor terțiari de credite din subordine conform legii, în urma unor analize, verificări şi
fundamentări, propunându-se varianta de funcţionalitate pentru aparatul propriu şi unităţile
subordonate, implicit de dezvoltare, care a putut fi stabilită în strictă corelare cu posibilităţile
reale de încasare a veniturilor.
Bugetul creditelor interne se stabilește in suma de 14.797,48 mii lei conform Hotărârii
comisiei de Autorizare a Împrumuturilor locale nr. 6404/27 ianuarie 2021, fiind utilizat pentru
asigurarea cheltuielilor neeligibile si a cofinanțării proiectelor cu finanțare externă
nerambursabilă.
În ceea ce privește bugetul fondurilor externe nerambursabile se stabilește în sumă de
315,46 mii lei, iar a patra componentă a bugetului general, bugetul instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii se stabilește in suma de 328.469,30
mii lei.
Prin prezentul proiect de hotărâre se propun spre aprobare programele de activitate pentru
anul 2021, bugetate și prezentate în conformitate cu dispoziţiile legale in vigoare, fiind întocmite
astfel programe pe domenii de activitate iniţiate de ordonatorul principal de credite, respectiv de
ordonatorii terţiari de credite, coordonate de ordonatorul principal de credite, precum şi
programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare - excedentul bugetar al
anilor precedenți, precum si din fonduri externe nerambursabile.
Descrierea situației actuale
Având în vedere prevederile articolului 40 din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările si completările ulterioare, respectiv „daca legea bugetului de stat
nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, se aplică în
continuare bugetele anului precedent, până la aprobarea noilor bugete...... ”, pentru
desfăşurarea activităţii se aplică ultimul buget aprobat în anul 2020, Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 45 din 24 februarie 2020 privind aprobarea bugetului general al Judeţului
Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a
bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe
anul 2020 cu modificările si completările ulterioare.
Baza legală
- art. 173 alin 1 lit.b şi art. 173 alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;
- H.G. nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în
plată;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal bugetare
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.8/2021 privind unele măsuri fiscal bugetare şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative
În conformitate cu prevederile art. 39 alin 3 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Proiectul bugetului local al Judeţului
Alba a fost pus în dezbatere publică în data de 18 martie 2021 pe site-ul Consiliului judetean
Alba.
Potrivit dispoziţiilor art. 19 alin. 1 lit. a şi art. 39 alin 6 din actul normativ mentionat mai
sus, proiectul de buget se aprobă de către autorităţile deliberative în termen de 45 de zile de la
data publicării legii bugetului de stat.
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. 65 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 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. 6344/18 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, vă transmit ataşat prezentei adrese
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a
bugetului creditelor interne, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe
anul 2021
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 5 aprilie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” care
va avea loc în data de 12 aprilie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 65/18 martie 2021 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului general al
Judeţului Alba, a bugetului local al Județului Alba, a bugetului creditelor interne, a bugetului
fondurilor externe nerambursabile si a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2021;
- adresa nr. ABG_STG - 3277/16 martie 2021 a Administrației Județene a Finanţelor
Publice Alba privind comunicarea sumelor aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2021,
cotelor defalcate din impozitul pe venit(alocări directe), sumele alocate din cotele din impozitul
pe venit pentru echilibrarea bugetului local, estimate a se încasa în anul 2021 și a sumelor
defalcate din taxa pe valoare adăugată pe anul 2021, precum și estimările pe anii 2022-2024;
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr.7866 /05 aprilie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba,
bugetului local al Judeţului Alba, bugetul creditelor interne, a bugetului fondurilor
externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral
sau parţial din venituri proprii pe anul 2021

Elaborarea, fundamentarea şi definitivarea bugetului general al Judeţului Alba, respectiv
a bugetului local, a bugetului creditelor interne, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi
a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe
anul 2021 si estimările pe anii 2022-2024 s-a realizat având la bază în principal prevederile
Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr.
15/2021 – legea bugetului de stat pe anul 2021, a Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare.
Construcția bugetară pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 este realizată având în
vedere înscrierea veniturilor pe surse de provenienţă, şi gruparea cheltuielilor după natura lor
economică și destinaţia acestora, respectiv pe acțiuni, activități, programe, proiecte, obiective, în
concordanță cu atribuțiile autorității administrației publice locale judeţene, cu prioritățile şi
obiectivele stabilite în conformitate cu Strategia de dezvoltare a judeţului Alba pentru perioada
2021-2027, a strategiilor sectoriale şi ținând cont de politicile fiscal-bugetare ale anului 2021.
Bugetul general al Judeţului Alba pe anul 2021 si estimările pe anii 2022-2024 este
stabilit ca urmare a consolidării bugetelor componente ale acestuia și anume bugetul local al
judeţului Alba, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile, precum şi a
bugetele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial sau integral din venituri proprii
(respectiv bugetele instituţiilor subordonate) şi se prezintă astfel:
mii lei
Cheltuieli
Venituri
BUGET GENERAL 2021
521.328,29
652.026,73
Bugetul local al judeţului Alba
Bugetul creditelor interne
Bugetul fondurilor externe nerambursabile
Bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial
din venituri proprii
Transferuri din bugetul local în bugetul instituțiilor și
activităților finanțate integral sau parțial din venituri
proprii și subvenții(se scad)

235.889,93
0,00

351.790,89
14.797,48

315,46

315,46

328.469,30

328.469,30

43.346,40

43.346,40

I. Bugetul local al Judeţului Alba pe anul 2021 este stabilit la partea de venituri în sumă
de 235.889,93 mii lei, venituri ale bugetului local care au fost determinate ținându-se
cont de:


nivelul estimat al veniturilor proprii pe anul 2021 conform art.14 alin 7 din Legea finanțelor
publice locale și estimarea cotelor din impozitul pe venit inclusiv alocări directe şi sumele
alocate cu destinaţie prin legea bugetului de stat și comunicate de Administrația Județeană a





Finanţelor Publice Alba, prin adresa nr. 3277/16 martie 2021, respectiv pentru finanțarea
cheltuielilor decentralizate la nivelul județelor și pentru finanțarea drumurilor județene,
sumele alocate Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale prin legea bugetului de stat pentru
finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu dizabilități și repartizate pe județe la
propunerea A.N.D.P.D.C.A.
contractele cu finanțare externă nerambursabilă aflate în derulare,
notele de fundamentare ale compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean
Alba şi ale ordonatorilor terţiari de credite ai instituţiilor publice subordonate Consiliului
Judeţean Alba
În structură, veniturile bugetului local pe anul 2021 se prezintă pe următoarele categorii:









Venituri proprii ( taxe pentru eliberarea de certificate, avize şi autorizaţii, tarife
utilizarea zonei drumurilor judeţene pentru desfăşurarea de activităţi, venituri din
concesiuni şi închirieri, venituri din prestări servicii, amenzi penalităţi, alte
venituri, cotele defalcate din impozitul pe venit) - 68.728,00 mii lei;
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judeţului - 83.615,00 mii lei din care suma de :
o 55.847,00 mii lei destinată finanţării sistemului de protecţie a copilului şi
a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, sumă ce reprezintă
90% din necesarul fundamentat de Ministerul Muncii si Protecției Sociale
pe baza standardelor de cost pentru serviciile sociale prevăzute in
Hotărârea Guvernului nr.426/2020;
o 5.258,00 mii lei destinată finanţării cheltuielilor determinate de
implementarea Programului pentru şcoli al României, până la sfârşitul
anului şcolar 2020 – 2021
o 1.275,00 mii lei destinată finanţării drepturilor copiilor cu cerinţe
educaţionale speciale care frecventează învăţământul special, potrivit
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017
o 1.236,00 mii lei destinată finanţării cheltuielilor cu bunuri şi servicii
pentru întreţinerea curentă a unităţilor de învăţământ special şi centrelor
judeţene de resurse şi asistenţă educaţională din învăţământul special
o 19.626,00 mii lei finanţării instituţiilor de cultură descentralizate începând
cu anul 2002 şi pentru sprijinul sub formă de contribuţii pentru personalul
neclerical angajat în unităţile de cult din tară
o 219,00 mii lei destinată finanţării serviciului public comunitar de evidenţă
a persoanelor aflat în subordinea consiliului judeţean
o 154,00 mii lei destinată finanţării burselor acordate elevilor care
frecventează învăţământul special, potrivit prevederilor art. 82 şi 105 din
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
privind drumurile judeţene – 7.672,00 mii lei
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
- 29.530,00 mii lei, din care suma de 1.500,00 mii lei pentru realizarea
obiectivului de investiții „Heliport”;
Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu
handicap – 1.891,00 mii lei;
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări –
44.453,93 mii lei.

La partea de cheltuieli, bugetul local al Judeţului Alba pe anul 2021 este stabilit în
sumă de 351.790,89 mii lei și cuprinde sume destinate finanţării cheltuielilor curente și de
capital.

Conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
și completările ulterioare, bugetul local cuprinde două secţiuni respectiv: secţiunea de
funcţionare, acea parte obligatorie ce cuprinde veniturile necesare finanţării cheltuielilor
curente pentru realizarea competenţelor stabilite prin lege şi secţiunea de dezvoltare – parte
complementară a bugetului care cuprinde veniturile şi cheltuielile de capital aferente
implementării politicilor de dezvoltare de la nivel judeţean. Drept urmare, secțiunea de
funcționare astfel structurată este stabilită la suma de 189.610,09 mii lei, iar secțiunea de
dezvoltare în sumă de 162.180,80 mii lei.
Structura bugetului local al judeţului Alba pe anul 2021 pe principalele categorii de
cheltuieli se prezintă astfel:
datoria publică – 10.072,00 mii lei;
sistemul de asistenţă socială – 79.081,00 mii lei;
finanțarea activităților din domeniul transporturilor – 65.857,23 mii lei
activităţile din domeniul învăţământului (finanțarea cheltuielilor cu bunuri si
servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învăţământ special si centrului
județean de resurse și asistență educațională; implementarea Programului pentru
şcoli al României, până la sfârşitul anului şcolar 2020 - 2021, potrivit prevederilor
Hotărârii Guvernului nr. 678/2020 privind stabilirea bugetului pentru implementarea
Programului pentru şcoli al României în perioada2017 - 2023 pentru anul şcolar
2020 - 2021, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.
640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar
2017 - 2018, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2021, finanțarea
drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul
special, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea
de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în
sistemul de învăţământ preuniversitar, cu modificările ulterioare, în conformitate cu
prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea
limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, finanţării
burselor acordate elevilor care frecventează învățământul special potrivit prevederilor
art.82 si 105 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările
ulterioare, alte cheltuieli în domeniul învăţământului ) – 8.306,05 mii lei;
activităţile din domeniul culturii - 54.192,87 mii lei, din care: suma de 17.732, 00 mii
lei pentru finanţarea unui număr de 797 posturi pentru personalul neclerical angajat în
unităţile de cult din tară, suma de 2.666,95 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor
pentru Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, iar transferurile către subunităţile
de cultură sunt în sumă de 17.057,18 mii lei
transferuri din bugetul local al judeţului Alba către cele două unităţi sanitare (Spitalul
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud) aflate în
subordinea Consiliului Judeţean Alba -24.316,28 mii lei
Serviciul Public Județean „Salvamont - Salvaspeo” Alba -2.245,69 mii lei
finanţarea cheltuielilor pentru Centrul Militar Judeţean Alba şi a Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Județului Alba- 895,95 mii lei
transferuri din bugetul local al judeţului Alba către Direcţia Publică Comunitară de
Evidenţă a Persoanelor Alba şi Direcţia Judeţeană de Dezinsecţie şi Ecologizare
Mediu Alba-1.972,94 mii lei
activitatea proprie a Consiliului Judeţean Alba – 40.676,99 mii lei
implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile – 64.173,89
mii lei, respectiv:
o "Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în
județul
Alba proiect finanțat în cadrul Programului Operațional
Infrastructură Mare (POIM);
o “Modernizare drum județean DJ 107 I : Aiud (DN1) – Aiudul de Sus –
Rîmeț – Brădești – Geogel – Măcărești – Bîrlești Cătun – Cojocani –
Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș – Valea Albă – Ciuculești – Bucium –

o

o

o
o
o
o
o

Izbita – Coleșeni Bucium Sat –DN74 (Cerbu)“, finanțat prin Programul
Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritara 6, Prioritatea de
investiții 6.1 – Contractul de finanțare nr. 139/28.06.2017,
”Modernizare drum județean DJ103E: DN1-Garbova de Jos- GarbovitaGarbova de Sus” jud. alba, cod SMIS 2014+: 125923 finanțat prin
Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Contractul de finanțare nr.
3481/19.11.2018,
”Consolidare corp drum județean DJ 107K: Galda de Jos – Mesentea –
Benic – Intregalde, jud Alba, km 17+700-23+700 cod SMIS
2014+:126106 finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 Contractul de finanțare nr.3470/19.11.2018,
TEAM UP: progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor ID 127169,
VENUS ”Împreuna pentru o viață în siguranța”,
Proiect Sprijinirea uniunii democratice si a cetățeniei active in era digitală,
contract nr.612743 –CITIZ-1-2019-1-ES-CITIZ-NT.
Proiect “Extindere şi dotare Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” – Contract de finanţare
nr.4166/08.05.2019
Cofinanţarea proiectului „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi
apă uzată în judeţul Alba 2014-2020”, cod MySMIS 110847, proiect
implementat de societatea APA CTTA SA

La repartizarea pe categorii de cheltuieli s-a ținut cont cu prioritate de asigurarea în
completare cu sume din veniturile proprii acolo unde s-a constatat că sumele din TVA primite cu
destinaţie prin legea bugetului de stat sunt insuficiente, aşa cum prevede art.5, alin 5 din Legea
bugetului de stat nr. 15/2021 și anume : ,,Pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1)
(cheltuieli descentralizate) autorităţile administraţiei publice locale alocă pe lângă sumele
defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi sume din bugetele locale ale acestora”.
Așadar, în anul 2021 au fost alocate fonduri din bugetul local al judeţului Alba atât pentru
finanțarea activității proprii a Consiliului Județean Alba, pentru finanţarea unor activități
rezultate din parteneriatele încheiate sau cu reglementare explicită de actele normative în
vigoare, cât și pentru finanțarea activităților unităților aflate în subordinea Consiliului Județean
Alba:
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba,
 Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba,
 Serviciul Public Județean „Salvamont - Salvaspeo”
 Centrul Școlar de Educație Incluzivă,
 Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba,
 Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
 Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
 Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanei Alba,
 Centrul de Cultura Augustin Bena Alba Iulia,
 Muzeul National al Unirii Alba Iulia,
 Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia,
 Direcția Judeţeană de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Alba
dar şi pentru finanţarea unor Acțiuni în domeniul culturii, Servicii și dezvoltare publică,
Protecția mediului, Transporturi, Turism, Centrul Militar Județean Alba, Inspectoratul pentru
Situații de Urgență Unirea Alba Iulia.
Cheltuielile bugetului local al judeţului Alba sunt finanţate pe lângă fondurile prevăzute la
partea de venituri menţionate mai sus şi din excedentul rezultat la încheierea exercițiului bugetar
la data 31 decembrie 2020, excedent constituit în conformitate cu Normele metodologice privind
încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020 aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 3155/15 decembrie 2020 cu modificările si completările ulterioare.

Excedentul bugetului local se utilizează în anul 2021 potrivit prevederilor art.58 din Legea
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.
25 din Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare,
respectiv prevederilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscalbugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene (sumele
alocate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din Fondul de intervenţie la
dispoziţia Guvernului, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul
bugetului local al unităţilor administrativ-teritoriale şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie pentru
care aceste fonduri au fost alocate până la finalizarea lucrărilor) şi se reflectă în bugetul local al
judeţului, astfel:
- în faza de programare, excedentul se utilizează ca sursă de finanţare a cheltuielilor
secţiunii de dezvoltare şi secţiunii de funcţionare
- în timpul anului, excedentul poate fi utilizat ca sursă de acoperire a golului temporar
de casă
- pentru acoperirea eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare,
după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar.
Astfel, în anul 2021 din excedentul bugetului local constituit la 31.12.2020, în sumă de
119.889,37 mii lei, va fi utilizat în anul 2021, astfel:
 ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2021 suma de
113.668,19 mii lei,
 ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare, in anul 2021 suma de
2,232,77 mii lei, sumă alocată din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului pentru
efectuarea unor lucrări de refacere drumuri județene ca urmare a calamităților naturale,
 pentru acoperirea temporară a eventualelor goluri de casă provenite din decalajele dintre
veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare în anul 2021 suma de 3.988,41 mii lei,
şi este prezentat detaliat în Proiectul de Hotărâre al Consiliului Județean Alba nr.93/05.04.2021.
II. Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2021 este în sumă de 315,46 mii
lei și cuprinde sume destinate implementării de către:
*Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba a două proiecte: „Together for life
skills through green and inclusive education” şi proiectul „Erasmus+ Oasis –Evolutive and
Attractive Social Jobs” finanţate prin Granturile SEE Mecanismul Financiar 2014-2021 şi FR01
Agence Erasmus+France.
*Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia a proiectului RICONTRANS Cultură vizuală, pietate şi
propagandă: transferul şi recepţia artei religioase ruse în Balcani şi în estul Mediteranei (sec
XVI-începutul sec XX) finanţat prin programul ORIZONT 2020 şi a proiectului FRAGMED Un puzzle transilvan: reconstituind cultura medievală din fragmente de codice, cod 01-8 din
cadrul Programului RO-CULTURA, finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021.
III. Bugetul creditelor interne pe anul 2021 se stabilește in suma de 14.797,48 mii lei
conform Hotărârii comisiei de Autorizare a Împrumuturilor locale nr. 6404/27 ianuarie 2021,
fiind utilizat pentru asigurarea cheltuielilor neeligibile si a cofinanțării proiectelor cu finanțare
externă nerambursabilă aflate în implementare.
IV. Bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii pe anul 2021 totalizează sumele destinate finanţării activităţilor următoarelor
instituţii aflate în subordinea Consiliului Județean Alba:
Venituri/Cheltuieli
mii lei
TOTAL BUGET de venituri şi cheltuieli
328.469,30
Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia
9.841,85
Teatrul de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia
2.589,90
Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba
5.770,00
Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă

1.971,66

Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia
Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
Direcția Județeana de Dezinsecție și Ecologizare Mediu

288.315,96
18.652,28
1.327,65

La fundamentarea veniturilor proprii pentru anul curent ordonatorii terţiari de credite au
ținut cont de gradul de realizare a veniturilor proprii programate în ultimii 2 ani astfel încât în
cazul în care acesta este mai mic de 97% pe fiecare an, veniturile prognozate să fie cel puțin la
nivelul realizărilor din anul precedent, de asemenea au fost cuprinse distinct, pentru bugetul
Spitalului de Urgenţă Alba Iulia, credite bugetare destinate stingerii plăților restante la finele
anului anterior celui pentru care se întocmește bugetul în sumă totală de 4.095,51 mii lei, în
conformitate cu prevederile art14 alin 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
cu modificările şi completările ulterioare, astfel că secțiunea de funcționare a acestui buget este
în cuantum de 283.862,75 mii lei, iar secțiunea de dezvoltare în cuantum de 44.606,55 mii lei.
În ceea ce privește excedentul bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii acesta este constituit în sumă de 957,40 mii lei. În anul
2021 suma de 536,42 mii lei este utilizată ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de
dezvoltare, iar suma de 420,98 mii lei este utilizată ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii
de funcționare, fiind prezentat detaliat în Proiectul de Hotărâre al Consiliului Județean Alba nr.
93/05.04.2021.
Totodată, la fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare s-au
avut în vedere programele de activitate propuse de ordonatorii de credite corelate cu
posibilităţile reale de încasare a veniturilor bugetare, programe care se aprobă ca anexe la buget,
conform dispoziţiilor articolului 26 alin.6 din Legea 273/2006, privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare.
De asemenea, ca anexă distinctă la buget este și Programul de investiții publice pe
grupe de investiții și surse de finanțare, în care sunt nominalizate obiectivele de investiții propuse
pentru anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024, grupate pe obiective de investiții noi, în
continuare și alte cheltuieli de investiții, precum si credite de angajament.
În ceea ce privește fundamentarea cheltuielilor cu salariile pe anul 2021 s-au avut în
vedere numărul de posturi ocupate în statul de funcții al aparatului de specialitate și statele de
funcţii ale instituțiilor subordonate, precum și prevederile art. 11 şi art. 38 alin. 4 din Legea
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi
completările ulterioare.
Potrivit art. 26 alin. 4 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale numărul de
personal, permanent şi temporar, se aproba distinct, prin anexa la bugetul fiecărei instituţii
publice. Numărul de salariaţi aprobat fiecărei instituţii publice nu poate fi depăşit.
La fundamentarea numărului de posturi pentru fiecare instituție publică subordonată s-au
avut în vedere propunerile ordonatorilor terțiari de credite ai acestor instituții, precum şi actele
normative specifice fiecărui domeniu de activitate şi anume:
 art. III din O.U.G. 63/2010: pentru aparatul de specialitate, managerii instituțiilor publice de
cultura, Biblioteca Județeană "Lucian Blaga" Alba, Centrul de cultura "Augustin Bena" Alba,
Muzeul National al Unirii Alba Iulia, Teatrul de Păpuși "Prichindel"Alba Iulia, Direcția
Județeană de Dezinsecție si Ecologizare Mediu Alba, Direcția Publica Comunitară de
Evidență a Persoanelor Alba și Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Alba;
 H.G. nr. 797/2017 şi H.G. 867/2015 pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba;
 O.M.S nr. 1224/2010 pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia și Spitalul de
Pneumoftiziologie Aiud.
De asemenea la fundamentarea cheltuielilor bugetului general al judeţului Alba s-au avut în
vedere respectarea măsurilor prevăzute de actele normative în vigoare, respectiv:

-

-

menţinerea în anul 2021 a cuantumului brut al salariilor şi a sporurilor de care
beneficiază personalul din administraţia publică locală la nivelul acordat pentru luna
decembrie 2020
menţinerea în anul 2021 a cuantumului indemnizaţiei de hrană la nivelul anului 2020
neacordarea voucherelor de vacanţă

Alături de sumele menționate mai sus pentru anul 2021, bugetele componente ale
bugetului general al judeţului Alba prezintă şi estimările pentru perioada 2022-2024, estimări
cuantificate având la bază sumele comunicate de Administrația Județeană a Finanţelor Publice
Alba, prin adresa nr. 3277/16 martie 2021, respectiv sumele aferente cotelor defalcate din
impozitul pe venit și sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale, sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru cheltuielile
descentralizate la nivelul judeţului, sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanţarea cheltuielilor cu drumurile judeţene şi comunale.
Menționăm că proiectul bugetului local al Judeţului Alba, bugetul creditelor interne, al
bugetului fondurilor externe nerambursabile şi al bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021 a fost afişat la avizierul
Consiliului Județean Alba și pe pagina de internet http://www.cjalba.ro în data de 18.03.2021,
asigurându-se condiţiile privind publicitatea proiectului de buget pe anul 2021 conform art.
art.39 alin 3 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare.
În perioada supusă consultării publice a proiectului de buget general al judeţului Alba nu
au fost depuse contestații pentru o eventuală modificare a structurii acestuia, modificarea faţă de
varianta afişată este realizată având în vedere: adresa nr.10924/25.03.2021 a Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba cu privire la alocarea de către Ministerul Muncii
și Protecţiei Sociale la propunerea A.N.D.P.D.C.A a unei sume pentru finanțarea drepturilor
acordate persoanelor cu dezabilități, nota de fundamentare nr.6933/25.03.2021 a
Compartimentului Informatică, Proiectul de Hotărâre al Consiliului Județean Alba nr.
95/05.04.2021 şi Proiectul de Hotărâre al Consiliului Județean Alba nr. 85/01.04.2021.

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr nr.65/18.03.2021.

DIRECTOR EXECUTIV,
Marian Florin Aitai

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba
prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog,
în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog”

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna aprilie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului
de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională
Antidrog, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog”;
- adresa nr. 3974200/10 decembrie 2020 a Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere
Antidrog Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 27518/10 decembrie
2020;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 7 lit. a din O.U.G nr.
57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin
Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog, în vederea organizării activităților din
cadrul Proiectului „Educație antidrog”, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 18.000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă
care va fi prevăzută şi aprobată în bugetul Judeţului Alba pentru anul 2021), pentru desfășurarea
activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog”.
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Compartimentului tineret,
învăţământ, sport, relaţii interinstituţionale şi Direcţiei dezvoltare şi bugete, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică
în Monitorul Oficial Local al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Agenției Naționale Antidrog, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Compartimentului
tineret, învăţământ, sport, relaţii interinstituţionale și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 76
Alba Iulia, 26 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:
Compartimentului tineret, învăţământ, sport, relaţii interinstituţionale şi Direcţiei
dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către următoarele comisii
de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală,
prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și
apărarea ordinii publice
Comisia de specialitate nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG uri și sport

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 76/26 martie 2021
R O M Â N I A
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG
Nr. ___________din ______________

Nr. ________ din ____________

PROTOCOL DE COLABORARE
Încheiat în temeiul art. 2 alin. 3 din H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog cu modificările și completările ulterioare
precum şi în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 116/28 mai
2020 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de
organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, cu
modificările şi completările ulterioare și ale art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 7 lit. a din
O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare
între
1. AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG, cu sediul în municipiul Bucureşti, B-dul
Unirii, nr. 37, bloc A4, parter, sector 3, reprezentată de D. Director, Î. Director adjunct comisar
şef de poliţie Rodica MITOIU
şi
2. UAT JUDEŢUL ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în P-ţa Ion
I.C. Brătianu, nr. 1, Alba Iulia, judeţul Alba reprezentat de Ion DUMITREL, în calitate de
Preşedinte
Art. 1. Scopul protocolului
În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce revin Agenţiei Naţionale Antidrog privind
desfăşurarea de activităţi în domeniul reducerii cererii de droguri, în conformitate cu prevederile
art. 2 şi art. 3 din H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale
Antidrog cu modificările și completările ulterioare, părţile consimt să desfăşoare activităţi legate
de implementarea de proiecte naţionale şi locale de prevenire universală a consumului de droguri
şi realizarea de activităţi în domeniul asistenţei consumatorilor de droguri, în cadrul Proiectului
„Educație antidrog”.
Art. 2. Obligaţiile Agenţiei Naţionale Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog Alba
Obligaţiile Agenţiei Naţionale Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere
Antidrog Alba sunt:
a.) de a desemna un responsabil din partea Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere
Antidrog Alba, ca structură teritorială a Agenţiei Naţionale Antidrog, pentru relaţia permanentă
cu Consiliul Judeţean Alba şi pentru implementarea Proiectului „Educaţie antidrog”;
b.) de a solicita participarea Consiliului Judeţean Alba, la acţiunile organizate de Agenţia
Naţională Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba în cadrul
proiectului „Educație antidrog”;
c.) de a obține, anterior desfășurării activităților din cadrul protocolului de colaborare,
acordul scris din partea Inspectoratului Școlar Județean Alba, pentru desfășurarea în unitățile
școlare din județul Alba a activităților al căror obiect îl constituie prezentul protocol de
colaborare;

d.) de a implementa proiecte locale de prevenire a consumului de droguri în şcoală, în
familie şi în comunitate în colaborare cu Consiliul Judeţean Alba;
e.) de a realiza activităţi în domeniul asistenţei consumatorilor de droguri pentru
identificarea, atragerea şi motivarea consumatorilor de droguri în vederea includerii în serviciile
de asistenţă specializată, în colaborare cu Consiliul Judeţean Alba;
f.) de a înscrie pe documentele prin care se realizează programele comune denumirea şi
sigla Consiliul Judeţean Alba;
g.) de a respecta, conform legislaţiei naţionale, principiul confidenţialităţii în
implementarea proiectelor şi activităţilor desfăşurate în comun cu Consiliul Judeţean Alba;
h.) de a contribui la mediatizarea evenimentelor organizate în comun cu Consiliul
Judeţean Alba şi de a menţiona pe parcursul tuturor acţiunilor şi în colaborarea cu partenerii
media, sprijinul Consiliului Judeţean Alba;
i.) de a distribui materialele de informare și produsele promoționale către publicul țintă.
Art. 3. Obligaţiile Consiliului Judeţean Alba
Obligaţiile Consiliului Judeţean Alba sunt următoarele:
a.) de a desemna un responsabil din partea Consiliului Judeţean Alba pentru relaţia cu
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba;
b.) de a participa la implementarea programelor şi proiectelor naționale şi/sau locale în
domeniul reducerii cererii de droguri;
c.) de a susține organizarea activităților din cadrul proiectelor propuse de către Centrul de
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba, respectiv Proiectul ”Educaţie antidrog” și de a
asigura finanţarea materialelor promoţionale necesare implementării proiectului precum şi a
articolelor şi echipamentelor sportive pentru premierea câştigătorilor concursului din cadrul
proiectului, în sumă totală maximă de 18.000 lei;
d.) de a informa Agenţia Naţională Antidrog cu privire la toate acţiunile desfăşurate în
domeniul prevenirii consumului de droguri desfăşurate fără participarea Centrului de Prevenire,
Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba;
f.) de a înscrie pe documentele prin care se realizează programele comune denumirea şi
sigla Agenţiei Naţionale Antidrog/ Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba;
g.) de a respecta, conform legislaţiei naţionale, principiul confidenţialităţii în
implementarea proiectelor şi activităţilor desfăşurate în comun cu Agenţia Naţională Antidrog /
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba;
h.) de a contribui la mediatizarea evenimentelor organizate în comun cu Agenţia
Naţională Antidrog/ Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba şi de a menţiona
pe parcursul tuturor acţiunilor şi în colaborarea cu partenerii media sprijinul Agenţiei Naţionale
Antidrog.
Art. 4. Durata protocolului de colaborare
Protocolul de colaborare intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi.
Activităţile ce fac obiectul protocolului de colaborare vor fi derulate până la data de 31
decembrie 2021.
Art. 5. Încetarea protocolului de colaborare
Prezentul protocol de colaborare încetează la expirarea perioadei stabilită de părţi ca
durată a acestuia, conform art. 4.
Oricare din părţi poate denunţa unilateral protocolul, cu respectarea unui termen de
preaviz de 15 zile.
Din momentul notificării menţionate mai sus, activităţile în derulare vor continua până la
împlinirea termenului de preaviz.
Art. 6. Modalităţile de comunicare
În derularea prezentului protocol de colaborare părţile vor folosi următoarele mijloace de
comunicare: telefon,/fax şi e-mail/poştă.
Responsabil din partea Agenţiei Naţionale Antidrog de urmărirea derulării protocolului
de colaborare este domnul Claudiu Duşa - coordonatorul Centrului de Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog Alba.
Responsabil din partea Consiliul Judeţean Alba este doamna Sorina Oprean - consilier
superior în cadrul Compartimentului tineret, învăţământ, sport, relaţii interinstituţionale din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
Art. 7. Soluţionarea divergenţelor

Divergenţele ce pot apărea cu privire la aspectele legate de derularea protocolului vor fi
soluţionate de către părţi pe cale amiabilă, prin intermediul persoanelor de contact desemnate de
către părţi ca responsabile de urmărirea derulării protocolului.
Dacă neînţelegerile nu pot fi soluţionate pe această cale, părţile vor face o comunicare
scrisă cu privire la aspectele în divergenţă.
Art. 8. Alte dispoziţii
(1) Părţile semnatare se angajează ca orice impediment survenit în aplicarea prezentului
protocol de colaborare să fie notificat în timp util celeilalte părţi, iar remedierea acestuia va fi
făcută având la bază consultarea reciprocă şi dialogul bilateral constructiv.
(2) Prezentul protocol de colaborare poate fi modificat sau completat la solicitarea
oricăreia dintre părţi cu acordul celeilalte, prin semnarea de acte adiţionale, părţi integrante ale
prezentului protocol de colaborare;
(3) Prezentului protocol de colaborare îi sunt aplicabile și prevederile din actele
normative în materie, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor stabilite în protocol. În
cazul în care intervin modificări legislative semnificative care conduc la schimbări majore ale
prevederilor protocolului de colaborare, se vor încheia acte adiționale pentru punerea în acord cu
legislația în vigoare.
Prezentul protocol de colaborare a fost încheiat și semnat azi, ________________, în 2
(două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG
D. Director
Î. Director Adjunct,
Comisar șef de poliție Rodica MITOIU

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA
Preşedinte,
Ion DUMITREL

Administrator public,
Dan Mihai POPESCU
Avizat pentru legalitate
Compartimentul juridic
Director executiv,
Marian Florin AITAI

Director executiv,
Liliana NEGRUŢ
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Anexă la Protocolul de colaborare
REGULAMENT
de organizare a activităților din cadrul proiectului
„Educație antidrog”
Preambul
Consumul şi traficul de droguri constituie, la nivel mondial, un fenomen dinamic, fiind
puternic influenţat de o multitudine de factori de natură socială şi economică. Fenomen complex,
caracterizat de mutaţii permanente, consumul şi traficul de droguri a cunoscut şi în România noi
forme de manifestare, necesitând abordări tot mai variate. Orientarea politicii de răspuns la
fenomenul drogurilor a fost influenţată în timp de tendinţele acestuia, de concluziile studiilor, de
rezultatele din practica specialiştilor, precum şi de societatea civilă, fapt care a impus necesitatea
unei reacţii instituţionale rapide şi eficiente.
Una din problemele actuale ale societăţii româneşti o constituie creşterea cererii de
droguri în rândul populaţiei generale, îndeosebi în rândul elevilor. Răspândirea consumului
abuziv de droguri în rândul populaţiei tinere a dus la apariţia de reţele de trafic ample pe
teritoriul ţării noastre şi este necesar o intensificare a acţiunilor de prevenire a consumului de
droguri.
CAPITOLUL I – Cadrul legal
Art. 1. Potrivit art. 2 alin. 3 din H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale Antidrog, cu modificările și completările ulterioare, pentru realizarea
atribuţiilor sale Agenţia Națională Antidrog cooperează cu instituţii publice şi organizaţii
neguvernamentale, române şi străine, precum şi cu organizaţii internaţionale.
Art. 2. Potrivit prevederilor art. 173 alin 1 lit. e din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ cu modificările și completările ulterioare, consiliul judeţean are atribuţii privind
cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern, atribuţii în exercitarea cărora, potrivit art.
173 alin. 7 lit. a, din aceeaşi ordonanţă, hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea
cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea
finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public
judeţean.
CAPITOLUL II – Alocarea resurselor financiare
Art. 3. Suma aferentă realizării proiectului va fi alocată din bugetul local al Judeţului
Alba aferent anului 2021.
CAPITOLUL III – Locul şi perioada desfăşurării proiectului
Art. 4. Județul Alba, în perioada februarie - decembrie 2021.
CAPITOLUL IV – Activitățile din cadrul proiectului
Art. 5. Concursul Național „Mesajul meu antidrog” - etapa județeană, care are ca scop
menţinerea la un nivel scăzut a consumului de droguri (prevalenţa), reducerea cazurilor de noi
consumatori (incidenţa) în rândul populaţiei din învăţământul preuniversitar (gimnazial şi liceal).
Concursul va avea loc în perioada ianuarie - aprilie 2021, se va desfășura pe secțiuni:
- film scurt metraj, spot video antidrog;
- arte vizuale – pictură, grafică, fotografie;
- free-style (sport, eseu literar, quilling)
Concursul are ca obiectiv general creşterea nivelului de informare, educare şi
conştientizare a populaţiei şcolare în vederea neînceperii consumului de droguri, în cadrul
proiectelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber, iar ca obiective specifice:
dezvoltarea unor atitudini şi practici la nivelul întregii populaţii aflată într-o formă de
învăţământ, prin intermediul proiectelor şcolare şi de petrecere a timpului liber, în scopul
adoptării unui stil de viaţă sănătos, fără tutun, alcool şi droguri, și creşterea influenţei factorilor
de protecţie pentru evitarea sau cel puţin întârzierea debutului consumului de alcool, tutun şi
droguri.

Beneficiarii direcți ai concursului sunt elevii din învăţământul preuniversitar (gimnaziu
şi liceu), iar beneficiarii indirecții sunt cadrele didactice, familia, prietenii și societatea în
general.
Activitățile din cadrul concursul sunt:
a.) desfăşurarea etapei judeţene – ianuarie/aprilie 2021;
b.) evaluarea lucrărilor și premierea celor mai bune lucrări la etapa judeţeană –
aprilie/mai 2021;
c.) transmiterea lucrărilor distinse cu premiul I la nivel judeţean, pe secțiuni, pe grupa de
vârsta (gimnaziu/liceu) către Agenţia Naţională Antidrog – mai 2021.
Descrierea secțiunilor concursului
I. Film scurt metraj, spot antidrog: destinat doar elevilor de liceu
Condiţii tehnice:
Film: sunt acceptate numai producţii de scurt metraj cu durata de 10-15 min.,
circumscrise temei;
Filmele sunt creaţii originale, iar autorii sunt prezentaţi pe generic.
Nu se acceptă producţii care induc un mesaj verbal sau video violent;
Spot: sunt acceptate numai spoturi video originale, cu durata de 30-60 sec, circumscrise
temei.
Producţiile de film şi spot vor fi prezentate juriului pe CD sau DVD, inscripţionate cu
numele producţie, autorul, unitatea şcolară şi judeţul de provenienţă.
II. Arte vizuale: destinat elevilor de gimnaziu şi liceu
Condiţii tehnice:
Grafică - Sunt acceptate numai producţii originale, conform temei, astfel:
Tuş, creion - format A3/A4
Producţiile se transmit la CPECA în format fizic
Pictură - Sunt acceptate numai producţii originale, conform temei, astfel:
Acuarelă, tempera, guaşe, tehnică mixtă - format A3/A4
Producţiile se transmit la CPECA în format fizic
Fotografie - Sunt acceptate numai producţii originale, conform temei, astfel:
Dimensiunea minimă va fi de 1240 X 768 pixeli, format jpeg
Dimensiunea maximă va fi de 8 MB, format jpeg
Producţiile se transmit la CPECA pe CD/DVD
În lucrările de artă vizuală vor fi promovate mesaje pozitive evitându-se pe cât posibil
cruci, seringi, cranii, moartea cu coasa, etc.
III. Free-style (sport, eseu literar, quilling)
Eseu literar: destinat elevilor de gimnaziu şi liceu
Condiţii tehnice:
Sunt acceptate numai producţii originale, conform temei, astfel: - maxim o pagină A4, cu
caracter de 12 Times New Roman, pe suport de hârtie şi electronic (CD);
La evaluarea lucrărilor vor fi avute în vedere următoarele criterii:
- încadrarea în cerinţe (tematică şi dimensiuni);
- promovarea mesajelor pozitive;
- originalitatea mesajului şi subiectului ales;
- acurateţea stilului, claritatea limbajului;
Lucrările elaborate de participanţii aparţinând minorităţilor vor fi în limba maternă şi vor
fi traduse în limba română.
Quilling: destinat elevilor de gimnaziu şi liceu – se vor realiza imagini decorative
utilizând materiale specifice tehnicii quilling
Sport: Această secţiune se va desfăşura doar la faza judeţeană.
Se organizează la disciplinele înscrise în calendarul competiţional sportiv şcolar.
În cadrul competiţiilor sportive şcolare pe diferite ramuri sportive, C.P.E.C.A. Alba va
colabora cu Direcţia pentru Sport şi Tineret Alba şi Inspectoratul Şcolar Județean Alba, pentru
promovarea practicării sportului şi mişcării în aer liber ca alternativă la consumul de droguri, vor
susţine şi încuraja implicarea elevilor la competiţiile şi campionatele sportive locale destinate

elevilor şi vor promova prin mijloace specifice mesaje antidrog, oferind câştigătorilor, în funcţie
de posibilităţi, diplome, plachete şi cupe.
Pentru asigurarea vizibilităţii vor fi mediatizate în presă evenimentele importante înscrise
în graficul desfăşurării concursului.
Comisiile de evaluare a lucrărilor de la nivelul judeţean vor fi formate din
reprezentanţi ai instituţiilor partenere.
La evaluarea lucrărilor se va ţine seama de criteriile generale de evaluare menţionate
pentru fiecare secţiune în parte.
Comisiile judeţene de evaluare a lucrărilor pot stabili, pentru departajarea câştigătorilor,
şi alte criterii de evaluare a lucrărilor participante la secţiunile concursului, cu condiţia ca acestea
să fie stabilite înainte de începerea evaluării.
În cazul lucrărilor colective premiile sunt decernate coordonatorului echipei, ceilalţi
membrii primind diplome.
Nu vor fi evaluate, fiind eliminate din concurs, lucrările care nu respectă condiţiile
minimale şi obligatorii stipulate în prezentul regulament, precum şi lucrările primite după data
de 23 aprilie 2021.
Premierea: în limita bugetului alocat, câștigătorii locurilor I, II și III, pe secțiuni și
categorii de vârstă din cadrul concursului, vor primi premii constând în diplome și articole
şi echipamente sportive.
Art. 6. „Necenzurat” - un proiect de prevenire a consumului de droguri în şcoli, având la
bază modelul comprehensiv al influenţei sociale.
Desfăşurarea acestuia are în vedere activități ca: implementarea la nivelul judeţului Alba
de proiecte naţionale şi/sau locale de educaţie nonformală, în vederea dezvoltării personalităţii de
tip asertiv şi a mecanismelor de coping, necesare în adoptarea deciziilor corecte şi responsabile
în legătură cu consumul de tutun, alcool, droguri şi substanţe noi cu proprietăţi psihoactive,
proiecte adresate elevilor de gimnaziu şi implementarea unor proiecte locale de tip „Şcoala
părinţilor” de formare de abilităţi cu rol de factori de protecţie în consumul de droguri din cadrul
obiectivului specific dezvoltarea rolului proactiv al familiilor în viaţa copiilor în vederea
formării sau întăririi abilităţilor pentru creşterea influenţei factorilor de protecţie (prevenirea în
familie). ”Necenzurat” este implementat de către specialişti din cadrul CPECA Alba, formaţi la
nivel naţional pe acest proiect şi de către psihologii şcolari din cadrul unităţilor de învăţământ
formaţi de către formatori autorizaţi din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog – Centrul Regional
de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba. Specialiştii CPECA Alba asigură şi
coordonarea şi monitorizarea implementării proiectului în unităţile de învăţământ.
Scopul acestuia este de a dezvolta, în rândul elevilor de 12-14 ani, aptitudini specifice şi
resurse de care au nevoie pentru a rezista influenţelor sociale, de a înţelege corect cunoştinţele
despre droguri si efectele lor asupra sănătăţii individuale şi colective.
Influenţa socială este cuprinsă în proiecte ca un factor de protecţie în prevenirea
consumului de droguri.
Metodele interactive utilizate sunt axate pe intensificarea abilităţii de a integra relaţiile
sociale și o puternică reţea socială este antrenată în modul de abordare a drogurilor, a
consumului de droguri şi a urmărilor acestuia.
Beneficiarii direcți sunt adolescenţii cu vârste între 12 şi 14 ani, deoarece aceasta este
vârsta când adolescenţii pot începe să experimenteze drogurile (în special fumatul, consumul de
alcool sau consumul de canabis).
Proiectul are o componentă pentru elevi şi una pentru părinţi. Componenta pentru elevi constă în
parcurgerea a 12 lecţii de câte 1-1,5 ore, săptămânal. Curricula are trei părţi:
– îmbunătăţirea cunoştinţelor legate de factorii de risc şi de protecţie, concomitent cu
construirea atitudinilor împotriva consumului;
– concentrarea asupra abilităţilor, credinţelor şi normelor interpersonale şi asupra
informaţiilor realiste despre prevalenţă;
– dezvoltarea abilităţilor intrapersonale, cum ar fi competenţele de coping, rezolvarea de
probleme, luarea deciziilor şi stabilirea obiectivelor.
Componenta pentru părinţi include o întâlnire de trei ore, focusată pe:
– abilităţi generale ale părinţilor de a consolida relaţiile de familie, precum şi de a controla
şi soluţiona conflictele;

– abilităţi privind prevenirea consumului de droguri, care vor creşte nivelul cunoştinţelor
părinţilor despre droguri şi îi vor ajuta să comunice copiilor lor minori atitudinile
potrivite şi modelele de comportament adecvate cu privire la droguri;
– abilităţi privind exercitarea rolului de părinţi.
Programul se va implementa la 30 unități școlare din judeţul Alba, fiind angrenaţi un număr de
aproximativ 700 elevi, 700 părinţi şi 30 de cadre didactice.
În limita bugetului alocat, vor fi achiziţionate materialele promoţionale necesare
implementării proiectului, constând în caietele pentru elevi, tricouri, pixuri.
Art. 7. „ABC –ul emoțiilor” – este un proiect de formare şi consolidare a abilităţilor
emoţionale cu rol de factori de protecţie în prevenirea consumului de droguri, punând accent pe
conştientizarea de sine, abilităţile de comunicare asertivă, gestionarea emoţiilor negative,
abilitatea de a face faţă presiunii grupului şi de adoptare a deciziilor pentru o dezvoltare
sănătoasă. Proiectul se adresează copiilor din clasele I şi a II-a şi se centrează pe 5 teme
principale. Proiectul se bazează pe modelul inteligenţei emoţionale. Inteligenţa emoţională din
viaţa adultă îşi are originea în dezvoltarea competenţelor emoţionale şi sociale în perioada
preşcolară şi şcolară mică, acestea fiind perioade de achiziţii fundamentale în plan emoţional,
social şi cognitiv. Copiii care prezintă deficite la nivelul competenţelor emoţionale şi sociale
riscă să dezvolte probleme serioase, atât în timpul copilăriei, a adolescenţei cât şi a vieţii adulte,
pe diferite planuri, cum ar fi: sănătatea mentală (anxietate, depresie, tulburări de comportament,
delicvenţă juvenilă, consum de alcool şi droguri etc.), dezvoltarea cognitivă (atitudini negative
faţă de şcoală, lipsa încrederii în abilitatea de a rezolva sarcinile şcolare şi refuzul acestora),
adaptarea şcolară (absenteism, abandon şcolar, dificultăţi în adaptarea la cerinţele mediului
şcolar etc.)
În multe cazuri, consumul de droguri compensează incapacitatea de a gestiona, într-un mod mai
productiv, sentimentele de tristeţe şi lipsă de speranţă. O deficienţă emoţională gravă are ca
rezultat incapacitatea oamenilor de „a percepe” semnificaţia noilor informaţii şi a experienţelor
anterioare, ceea ce poate duce la un comportament iresponsabil şi un dezechilibru.
Programul se va implementa la 15 unități școlare din judeţul Alba, fiind angrenaţi un număr de
aproximativ 375 elevi.
În limita bugetului alocat, vor fi achiziţionate materialele promoţionale necesare
implementării proiectului, respectiv caietele pentru elevi.
Art. 8. „Eu și copilul meu” – este un proiect în care ne propunem să consolidăm
legăturile afective dintre membrii familiei (părinte-copil, părinte-părinte, copil-copil), dintre
aceştia şi şcoală, aplicând sistematic metode fundamentate ştiinţific. Părinţii sunt primii profesori
ai copilului, ei începând educarea copilului din familie. Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul
ei bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului. În acest context, consilierea
părinţilor în scopul îmbunătăţirii relaţiilor cu proprii copii, după principii ştiinţifice de
psihopedagogie, devine o necesitate. Părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea copiilor, fiind
datori să le asigure nu numai existenţa materială, ci şi un climat familial afectiv şi moral. Sunt
situaţii în care familia consideră că este suficient să se ocupe doar de satisfacerea nevoilor
primare (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, cheltuieli zilnice etc.), subestimând importanţa unei
comunicări afective, aspect ce se reflectă negativ în dezvoltarea sentimentului de apartenenţă al
copilului. Rolul de părinte implică foarte multe cunoştinţe şi abilităţi necesare zi de zi. Aceste
cunoştinţe şi abilităţi nu sunt înnăscute sau nu apar atunci când devii părinte. Fiecare dintre noi
învăţăm să fim părinţi de la cei din jurul nostru, de la părinţii noştri, din informaţiile pe care le
auzim sau le citim. Uneori însă ceea ce învăţăm din interacţiunea cu ceilalţi nu este suficient
pentru a fi părintele de care copilul are nevoie pentru a se dezvolta şi pentru a creşte sănătos fizic
şi mental. De multe ori părinţii au întrebări la care nu au răspunsuri sau observă comportamente
ale copilului lor la care nu ştiu cum să reacţioneze. În general, comportamentul este inspirat din
propria experienţă de viaţă a părinţilor, astfel perpetuându-se atât aspecte pozitive, cât şi negative
în educaţie, pe parcursul mai multor generaţii. Proiectul conţine nouă activităţi interactive cu
părinţii, conţinând şi aplicaţii cu caracter ludic, ce necesită un grad mare de implicare din partea
lor. Programul se va implementa la 2 unități școlare din judeţul Alba, fiind angrenaţi un număr
de aproximativ 50 părinți.

În limita bugetului alocat, vor fi achiziţionate materialele promoţionale necesare
implementării proiectului, respectiv manualul proiectului și broșura pentru părinți.
Art. 9. ,,Cum să creștem sănătoși” presupune formarea de deprinderi de viaţă sănătoasă
în rândul copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară mică (clasa pregătitoare), punând accent pe
importanţa adoptării unui stil de viaţă sănătos (alimentaţie, igienă, mişcare), a comportamentelor
sănătoase (fără fum de ţigară, alcool şi medicamente fără prescripţie medicală) şi a modalităţilor
adecvate de rezolvare a conflictelor fără violenţă şi de luare a deciziilor.
Proiectul are şapte activităţi:
 Activităţile 1-3 vizează adoptarea unui stil de viaţă sănătos („Să facem cunoştinţă”, „Cum
să ne păstrăm sănătatea”, „Alimente sănătoase”);
 Activităţile 4-6 abordează consecinţele pentru sănătate ale utilizării substanţelor
periculoase („Substanţe periculoase”, „Să ne ferim de fumul de ţigară”, „Alcoolul şi
medicamentele”);
 Activitatea 7 urmăreşte dezvoltarea încrederii în sine şi prevenirea comportamentelor de
risc („Rezolvarea conflictelor, fără violenţă”).
Activităţile sunt concepute în concordanţă cu nivelul de dezvoltare socio-emoţională al copiilor
de vârstă preşcolară şi şcolară mică, astfel încât să fie atractive şi uşor de înţeles. Copii vor
învăţa prin joc şi activităţi practice (desenat, decupat, scenete, etc.) care sunt comportamentele
care îi ajută să se dezvolte sănătos şi cum să se ferească de comportamentele periculoase.
Programul se va implementa pentru un număr de 500 preșcolari și 150 elevi clasa
pregătitoare.
În limita bugetului alocat, vor fi achiziţionate materialele promoţionale necesare
implementării proiectului, respectiv caietul educatorului și caietul copilului.
CAPITOLUL V - Dispoziţii finale
Art. 9. Premiile aferente fiecărei activități vor fi achiziționate în limita bugetului total
alocat acestui proiect.
Art. 10. Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2021.
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Nr. 7076/26 martie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare
între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog,
în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog”

I. Expunere de motive
Ca urmare a solicitării înaintate de Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog
Alba, prin adresa nr. 3974200/10 decembrie 2020, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean
Alba cu nr. 27518/10 decembrie 2020 privind alocarea de fonduri pentru îndeplinirea activităţilor
referitoare la prevenirea consumului de droguri, prin prevenirea în şcoală, având ca obiectiv
creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a populaţiei şcolare în vederea
neînceperii consumului de droguri, în cadrul programelor şcolare, extraşcolare şi petrecere a
timpului liber, este necesară încheierea unui nou Protocol de colaborare prin care Consiliul
Judeţean Alba va contribui, atât financiar, cât și cu resurse umane, la organizarea activităților din
cadrul proiectului ”Educație antidrog”, activități care, într-o proporție covârșitoare, se vor adresa
elevilor şi cadrelor didactice din unitățile de învățământ aferente județului Alba
Încheierea protocolului răspunde cerinţelor Strategiei de Dezvoltare a judeţului Alba
pentru perioada 2021-2027. Astfel, în cadrul Strategiei este formulat Obiectivul strategic 2:
Dezvoltarea integrată și continuă a factorilor ce asigură creșterea calității vieții în zonele urbane
și rurale ale județului şi Obiectivul sectorial 2.2: Domeniul: Incluziune și acces nediscriminatoriu
la educație, sănătate și servicii sociale. Necesitatea identificată corespunde politicii 2.2.c:
Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor sociale în vederea promovării incluziunii și combaterii
sărăciei prin Programul 2.2.c-5: Protecția altor grupuri vulnerabile: Dezvoltarea serviciilor
sociale pentru victimele traficului de persoane și ale violenței domestice; reabilitarea persoanelor
dependente de alcool și droguri; integrarea socio-profesională a persoanelor eliberate din
penitenciare; dezvoltarea de servicii sociale integrate pentru persoanele fără adăpost.
II. Descrierea situaţiei actuale
Fenomenul drogurilor, care prezintă o complexitate deosebită, cu implicaţii în toate
sferele - sănătate publică, siguranţa cetăţeanului şi securitate naţională - reclamă un răspuns
instituţional multidisciplinar, pragmatic şi eficient, bazat pe o evaluare realistă a nevoilor,
resurselor, posibilităţilor de acţiune şi obiectivelor. Răspunsul instituţional la fenomenul dinamic
al drogurilor nu poate fi limitat la o singură instituţie sau organizaţie, ci trebuie să fie rezultatul
unei cooperări interinstituţionale reale, constante şi eficiente. În acest sens, mecanismul de
coordonare instituit anterior şi consolidat prin această strategie continuă să reprezinte elementul
central în asigurarea sinergiei, coerenţei şi unităţii răspunsului la fenomenul drogurilor, pornind
de la premisele cooperării autentice, evitării suprapunerilor, asigurării unui schimb eficient de
informaţii şi date şi utilizării eficiente a resurselor.
III. Reglementări anterioare
Nu sunt
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 7 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ 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
Alocarea din Bugetul local al judeţului Alba pe anul 2021 a sumei de 18.000 lei.
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. 76 din 26 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
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SECRETAR GENERAL
Nr. 7078/26 martie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
ADMINISTRATORUL PUBLIC AL JUDEŢULUI ALBA
Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii interinstituţionale
Doamnei Sorina OPREAN
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 încheierii Protocolului de colaborare
între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog,
în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog”
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 2 aprilie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 12 aprilie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 76/26 aprilie 2021 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului
de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională
Antidrog, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog”;
- adresa nr. 3974200/10 decembrie 2020 a Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere
Antidrog Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 27518/10 decembrie
2020;
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Administrator public / Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii interinstituţionale
Direcția dezvoltare si bugete
Nr. 7658/2 aprilie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare
între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog,
în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog”
Problema centrală identificată în fenomenul drogurilor este reprezentată de traficul,
consumul, dependenţa şi riscurile asociate consumului de droguri. Reducerea amplorii
fenomenului drogurilor la nivelul judeţului Alba este obiectivul general asumat de toate
instituţiile implicate în combaterea acestui flagel, dezvoltând politici necesare implementării
unui răspuns proactiv faţă de fenomenul consumului de droguri, alcool şi tutun, precum şi a
traficului de droguri şi precursori.
Activităţile propuse a se desfăşura în cadrul acestui Protocol răspund cerinţelor Strategiei
de Dezvoltare a judeţului Alba pentru perioada 2021-2027. Astfel, în cadrul Strategiei este
formulat Obiectivul strategic 2: Dezvoltarea integrată și continuă a factorilor ce asigură creșterea
calității vieții în zonele urbane și rurale ale județului şi Obiectivul sectorial 2.2: Domeniul:
Incluziune și acces nediscriminatoriu la educație, sănătate și servicii sociale. Necesitatea
identificată corespunde politicii 2.2.c: Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor sociale în vederea
promovării incluziunii și combaterii sărăciei prin Programul 2.2.c-5: Protecția altor grupuri
vulnerabile: Dezvoltarea serviciilor sociale pentru victimele traficului de persoane și ale violenței
domestice; reabilitarea persoanelor dependente de alcool și droguri; integrarea socio-profesională
a persoanelor eliberate din penitenciare; dezvoltarea de servicii sociale integrate pentru
persoanele fără adăpost. Totodată, natura activităţilor propuse sunt de a genera un impact
favorabil asupra sănătăţii, ordinii şi siguranţei publice.
În acest context, la nivelul factorilor de decizie locali se urmăreşte adaptarea continuă a
răspunsului la noile tendinţe ale consumului şi traficului de droguri, la condiţiile socioeconomice actuale, la realităţile concrete, identificându-se nevoile şi stabilindu-se posibilităţile
de reacţie. În acest demers, sprijinul structurilor societăţii civile şi al comunităţii este deosebit de
important.
Astfel, activitățile de bază din cadrul proiectului ”Educație antidrog” se vor canaliza pe
prevenirea și combaterea consumului de droguri, activități desfășurate în școală, în comunitate și
în familie, precum și în campanii de reducere a cererii de droguri.
Având în vedere prevederile art. 173 alin 1 lit. e din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean are atribuţii privind
cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern, atribuţii în exercitarea cărora, potrivit art.
173 alin. 7 lit. a, din aceeaşi ordonanţă, hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea
cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea
finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public
judeţean coroborate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, se propune încheierea unui Protocol de colaborare cu
Agenția națională Antidrog în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului ”Educație
antidrog” şi alocarea din bugetul local pe anul 2021 a sumei de 18.000 lei pentru finanţarea
acestor activități, conform anexei.
Asocierea reprezintă ansamblul acţiunilor pe care le realizează administraţia judeţului cu
un scop definit, legat de interesele de dezvoltare ale comunităţii pe care acestea o reprezintă, prin
interacţiune cu persoane fizice sau juridice, principiul de identificare şi realizare a unei astfel de
asocieri fiind interesul comun, imediat sau de perspectivă mai îndelungată.
Art. 182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, prin dispozițiile art. 136 alin. 3 lit. a, precizează că proiectele de hotărâri
înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului județean însoţite de referatele de aprobare ale

acestora şi de alte documente de prezentare şi de motivare se înregistrează şi se transmit de
secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale compartimentelor de resort
din cadrul aparatului de specialitate în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de
specialitate.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), art. 182 alin.(1),
alin. (4) şi art. 196 alin.(1) lit. a) 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 va fi încheiat un Protocol de colaborare cu Agenția
Națională Antidrog în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului ”Educație antidrog”.

Administrator public,
Dan Mihai POPESCU

Întocmit, Sorina Oprean

Director executiv,
Marian Florin AITAI
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii unui Acord de Asociere între UAT - Judeţul Alba,
prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,
în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2021

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna aprilie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord
de Asociere încheiat între UAT - Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1
Decembrie 1918” din Alba Iulia, în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2021;
- adresa nr. 3608/24 februarie 2021 a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 4410/25 februarie 2021;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 7 lit. a din O.U.G nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă încheierea Acordului de Asociere între UAT - Judeţul Alba, prin
Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în vederea
organizării manifestărilor științifice din anul 2021, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 118.928,60 lei din bugetul local al Județului Alba,
(sumă care va fi prevăzută și aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2021), Universității
„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru organizarea la Alba Iulia, în anul 2021, a
manifestărilor științifice prevăzute în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Compartimentului tineret,
învăţământ, sport, relaţii interinstituţionale şi Direcţiei dezvoltare şi bugete, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial Local al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Compartimentului tineret, învăţământ, sport,
relaţii interinstituţionale, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Administratorului public al
judeţului Alba și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 77
Alba Iulia, 26 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:
Compartimentului tineret, învăţământ, sport, relaţii interinstituţionale şi Direcţiei
dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către următoarele comisii
de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare
rurală, prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și
apărarea ordinii publice
Comisia de specialitate nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG uri și sport

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 77/26 martie 2021
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
Consiliul Judeţean Alba

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
ACORD DE ASOCIERE

Încheiat între:
UAT - Județul Alba, prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul
Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, cont bancar
RO08TREZ24A675000203030X deschis la Trezoreria Alba Iulia, reprezentat legal prin domnul
Ion DUMITREL – Preşedinte, în calitate de asociat, pe de o parte,
şi
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia strada
Gabriel
Bethlen,
nr.
5,
judeţul
Alba,
CUI
5665935,
cont
bancar
RO47TREZ002504504601X000270 deschis la Trezoreria Alba Iulia, reprezentată legal prin
domnul prof. univ. dr. Valer Daniel BREAZ - Rector, în calitate de asociat, pe de altă parte,
convin următoarele:
INTRODUCERE
A. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia este o persoană juridică română, de
drept privat, fără scop lucrativ, apolitică si nonprofit, care are ca scop promovarea cercetării
științifice regionale.
B. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin departamentele de specialitate,
își propune să organizeze o serie de manifestări științifice, adresate atât elevilor de liceu - clasele
a XI-a și a XII-a, cât și studenților, masteranzilor, doctoranzilor și cadrelor universitare din
cadrul universității, precum și din țară și străinătate.
C. UAT - Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, în îndeplinirea atribuțiilor
prevăzute de O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, își propune să sprijine organizarea manifestărilor științifice.
D. Prezentul acord de asociere vizează stabilirea cadrului legal pentru asigurarea
organizării in condiţii optime a manifestărilor științifice.
ART. 1. OBIECTUL ACORDULUI DE ASOCIERE
(1) Obiectul Acordului de asociere îl constituie organizarea în cursul anului 2021, la Alba
Iulia, a manifestărilor științifice prevăzute în anexă, în scopul promovării potenţialului ştiinţific
şi academic al Judeţului Alba.
(2) Prezentul acord de asociere stabileşte cadrul legal de desfăşurare a evenimentelor de
interes public judeţean, activităţile și contribuția fiecărei părți fiind definite în prezentul acord de
asociere.
(3) Se preconizează ca, în cadrul acestor manifestări științifice, să participe un număr
mare de elevi de liceu, studenți, masteranzi, doctoranzi și cadre universitare din cadrul
universității, precum și din țară și străinătate.
ART. 2. DURATA ACORDULUI
Prezentul Acord de asociere intră în vigoare la data semnării acestuia, ulterior aprobării
prin hotărâre de către Consiliul Județean Alba și expiră la data de 31 decembrie 2021.
ART. 3. SURSA FONDURILOR
(1) Fondurile necesare finanțării manifestărilor științifice, în cuantum de 352.680,34 lei,
provin din:
► Contribuția UAT - Județul Alba
► Contribuția Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
► Alte surse, provenite din donații sau sponsorizări
(2) Contribuția UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba este în cuantum de
118.928,60 lei.
(3) Contribuția Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și a altor surse, provenite
din donații și sponsorizări, este în cuantum de 233.751,74 lei.

ART. 4. PLĂŢILE
(1) UAT - Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, va efectua plata aferentă
contribuţiei ce îi revine, prin alocarea sumei de 118.928,60 lei, în vederea susţinerii
manifestărilor științifice, în contul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, conform
programului manifestărilor prevăzut în anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. ..../
aprilie 2021
(2) Din contribuția UAT - Județul Alba vor fi suportate cheltuielile cu materialele pentru
conferințe, simpozioane, workshop-uri, concursuri, sesiuni de comunicări etc., ISBN și
tipăriturile aferente acestora, precum și cu premierea în bani a câștigătorilor concursurilor.
ART. 5. RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR
(1) UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba:
 efectuează plata sumei de 118.928,60 lei, alocată susținerii manifestărilor științifice, în
conformitate cu prevederile art. 4 al prezentului Acord de asociere.
(2) Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
 îi revine întreaga responsabilitate cu privire la organizarea și desfășurarea
manifestărilor științifice;
 să solicite în scris virarea sumelor potrivit contribuției stabilite prin prezentul Acord de
asociere;
 să își asume responsabilitatea utilizării sumei alocate, doar în cadrul acestor
manifestări și în conformitate cu prevederile art. 4 alin 2 ale prezentului acord și ale anexei nr. 2
a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. ..../ aprilie 2021;
 să asigure alocarea contribuției proprii în organizarea manifestărilor, conform anexei
nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. ..../ aprilie 2021;
 să efectueze plata tuturor cheltuielilor prevăzute în bugetul manifestărilor științifice cu
respectarea prevederilor legale în domeniu;
 să suporte integral costurile care vor depăşi valoarea estimată a manifestărilor;
să prezinte Consiliului Județean Alba, pentru fiecare tranşă acordată, un raport însoțit
de documentele justificative care să reflecte efectuarea plăților din suma acordată de Județul
Alba, în condițiile art. 4 alin. 2 al prezentului acord și anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului
Judeţean Alba nr. ..../ aprilie 2021;
să restituie bugetului local al Județului Alba sumele neutilizate sau utilizate în
neconformitate cu prevederile prezentului Acord.
ART. 6. CONFLICTUL DE INTERESE
Părţile se obligă să ia toate măsurile necesare evitării oricărui conflict de interese şi va
informa partea asociată imediat, despre orice situaţie care conduce sau poate conduce la apariţia
unui asemenea conflict de interese.
ART. 7. AMENDAREA ACORDULUI DE ASOCIERE
(1) Orice modificare a Acordului de asociere trebuie făcută în scris, printr-un
amendament care trebuie acceptat de cealaltă Parte. Partea care solicită modificarea trebuie să
informeze cealaltă parte cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care se doreşte intrarea în
vigoare a amendamentului.
(2) Orice modificare a Acordului de asociere se va supune aprobării Consiliului Județean
Alba și va intra în vigoare la data semnării amendamentului, ulterior aprobării lui prin hotărâre.
ART. 8. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR
(1) Prezentul Acord de asociere deservește interesul comun al părților, care se obligă să-l
execute întocmai și cu bună-credință.
(2) Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui
Acord de asociere.
(3) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către una
dintre părți, dă dreptul celeilalte părți să ceară rezilierea Acordului de asociere, printr-o
notificare scrisă adresată părții în culpă, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data
constatării nerespectării clauzelor acordului.
(4) În cazul în care se constată că, urmare a nerespectării clauzelor, a fost creat un
prejudiciu, partea prejudiciată are dreptul de a solicita repararea acestuia și plata de dauneinterese, după caz, conform normelor legale în vigoare.
ART. 9. ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE
(1) Prezentul Acord de asociere încetează la expirarea termenului stabilit, 31 decembrie
2021.

(2) Acordul de asociere încetează prin hotărâre a Consiliului Județean Alba, anterior
expirării duratei acordului, ca urmare a constatării unei/unor clauze de neîndeplinire a acordului,
în conformitate cu prevederile art. 8 alin. 3 din prezentul acord.
(3) Ca urmare a neîndeplinirii sau imposibilității îndeplinirii obligaţiilor asumate de părţi,
prezentul acord de asociere încetează de drept.
(4) De asemenea prezentul Acord de asociere încetează și în alte cazuri prevăzute de
lege.
ART. 10. FORȚA MAJORĂ
(1) Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau
totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment
independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului
şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate.
(2) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi,
în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu
avertizarea asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, va fi comunicată în maximum
15 (cincisprezece) zile de la apariţie. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere.
(3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 15(cincisprezece) zile de la încetare.
(4) Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni, fiecare
partener poate renunţa la executarea contractului. În nici un caz, nici una din părţi nu are dreptul
de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile
până la această dată.
ART. 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
(1) Asociații vor depune toate eforturile şi diligenţele pentru a rezolva pe cale amiabilă,
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele, în cadrul sau în
legătură cu îndeplinirea prezentului acord de parteneriat.
(2) Dacă, după 15(cincisprezece) zile de la începerea acestor tratative neoficiale, asociații
nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă apărută, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti de drept comun competente.
Prezentul acord constituie voinţa comună a părţilor şi s-a semnat astăzi…………, în 2
(două) exemplare originale în limba română, de egală valoare juridică.
UAT - Judeţul Alba, prin
CONSILIUL JUDETEAN ALBA
Președinte,
Ion DUMITREL
Administrator public,
Dan Mihai POPESCU
Director executiv,
Marian AITAI
Director executiv,
Liliana NEGRUŢ

Vizat C.F.P.P.

Consilier juridic

Întocmit,
Sorina OPREAN

Universitatea „1 Decembrie 1918”
din Alba Iulia
Rector,
Prof. univ. dr. Valer Daniel BREAZ
Director General Administrativ,
Ec. dr. Vasile Lucian GĂBAN
Contabil şef,
Ec. Tamara CONTOR
Oficiul juridic,
Sanda TOMUŢA

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 77 / 26 martie 2021
ROMÂNIA • MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII
UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918”
DIN ALBA IULIA
CENTRUL PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ
MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE 2021
UNIVERSITATEA ”1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA

Nr.
Crt

Denumirea evenimentului

Perioada /
modalitatea
de
desfășurare

Descrierea succintă a evenimentului

1

Sesiunea de comunicări
științifice a studenților in
extenso (știinte economice)

Aprilie 2021 Conferință națională destinată studenților,
masteranzilor și doctoranzilor
Clasic

2

Sesiunea studenţească de
comunicări
„In Extenso” – comună cu
DCICIM

Aprilie
2021

Conferința Națională a
Societății de Geografie

7-8 Mai
2021

3

Participare
(națională,
internațională,
cadre
didactice,
cercetători,
studenți, etc)
Participare
națională

Sesiune ştiinţifică de comunicări a
studenţilor şi masteranzilor, domeniile
inginerie şi informatică

Participare
națională

Conferinţa este dedicată cadrelor didactice
din învăţământul preuniversitar şi
universitar din domeniile ştiinţe al
Pământului, Geografie

Participare
naţională cadre didactice
din

Clasic/
Online

Clasic/

Responsabili

Conf. univ. dr.
Pastiu Carmen

Conf. univ. dr.
ing. Andreea
Begov Ungur
Lect. univ. dr.
ing. Mihaela
Ciortea
Prof. univ. dr.
Dimen Levente
Prof. Lucia
Bulbucan

Buget estimat
(lei)

8.000 lei
Sprijin CJA: 2.500
lei
- materiale conferință
- tipărituri
- premii
12.500 lei
Sprijin CJA: 7.000
lei
- materiale conferință
- tipărituri
- premii
2.800 lei
Sprijin CJA: 800 lei
- tipărituri

Nr.
Crt

Denumirea evenimentului

Perioada /
modalitatea
de
desfășurare

Descrierea succintă a evenimentului

Online

4

Pastoraţie și misiune în
Diaspora

17-18 mai
2021

Manifestarea se desfășoară sub auspiciile
celei de a XX-a ediții a simpozionului
Internațional ISSTA 2021

6

Sesiunea de Comunicări
Științifice ale Studenților
Teologi (SCȘST)
Conferința Națională
Studențească
Trenduri și realități
contemporane în activitățile
fizice și de recuperare
Ediția a V-a

24 – 25 mai
2021
Clasic/
Online
27 mai 2021
Online

Responsabili

Buget estimat
(lei)

44.000 lei
Sprijin CJA: 10.000
lei
- materiale conferință
- tipărituri

Manifestarea se desfășoară sub auspiciile
celei de a V-a ediții a Sesiunii de
Comunicări Științifice ale Studenților
Teologi (SCSST 2021)

5 profesori
20 studenți

Mihai
HIMCINSCHI
Remus
ONIȘOR
Alexandru
MOLDOVAN
Alexandru
AGIGNOAEI
Mihai
Himcinschi
Jan Nicolae
Dura Coriolan

Conferința națională care urmărește
reunirea atât a specialiștilor din domeniul
educație fizica si sport, cat si pe cei
implicați in kinetoterapie si terapii
alternative

Cadre
Lect. univ. dr.
didactice din
Hăisan Angelînvățământul
Alex
preuniversitar
din Romania,
studenți ai
Universității „1
Decembrie
1918” și din
alte centre
universitare

1.400 lei
Sprijin CJA: 1.400
lei
- materiale conferință
- tipărituri
- ISBN volum

Clasic/
Online

5

Participare
(națională,
internațională,
cadre
didactice,
cercetători,
studenți, etc)
învăţământul
preuniversitar
şi universitar
200 cadre
didactice din
țară și
străinătate

4.300 lei
Sprijin CJA: 900 lei
- materiale conferință
- tipărituri

Nr.
Crt

7

Denumirea evenimentului

Sesiune de comunicări
științifice ale studenților și
studenților masteranzi

Perioada /
modalitatea
de
desfășurare
27-28 mai
2021

Descrierea succintă a evenimentului

Sesiune de comunicări științifice ale
studenților și studenților masteranzi

Clasic/
Online

8

Concursul de traduceri
literare și de specialitate
pentru elevi, studenţi şi
masteranzi

28-29 mai
2021
Clasic

Concursul de traduceri literare și de
specialitate pentru studenți și elevi,
organizat de Departamentul de Filologie,
este un concurs anual, cu premii, la care
participă studenți din universitățile din
țară, precum și elevi din județul Alba, dar
și
din
alte
județe.
Participanții trimit traducerile proprii ale
unor texte propuse de comisia de
organizare, care sunt corectate de
comitetul științific al concursului, alcătuit
din cadre ale universității noastre precum,
și din învățământul preuniversitar. În
urma notării lucrărilor, se realizează un
clasament și se acordă minim 24 de premii
(în cărți) pentru cele mai bune traduceri.
Evenimentele celor două zile includ încă
un concurs de traduceri, ad hoc, în urma
căruia se vor mai decerna două premii
pentru secțiile engleză și franceză.
De asemenea, în aceste zile vor avea loc
ateliere de traduceri, întâlniri cu scriitori și
traducători, festivitatea de premiere,

Participare
(națională,
internațională,
cadre
didactice,
cercetători,
studenți, etc)
30 Studenți
licență,
studenți
masterat, cadre
didactice,
participare
națională și
internațională
Participare
naţională:
studenţi şi
elevi

Responsabili

Buget estimat
(lei)

Conf. univ. dr.
Ada Hurbean
Assist. univ. dr.
Ioana Pleșa

4.250 lei
Sprijin CJA: 1.800
lei
- materiale conferință
- tipărituri

Lect. univ. dr.
Natalia
Muntean

5.040 lei
Sprijin CJA: 3.540
lei
- tipărituri
- materiale conferință
- premii

Lect. univ. dr.
Crina Herţeg
Asist. univ. dr.
Aura Cibian
http://traduceri.
uab.ro/index.ph
p?pagina=pg&i
d=5&l=ro

Nr.
Crt

9

Denumirea evenimentului

Concurs In4It_UAB

Perioada /
modalitatea
de
desfășurare

2 iunie 2021
Clasic

10

11

12

Repere vechi și noi în
managementul și fiscalitatea
entităților

Iunie 2021

Ziua Rugby-ului Românesc la
Universitatea „1 Decembrie
1918” din Alba Iulia, ediția a
II-a

25-27 iunie
2021

Sesiunea de Comunicări a
Cercurilor Științifice
Studențești în domeniul
Ingineriei Electrice,
Electronice, Control și
Calculatoare – SCCSS 2021
Faza NAŢIONALĂ

01-03 iulie
2021

Clasic

Clasic

Off-line
/Hibrid

Descrierea succintă a evenimentului

Participare
(națională,
internațională,
cadre
didactice,
cercetători,
studenți, etc)

precum și alte activități studențești
(vizitarea Cetății, seară culturală.)
Universitatea trebuie să cazeze studenții și
elevii, să ofere premiile, precum și să
tipărească un volum cu toate traducerile
premiate, care va fi oferit participanților și
cadrelor didactice implicate în concurs.
Concurs proiecte IT pentru elevii de liceu Naţionalăca şi metodă de promovare a imaginii
judeţeană elevi
universităţii şi atragere de viitori studenţi. liceu

Conferință națională cu teme în domeniul
economiei, managementului și
contabilității

Participare
națională

A doua ediție a conferinței dedicate
rugby-ului românesc la Universitatea din
Alba Iulia, este o premieră în mediul
academic din România.

Participare
națională
(cadre
didactice și
cercetători)
Studenți și
cadre care își
desfășoară
activitatea în
universit. din
locațiile:
Târgoviște,
Ploiești,

Manifestarea SCCSS 2021 este dedicată
studenților din domeniile: electric,
electronic și calculatoare. Sesiunea
SCCSS 2018 include secțiunea avansați,
cu lucrări prezentate de masteranzi /drd. și
sectiunea începători, cu lucrări realizate
de studenți de la licență.

Responsabili

Corina Rotar
crotar@uab.ro
Incze Arpad
aincze@uab.ro

Buget estimat
(lei)

11.400 lei
Sprijin CJA: 10.400
lei
- materiale conferință
- tipărituri
- premii
25.800 lei
Sprijin CJA: 5.000
lei
- materiale conferință
- tipărituri
11.900 lei
Sprijin CJA: 2.400 lei
- materiale conferință

Conf. univ. dr.
Tamas Szora
Attila,
Conf. univ. dr.
Topor Dan
Marius Rotar,
e-mail:
mrotar@uab.ro;
mrotar2000@ya
hoo.com
Adrian Tulbure 16.960 lei
Sprijin CJA: 3.120 lei
aditulbure@uab - materiale conferință
.ro
- tipărituri
http://www.sccs
s.ro/index.html

Nr.
Crt

13

Denumirea evenimentului

Perioada /
modalitatea
de
desfășurare

Călătorie în imaginarul literar 8-10 iulie
2021
Clasic/
Online

14

Tentațiile și Oportinitățile
Filetismului.De ce trebuie să
avem o Misiune Ortodoxă
Globală / The Temptations
and the Opportunities of
Ethnophyletism. Why should
have a Global Orthodox
Mission/

11-13 iulie
2021

Clasic/
Online

Descrierea succintă a evenimentului

Conferința va reuni cadre didactice,
cercetători, doctoranzi interesați de
domeniul imaginarului. De această dată,
tema aleasă își propune să ofere
deschidere și spre cercetările individuale,
efectuate pe opera diverșilor scriitori
români sau străini.
SIVDT 2021 este ediția a IX-a a
manifestării științifice anuale a
doctoranzilor în domeniul teologie din
cadrul IOSUD al UAB. Organizată
deopotrivă ca workshop și sesiune de
comunicări științifice, SIVDT s-a impus
între manifestările științifice cunoscute pe
plan național și internațional ale
doctoranzilor în domeniul teologie. În
anul 2019 la această manifestare au
participat cu comunicări peste 60 de
doctoranzi și 12 cadre didactice, iar pentru
2020 (în 10-11 decembrie 2020) estimăm
participarea a cel puțin 40 de doctoranzi și
10 cadre didactice; un număr mai mic,

Participare
(națională,
internațională,
cadre
didactice,
cercetători,
studenți, etc)
Pitești, Sibiu,
Alba și
Oradea.
În juriu se
intenționează
numirea unui
membru extern
(din
străinătate).
Conferință
națională cu
participare
internațională

8-12 cadre
didactice
internaționale;
12-14 cadre
didactice din
România
45 doctoranzi;

Responsabili

Lect. univ. dr.
Gabriela
Chiciudean,
Asist. univ. dr.
Cristina Matilda
Vănoagă
Prof. univ. Dr.
Dumitru A.
VANCA
dumitru.vanca
@uab.ro
Mihail Kalid
QARAMAH
mihail.qaramah
@uab.ro
Alexandru
AGIGNOAIEI
alexandru.aging
noaiei@uab.ro

Buget estimat
(lei)

5.750 lei
Sprijin CJA: 2.500 lei
- materiale conferință
- tipărituri

28.480,34 lei
Sprijin CJA: 3.218,60
lei
- materiale conferință
- tipărituri

Nr.
Crt

Denumirea evenimentului

Perioada /
modalitatea
de
desfășurare

Descrierea succintă a evenimentului

evident, datorat Pandemiei COVID 19.
În cazul ridicării restricțiilor sanitare în
anul 2021, mizăm pe participarea a cel
puțin 60 de participanți, dintre care 4
keynote speaker (2 personalități
internaționale și 2 naționale), ce se vor
adăuga la cei aprox. 12 cadre didactice
universitare din țară.
Participanților li se va acorda o diplomă
de participare iar abstractele anunțate din
timp vor fi publicate în book of abstracts.
Ulterior conferinței, după revizuirea și
corectarea textelor prezentate va fi
publicat și volumul colectiv al conferinței,
care estimăm caSIVDT 2021 este ediția a
IX-a a manifestării științifice anuale a
doctoranzilor în domeniul teologie din
cadrul IOSUD al UAB. Organizată
deopotrivă ca workshop și sesiune de
comunicări științifice, SIVDT s-a impus
între manifestările științifice cunoscute pe
plan național și internațional ale
doctoranzilor în domeniul teologie. În
anul 2019 la această manifestare au
participat cu comunicări peste 60 de
doctoranzi și 12 cadre didactice, iar pentru
2020 (în 10-11 decembrie 2020) estimăm
participarea a cel puțin 40 de doctoranzi și
10 cadre didactice; un număr mai mic,
evident, datorat Pandemiei COVID 19.
În cazul ridicării restricțiilor sanitare în

Participare
(națională,
internațională,
cadre
didactice,
cercetători,
studenți, etc)

Responsabili

Buget estimat
(lei)

Nr.
Crt

15

Denumirea evenimentului

RISMAA 2021
(organizatori DIME și
DCICIM)

Perioada /
modalitatea
de
desfășurare

Septembrie
2021

Descrierea succintă a evenimentului

anul 2021, mizăm pe participarea a cel
puțin 60 de participanți, dintre care 4
keynote speaker (2 personalități
internaționale și 2 naționale), ce se vor
adăuga la cei aprox. 12 cadre didactice
universitare din țară.
Participanților li se va acorda o diplomă
de participare iar abstractele anunțate din
timp vor fi publicate în book of abstracts.
Ulterior conferinței, după revizuirea și
corectarea textelor prezentate va fi
publicat și volumul colectiv al conferinței,
care estimăm că va atinge aproximativ
650 pagini.
A treia Conferință dedicată Analizei
matematice și aplicațiilor sale.

Participare
(națională,
internațională,
cadre
didactice,
cercetători,
studenți, etc)

Internațională

Responsabili

Lect. univ. dr.
Ioan-Lucian
Popa

Clasic
16

Educaţia din perspectiva
valorilor, ediţia a XIII-a

27-29
septembrie
2021
Clasic

17

Asistenta socială în fenomenul
adicției și în sănătate.
Colaborare interdisciplinară
pentru îmbunătățirea calității
serviciilor și a calității vieții /
Social Work in the Addictions

20-21
octombrie
2021

Clasic

Conferinţa îşi propune să reunească întrun cadru academic de dezbatere idei şi
modele cu relevanţă pentru spaţiul
educaţional, susţinute de cadre didactice şi
cercetători din diferite domenii
universitare.
Scopul conferinței este diseminarea
rezultatelor în domeniul adicțiilor,
sănătății și intervențiilor terapeutice cu
dependenți. Conferința își propune, de
asemenea să stimuleze cercetarea în
domeniul adicțiilor și să disemineze

Conferinţă
Conf. univ. dr.
internaţională
habil. Dorin
(cadre
Opriş
didactice
şi
cercetători)
International
conference
In
collaboration
with
BabesBolyai

Stefani Claudiu
claudiupian@ya
hoo.com
claudiu.stefani
@uab.ro
Neamțu

Buget estimat
(lei)

15.550 lei
Sprijin CJA: 4.550
lei
- materiale conferință
- tipărituri
11.500 lei
Sprijin CJA: 5.500
lei
- tipărituri

16.900 lei
Sprijin CJA: 5.200 lei
- materiale conferință
- tipărituri

Nr.
Crt

Denumirea evenimentului

Perioada /
modalitatea
de
desfășurare

and Health Care Interdisciplinary Collaboration
to Improve Quality of
Services and Quality of Life

18

19

Descrierea succintă a evenimentului

bunele practici.

Tendințe ale cunoașterii și
dezvoltării sociale în secolul
21 / Tendencies of knowledge
and social development in the
21st century (The 7th Edition)

22-23
octombrie
2021

Aspecte actuale și de
perspectivă privitoare la
actele de stare civilă în
context intern și internațional.

28 – 29
octombrie
2021

Clasic

Clasic/

Conferința își propune să creeze un cadru
de dezbatere în ceea privește tendințele
actuale în domeniul sociologiei.
Contribuțiile vor fi publicate în Revista
română de sociologie.

Congres internațional organizat de
Universitatea ”1 Decembrie 1918” din
Alba Iulia în colaborare cu Direcția
Publică Comunitară de Evidență a
personaelor Alba și Asociația profesională

Participare
(națională,
internațională,
cadre
didactice,
cercetători,
studenți, etc)
University and
The Research
Institute
for
Quality
of
Life,
Romanian
Academy,
Researchers,
teachers, PhD
students
and
practitioners
International
conference
In
collaboration
with
The
Research
Institute
for
Quality
of
Life,
Romanian
Academy,
Researchers,
teachers, PhD
students
and
practitioners
Participare
națională și
internațională,
cadre
didactice,

Responsabili

Buget estimat
(lei)

Nicoleta
noneta01@yaho
o.com

Mihai Pascaru
mihaipascarupa
g@gmail.com
Lucian Marina
lucian.marina@
uab.ro

13.300 lei
Ssprijin CJA:6.800
lei
- materiale conferință
- tipărituri

Moldovan
Adela, Barboș
Lucian, Conf.
univ. dr. Laura
Cetean-

12.000 lei
Sprijin CJA: 12.000
lei
- materiale conferință
- tipărituri

Nr.
Crt

20

Denumirea evenimentului

Bibliologie și Patrimoniu
Cultural Național, ediția a
XV-a.

Perioada /
modalitatea
de
desfășurare
Online

internațională

4-5
noiembrie
2021

Conferința reprezintă o manifestare
științifică de înaltă ținută, care reunește
din anul 2007 la Alba Iulia specialiști din
țară şi străinătate în jurul subiectului
generos al cărții. Conferința are ca
obiectiv încurajarea cercetărilor și
valorificarea rezultatelor asociate cărții
vechi,
ca
element
structural
al
patrimoniului și identității europene
multiculturale.
Manifestare organizată de către Centrul de
Informare, Consiliere și Orientare în
Carieră al Universității „1 Decembrie
1918” Alba Iulia, cel mai mare eveniment
de dezvoltare personală și informare,
consiliere și orientare în carieră, derulat
anual, la UAB, pentru studenți, elevi,
absolvenți, precum și pentru toate
categoriile de persoane interesate de
dezvoltare personală și profesională.
Conferința reprezintă o bună oportunitate
pentru studenții și doctoranzii din
România de a-și prezenta cercetările,
aceasta fiind deja consacrată ca un
eveniment științific important.

Clasic/
Online

21

Conferința Managementul
Carierei, Ediția a IX-a

9-11
noiembrie
2021
Clasic/
Online

22

Conferința națională a
studenților și doctoranzilor.
Istorie. Arheologie.
Muzeologie. Istoria Artei.
Patrimoniu,
ediția a XXIX-a

Descrierea succintă a evenimentului

12-13
noiembrie
2021
Clasic/
Online

Participare
(națională,
internațională,
cadre
didactice,
cercetători,
studenți, etc)
funcționari
publici și
practicieni.
150
participanți.
Participare
naţională,
(cadre
didactice și
cercetători)

Responsabili

Buget estimat
(lei)

Voiculescu,
laura.cetean@u
ab.ro
Conf. univ. dr.
Ada Hurbean
Eva Mârza, email:
evamarza@yah
oo.com
Ana Maria
Roman Negoi:
e-mail:
anamaria.roman
@uab.ro

15.600 lei
Sprijin CJA: 6.500
lei
- materiale conferință

studenți, elevi
clase
terminale,
absolvenți,
angajatori,
cadre didactice

Conf.univ.dr.
Larisa Dragolea
larisadragolea@
uab.ro
cicoc.uab.ro

5.000 lei
Sprijin CJA: 3.500
lei
- materiale conferință
- tipărituri

Participare
națională
(studenți și
doctoranzi)

Ileana
Burnichioiu,
e-mail:
diam@uab.ro;
ileana.burnichio
iu@uab.ro

6.000 lei
Sprijin CJA: 4.000 lei
- materiale conferință
- tipărituri

Nr.
Crt

23

Denumirea evenimentului

CPDSEI 2021– comună cu
DCICIM

Perioada /
modalitatea
de
desfășurare
Noiembrie
2021

Simpozion naţional adresat profesorilor
din învăţământul preuniversitar

Participare
(națională,
internațională,
cadre
didactice,
cercetători,
studenți, etc)
Participare
națională

Conferință internatională cu teme în
domeniul economiei, managementului și
contabilității

Participare
națională și
internațională

Conferință națională cu teme în domeniul
economiei, educației.

Participare
națională

Sesiunea științifică a studenților și
masteranzilor filologi oferă studenților din
universitățile din țară ocazia de a-și
canaliza preocupările filologice într-o
manieră aplicată, aceea de a elabora (sub
coordonarea acelor cadre didactice în
funcție de tematică și de limba în care
lucrările sunt scrise: română, engleză sau
franceză), lucrări de cercetare, care vor fi
apoi prezentate colegilor și profesorilor
participanți în cadrul Sesiunii, pe
secțiunile anunțate: limbă și comunicare,
traductologie, literatură și studii culturale.
După încheierea zilelor Sesiunii se face o

Națională cu
participare
Internațională

Descrierea succintă a evenimentului

Clasic/
Online
24

25

26

Conferința internațională în
domeniile managementului,
economiei și contabilității /
International conference on
management economics and
accounting (ICMEA 2021)
Conferinţa adresată
profesorilor de liceu:
Convergenţe şi provocări în
domeniul ştiinţelor economice

Noiembrie
2021

Sesiunea Studenților și
Masteranzilor Filologi

3-4
decembrie
2021

Clasic

Noiembrie
2021
Clasic

Clasic

Responsabili

Buget estimat
(lei)

Conf. univ. dr.
ing. Andreea
Begov Ungur
Lect. univ. dr.
ing. Mihaela
Ciortea
Conf Univ Dr.
Tamas Szora
Attila
Conf Univ Dr
Topor Dan

8.450 lei
Sprijin CJA: 4.000 lei
- materiale conferință

Conf. univ. dr
Pastiu Carmen
Conf Univ dr
Danuletiu
Adina
Lect. univ. dr.
Crina Herțeg,

2.500 lei
Sprijin CJA: 2.000 lei
- materiale conferință
- tipărituri

Asist. Drd.
Andra Ursa
Lect. univ. dr.
Aura Cibian,
Lect. univ. dr.
Gabriela
Chiciudean
http://sssmf.uab

60.000 lei
Sprijin CJA: 7.000 lei
- materiale conferință
- tipărituri

3.300 lei
Sprijin CJA: 3.300 lei
- materiale conferință
- tipărituri

Nr.
Crt

Denumirea evenimentului

Perioada /
modalitatea
de
desfășurare

Descrierea succintă a evenimentului

selecție a lucrărilor prezentate în cadrul
Sesiunii pentru un volum ce va fi publicat
la editura universității, AETERNITAS.
Fiecare student participant va primi un
astfel de volum.
Universitatea noastră trebuie să ofere
cazare studenților și să publice volumul în
nr. de exemplare necesar, și își propune să
organizeze evenimente studențești
culturale precum lansări de carte, seară
culturală, vizitarea obiectivelor istorice
etc.

Participare
(națională,
internațională,
cadre
didactice,
cercetători,
studenți, etc)

Responsabili

.ro/

Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE

Ion DUMITREL

SECRETAR GENERAL

Vasile BUMBU

Buget estimat
(lei)

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 7079/26 martie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Asociere între
UAT - Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918”
din Alba Iulia, în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2021

I. Expunere de motive
Ca urmare a solicitării înaintate de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin
adresa nr. 3608/24 februarie 2021 înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.
4410/25 februarie 2021 privind acordarea unui sprijin financiar pentru organizarea manifestărilor
ştiinţifice din anul 2021, este necesară aprobarea încheierii unui Acord de Asociere între UAT Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
Promovarea Judeţului Alba, atât în ţară cât şi în străinătate, constituie unul dintre
obiectivele Consiliului judeţean Alba, sprijinirea activităţilor educative – ştiinţifice devenind o
prioritate de strategie operaţională.
Încheierea acordului răspunde cerinţelor Strategiei de Dezvoltare a judeţului Alba pentru
perioada 2021-2027, încadrându-se în Obiectivul strategic 1- Dezvoltarea factorilor ce contribuie
la creșterea competitivității economiei județului şi în Obiectivul strategic 2 - Dezvoltarea
integrată și continuă a factorilor ce asigură creșterea calității vieții în zonele urbane și rurale ale
județului
II. Descrierea situaţiei actuale
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, instituţie de învăţământ superior şi
cercetare, de stat, sprijină şi contribuie, prin modalităţile specifice ale educaţiei, cercetării şi
creaţiei de valori, la păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale, la unitatea în diversitate a culturii
române, la integrarea activă a acesteia în circuitul european şi universal de valori.
Manifestările științifice, majoritatea cu o periodicitate anuală, au ca scop principal
cunoaşterea, comunicarea, schimbul de experienţă profesională între toţi cei care au în cadrul
preocupărilor lor domeniile vizate. Județul Alba, prin găzduirea acestor manifestări, se bucură de
participarea specialiştilor, a cercetătorilor şi cadrelor didactice din țară și străinătate, ocazie
deosebită pentru promovarea valorilor culturale, istorice și turistice de care dispune.
III. Reglementări anterioare
Nu sunt
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 7 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 222 alin. (3) lit. d. din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei naţionale, 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
Alocarea din Bugetul local al judeţului Alba pe anul 2021 a sumei de 118.928,60 lei.
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. 77 din 26 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. 7080/26 martie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
Domnului Dan Mihai POPESCU
- ADMINISTRATOR PUBLIC AL JUDEŢULUI ALBA
Domnului Marian Florin AITAI
- director executiv, DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE

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 încheierii unui Acord de Asociere între UAT - Judeţul Alba,
prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,
în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2021
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 2 aprilie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 12 aprilie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 77/26 martie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord
de Asociere încheiat între UAT - Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1
Decembrie 1918” din Alba Iulia, în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2021;
- adresa nr. 3608/24 februarie 2021 a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 4410/25 februarie 2021.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Administrator public / Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii interinstituţionale
Direcția dezvoltare si bugete
Nr. 7659/2 aprilie 2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Asociere între UAT Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,
în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2021
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, instituţie de învăţământ superior şi
cercetare, de stat, integrată sistemului naţional de învăţământ superior, funcţionează în baza
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a Cartei
Universitare şi a regulamentelor proprii de funcţionare, elaborate potrivit legii. Misiunea
universităţii şi idealul educaţional se sprijină pe tradiţiile valoroase ale şcolii superioare
româneşti şi urmăreşte să contribuie, prin modalităţile specifice ale educaţiei, cercetării şi creaţiei
de valori, la păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale, la unitatea în diversitate a culturii
române, la integrarea activă a acesteia în circuitul european şi universal de valori.
Unul dintre obiectivele universității este acela de a asigura cadrul instituţional de punere
în valoare şi dezvoltare a potenţialului de competenţe din Alba Iulia şi din zonă, de a atrage
specialişti din ţară şi străinătate, de a constitui şi a dezvolta o comunitate academică prin care să
se asigure valorificarea deplină a tezaurului istoric şi cultural, paralel cu deschiderea spre noile
orizonturi ale cunoaşterii şi practicii sociale.
Prin adresa nr. 3608/24 februarie 2021 înregistrată la registratura Consiliului Judeţean
Alba cu nr. 4410/25 februarie 2021, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, propune
Consiliului Judeţean Alba continuarea colaborării existente şi, totodată, solicită acordarea
sprijinului financiar în vederea organizării şi derulării în bune condiţii a manifestărilor științifice
aferente anului 2021. Perioada de desfăşurare a acestor manifestări este aprilie - decembrie 2021.
Manifestările științifice, majoritatea cu o periodicitate anuală, se vor desfășura sub forma
unor simpozioane naționale și internaționale, conferințe naționale și internaționale, școli de vară,
workshop-uri, sesiuni naționale și internaționale, precum și concursuri școlare. În cadrul acestora
vor fi dezbătute diverse tematici, cu un puternic impact în domeniul educației și cercetării, dintre
care amintim: filologia, sportul, științele economice, matematică aplicată, drept, teologie,
patrimoniu cultural, istorie și arheologie, informatică etc. Scopul principal al acestor manifestări
este cunoaşterea, comunicarea, schimbul de experienţă profesională între toţi cei care au în
cadrul preocupărilor lor domeniile vizate.
Conform prevederilor art. 222 alin. 3 lit. d din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale
„Finanţarea învăţământului superior de stat se asigură din fonduri publice, în concordanţă cu
următoarele cerinţe: … dezvoltarea învăţământului superior şi a cercetării ştiinţifice şi creaţiei
artistice universitare pentru integrarea la vârf în viaţa ştiinţifică mondială”.
Județul Alba, prin găzduirea acestor manifestări, se va bucura de participarea
specialiştilor, a cercetătorilor şi cadrelor didactice din țară și străinătate, ocazie deosebită pentru
promovarea valorilor culturale, istorice și turistice de care dispune.
Având în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. e din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean are atribuţii privind
cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern, atribuţii în exercitarea cărora, potrivit art.
173 alin. 7 lit. a, din aceeaşi ordonanţă, hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea
cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea
finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public
judeţean coroborate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, se propune încheierea unui Acord de asociere cu
Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în vederea organizării unor manifestări
ştiinţifice şi alocarea din bugetul local pe anul 2021 a sumei de 118.928,60 lei pentru finanţarea

acestor manifestări, ce se bucură atât de participare internă, cât și externă, promovând astfel
imaginea judeţului Alba, atât în ţară cât și peste hotare.
Asocierea reprezintă ansamblul acţiunilor pe care le realizează administraţia judeţului cu
un scop definit, legat de interesele de dezvoltare ale comunităţii pe care acestea o reprezintă, prin
interacţiune cu persoane fizice sau juridice, principiul de identificare şi realizare a unei astfel de
asocieri fiind interesul comun, imediat sau de perspectivă mai îndelungată.
Bugetul total estimativ al manifestărilor științifice este de 352.680,34 lei, necesar pentru
cheltuieli cu achiziţionarea materialelor pentru conferinţă, a tipăriturilor, pentru acordarea de
premii în bani și pentru plata ISBN-urilor aferente volumelor realizate.
Art. 182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin dispozițiile art. 136
alin. 3 lit. a, precizează că proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului
județean însoţite de referatele de aprobare ale acestora şi de alte documente de prezentare şi de
motivare se înregistrează şi se transmit de secretarul general al unităţii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate în
vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), art. 182 alin.(1),
alin. (4) şi art. 196 alin.(1) lit. a) 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 va fi încheiat un Acord de Asociere între UAT - Judeţul
Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în vederea
organizării manifestărilor științifice din anul 2021.

Administrator public,
Dan Mihai POPESCU

Întocmit, Sorina Oprean

Director executiv,
Marian Florin AITAI

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 762 - proprietate publică
a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în intravilanul
comunei Vidra, sat Bobăreşti, judeţul Alba înscris în C.F. nr. 70755 Vidra
sub nr. cad/top 2070/1

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna aprilie 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 762 proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în intravilanul
comunei Vidra, sat Bobăreşti, judeţul Alba înscris în C.F. nr. 70755 Vidra sub nr. cad/top
2070/1;
- solicitarea beneficiarului Bădău Septimiu-Dorin, prin mandatar ing. Nicoară CiprianVasile privind semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, curţi - construcţii,
situat în comuna Vidra, sat Bobăreşti, județul Alba care se învecinează la nord cu drumul
judeţean DJ 762 proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului
Judeţean Alba cu nr. 6718/24 martie 2021;
- procesul-verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 762 proprietate publică a UAT-Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în comuna Vidra, sat
Bobăreşti, 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 762 - proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, cu imobilul
curţi - construcţii în suprafaţă totală măsurată de 1585 mp., intravilan, situat administrativ în
comuna Vidra, sat Bobăreşti, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 770755 Vidra, sub nr. cad/top

2070/1, solicitat în vederea întocmirii documentaţiei tehnice topo - cadastrale în vederea
înscrierii în cartea funciară (prima înscriere), a 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 Bădău Septimiu-Dorin prin mandatar, ing. Nicoară Ciprian-Vasile, 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. 78
Alba Iulia, 30 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

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 7292/30 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 762 - proprietate publică
a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în intravilanul
comunei Vidra, sat Bobăreşti, judeţul Alba înscris în C.F. nr. 70755 Vidra
sub nr. cad/top 2070/1

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 Vidra, sat Bobăreşti,
identificat prin C.F. nr. 70755, nr. cad/top 2070/1, imobil care se învecinează cu drumul judeţean
DJ 762.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin adresa înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6718/24 martie
2021, beneficiarul Bădău Septimiu-Dorin, prin mandatar ing. Nicoară Ciprian-Vasile în calitate
de expert. topograf, transmite spre aprobare Procesul verbal de vecinătate pentru stabilirea
limitelor comune dintre DJ 762 - proprietate publică a UAT - Judeţul Alba şi imobilul curţi construcţii, în suprafaţă totală de 1585 mp., situat în comuna Vidra, sat Bobăreşti, identificat prin
C.F. nr. 70755, nr. cad/top 2070/1, solicitat în vederea întocmirii documentaţiei tehnice topo cadastrale în vederea înscrierii dreptului de proprietate asupra imobilului în cartea funciară
(prima înscriere).
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 762, 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. Nicoară Ciprian-Vasile 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. 78 din 30 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. 7293/30 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 întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate
pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 762 - proprietate publică
a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în intravilanul
comunei Vidra, sat Bobăreşti, judeţul Alba înscris în C.F. nr. 70755 Vidra
sub nr. cad/top 2070/1
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 2 aprilie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 12 aprilie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 78/30 martie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire
la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 762 proprietate publicăa UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în intravilanul
comunei Vidra, sat Bobăreşti, judeţul Alba înscris în C.F. nr. 70755 Vidra sub nr. cad/top
2070/1;
- solicitarea beneficiarului Bădău Septimiu Dorin, prin mandatar ing. Nicoară CiprianVasile privind semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, curţi - construcţii,
situat în comuna Vidra, sat Bobăreşti, județul Alba care se învecinează la nord cu drumul
judeţean DJ 762 proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului
Judeţean Alba cu nr. 6718/24 martie 2021;
- procesul-verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 762 proprietate publică a UAT-Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în comuna Vidra, sat
Bobăreşti, judeţul Alba.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 7341/31 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 762 - proprietate publică
a UAT - Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în intravilanul
comunei Vidra, sat Bobăreşti, judeţul Alba înscris în C.F. nr. 70755 Vidra
sub nr. cad/top 2070/1
Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 6718/24.03.2021, d-l Bădău
Septimiu-Dorin, prin mandatar ing. Nicoară Ciprian-Vasile, transmite spre aprobare procesul
verbal de vecinătate asupra imobilului curţi - construcţii situat în intravilan, care se învecinează
la nord cu DJ 762 în scopul întocmirii documentaţiei tehnice topo - cadastrale în vederea
înscrierii în cartea funciară (primă înscriere).
Procesul verbal de vecinătate, stabileşte limitele comune dintre DJ 762: Lim jud.
Hunedoara - Dealu Crişului - Valea Maciului - Mărtineşti - Vidra - Lunca de Jos - Vârtăneşti Burzoneşti - Mihoieşti (DN 75), proprietate publică a Judeţului Alba cu imobilul curţi construcţii în suprafaţă totală de 1585 mp., intravilan, situat în comuna Vidra, sat Bobăreşti,
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. Nicoară Ciprian-Vasile, 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 762 a
fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia
cu nr. crt. 85.
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 762, 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 privind înscrierea în cartea funciară (primă înscriere) 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
privind aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura
de finanțare a Programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise”
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna aprilie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a Programului
„Susţinerea şi promovarea culturii scrise”;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f, art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor,
proiectelor și acțiunilor culturale, 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 aprobǎ Regulamentul privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a
Programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise” conform anexei nr. 1 - parte integrantă
a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă modelul Contractului - cadru de finanțare a ofertelor culturale
aferente Programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise” din bugetul local al
Județului Alba încheiat cu beneficiarii finanțării, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea
Regulamentul privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a Programului
„Susţinerea şi promovarea culturii scrise”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.
63/20 martie 2020.
Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului investiții,
dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică
în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Direcţiei juridică şi administrație publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului investiții,
dezvoltare, promovare patrimonială și managementul instituțiilor de cultură din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 79
Alba Iulia, 30 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, Serviciului Investiții,
dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură 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. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG uri și sport

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 79/30 martie 2021

REGULAMENT
privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a Programului
„Susţinerea şi promovarea culturii scrise”
Capitolul 1. Dispoziţii generale
Art. 1. Prezentul Regulament are ca scop stabilirea condițiilor, criteriilor și procedurii de
finanțare a Programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise” cu următoarele secțiuni:
 Secțiunea Autori clasici, Opere alese prin intermediul căreia să se susțină editarea
unor opere ale unor autori emblematici pentru cultura românească;
 Secțiunea Școala Ardeleană prin intermediul căreia să se susțină realizarea de
cărți referitoare la istoria școlilor românești înființate în perioada 1919 – 1922 (respectiv în
perioadă situată istoric între Unirea de la 1918 și Încoronarea Regilor Ferdinand și Maria ca regi
ai României, la Alba Iulia), pe teritoriul actualului Județ Alba precum și lucrări ale
reprezentanților/corifeilor Școlii Ardelene sau studii referitoare la această mișcare de emancipare
a românilor din Transilvania;
 Secțiunea Monografii, prin intermediul căreia se susține realizarea de monografii
având ca temă localități, locuri, etc din Județul Alba;
 Secțiunea Carte - caracter tehnico – științific prin intermediul căreia să se susțină
realizarea de cărți având caracter tehnico - științific din diverse domenii, de interes local;
 Secțiunea Carte – caracter literar – artistic prin intermediul căreia să se susțină
realizarea de cărți având un caracter literar – artistic, de interes local;
 Secțiunea Reviste, publicații periodice cu caracter cultural, cu adresabilitate
națională, prin intermediul căreia să se acorde susținere acestui tip de oferte culturale,
finanţarea fiind acordată de Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Alba, prin Consiliul
Judeţean Alba, denumit în continuare UAT - Judeţul Alba.
Capitolul 2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare
Art. 2. Prezentul Regulament are la bază sau face referiri la următoarele acte
normative:

Legea nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;

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

O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor,
proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare.
Capitolul 3. Definirea termenilor
Art. 3. În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au
următoarea semnificaţie:
a.) autoritate finanţatoare – UAT - Judeţul Alba;
b.) finanţare nerambursabilă - alocare de fonduri, prevăzută distinct în bugetul autorităţii
finanţatoare, pentru acoperirea parţială sau, după caz, integrală a cheltuielilor necesare producerii
şi/sau exploatării de bunuri culturale;
c.) solicitant - editurile şi redacţiile publicaţiilor care depun o ofertă culturală;
d.) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă în
urma aplicării procedurilor privind acordarea finanţării nerambursabile;

e.) contractul de finanțare este contractul pe care autoritatea finanțatoare îl încheie cu
beneficiarul în decursul unui an bugetar;
f.) cererea de finanţare - documentul completat de către solicitanţi în vederea obţinerii
finanţării nerambursabile;
g.) cultura scrisă - domeniul de referinţă care cuprinde cărţi, reviste şi alte publicaţii,
având caracter literar-artistic, tehnico-ştiinţific, editate pe orice fel de suport.
Capitolul 4. Scop şi domeniu de aplicare
Art. 4. (1) Scopul alocării de sume din bugetul local al Judeţului Alba este acela de a
acorda sprijin financiar pentru editarea lucrărilor cuprinse în categoria culturii scrise, editate pe
orice fel de suport, respectiv tipărite, audiobook, ebook, alt tip de suport.
(2) Prin cultură scrisă, în înţelesul Legii nr. 186/2003 privind susţinerea şi
promovarea culturii scrise, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înţelege
domeniul de referinţă care cuprinde cărţi, reviste şi alte publicaţii, având caracter literar-artistic,
tehnico-ştiinţific, editate pe orice fel de suport.
(3) Finanţările nerambursabile acordate se utilizează numai pentru editarea
lucrărilor din sfera culturii scrise, aşa cum sunt definite în prezentul Regulament şi sunt cuprinse
în planurile editoriale ale unor instituţii academice şi universitare îndeplinind totodată criteriile
de eligibilitate.
(4) Suma alocată pentru finanţarea nerambursabilă conform prevederilor
prezentului regulament este stabilită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba de aprobare a
bugetului pentru anul respectiv.
(5) Solicitanţii pot depune cerere de finanţare în cadrul unui an bugetar pentru o
singură ofertă culturală/autor, colectiv de autori. Aceştia pot solicita finanţare nerambursabilă
pentru acelaşi domeniu de referinţă o singură dată în decursul unui an bugetar.
(6) Finanţarea nerambursabilă se aprobă pentru ofertele culturale depuse in
sesiunea de finanțare aferentă anului curent cu următoarele termene limită aferente fiecărei
secțiuni:
 Secțiunea Autori clasici, Opere alese - 11 iunie
 Secțiunea Școala Ardeleană - 11 iunie
 Secțiunea Monografii - 14 mai
 Secțiunea Carte - caracter tehnico - științific - 14 mai
 Secțiunea Carte / caracter literar - artistic - 14 mai
 Secțiunea Reviste, publicații periodice - 14 mai
cu posibilitatea ca sumele rămase nealocate de la o secțiune să fie alocate altei secțiuni, printr-o
decizie a comisiei.
Termenul de depunere a ofertelor culturale se prelungește de drept cu câte 14 zile în
fiecare situație în care nu se depun oferte culturale la termenul prevăzut, fără a se depăși însă
data de 1 septembrie.
Lansarea publică a programului, termenele limită de depunere a ofertelor culturale
aferente fiecărei secțiuni precum și orice prelungire a acestora se face prin anunț publicat pe
pagina de internet a Consiliului Județean Alba și alte mijloace de mediatizare, promovare.
(7) Valoarea finanţării este de:

100% din valoarea totală eligibilă a lucrării editate pe orice fel de suport, pentru
Secțiunea Autori clasici, Opere alese și Secțiunea Școala Ardeleană;

maxim 90% din valoarea totală eligibilă a lucrării editate pe orice fel de suport,
pentru celelalte secțiuni, respectiv: Secțiunea Monografii, Secțiunea Carte - caracter tehnico –
științific, Secțiunea Carte /caracter literar / artistic, Secțiunea Reviste, publicații periodice.
(8) Ofertele culturale care vor fi finanțate în cadrul Programului Susținerea și
promovarea culturii scrise vor putea fi accesibile și on line, pe un suport susținut de autoritatea
finanțatoare; de asemenea autoritatea finanțatoare va avea dreptul de a folosi atât imaginea
coperții cât și grafica în totalitate a ofertei culturale în acțiuni/activități desfășurate cu scop de
promovare, susținere, dezvoltare a Programului Susținerea și promovarea culturii scrise sau a
altor programe similare; depunerea ofertelor culturale pentru finanțare reprezintă acceptul
beneficiarilor în acest sens.
(9) În cadrul Programului Susținerea și promovarea culturii scrise se vor
propune spre finanțare un număr de minim 300 de exemplare din fiecare ofertă culturală - din

acest număr 150 de exemplare vor reveni autorității finanțatoare (inclusiv instituțiilor de cultură
subordonate acesteia), pentru celelalte exemplare beneficiarul va prezenta un plan de distribuție
care va fi atașat devizului.
(10) Ofertele culturale care se vor finanța în cadrul Programului Susținerea și
promovarea culturii scrise se vor numerota/înseria, corespunzător cu numărul de exemplare care
se realizează.
(11) Finanţarea lucrărilor scrise pentru care sunt alocate fonduri de UAT - Judeţul
Alba prin programe similare nu este eligibilă.
(12) Ofertele culturale care au ca autori și/sau coautori angajați ai Consiliului
județean Alba, ai aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, consilieri județeni,
angajați ai instituțiilor subordonate Consiliului Județean Alba nu sunt eligibile.
(13) Finanţarea nerambursabilă acordată de UAT - Judeţul Alba nu va putea fi
folosită pentru acoperirea, de către un Solicitant, a cofinanţării sale într-un proiect cu finanţare
publică românească (guvernamentală sau locală) sau din bugetul Uniunii Europene, a Băncii
Mondiale etc.
Capitolul 5. Finanţarea
Art. 5. (1) Acordarea de finanţări nerambursabile în conformitate cu prevederile
prezentului Regulament se face pe bază de selecţie a ofertelor culturale.
(2) Finanţările nerambursabile se acordă pe bază de contracte încheiate între
autoritatea finanţatoare şi beneficiari.
(3) Nerespectarea de către beneficiari a obligaţiilor asumate prin contractele de
acordare a finanţărilor nerambursabile atrage obligarea acestora la restituirea parţială sau
integrală a sumelor primite, la care se adaugă dobânda legală calculată la sumele acordate, în
conformitate cu prevederile contractuale, în condiţiile legii.
(4) Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finanţărilor nerambursabile
este supus controlului autorităţii finanţatoare, precum şi a celor cu atribuţii în domeniul
controlului financiar-fiscal, în conformitate cu prevederile legale.
(5) Plata către beneficiari se va efectua în termen de maxim 30 de zile de la data
depunerii la registratura Consiliului Județean Alba a documentelor aferente plății (factură, raport
de distribuire și financiar). Depunerea documentelor aferente plății se face până la data de 29
noiembrie.
Capitolul 6. Criterii de eligibilitate
6.1. Criterii de eligibilitate a solicitanţilor
Art. 6. Pentru a fi eligibili în vederea finanțării, solicitanţii trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele condiţii:
a.) Solicitantul are documentaţia de solicitare a finanţării completă;
b.) Solicitantul care depune oferta culturală este editura sau redacţia unei publicaţii care
funcţionează în condiţiile legilor din România;
c.) Solicitantul nu a mai solicitat finanţare nerambursabilă pentru tipărirea aceleiaşi
lucrări, din fondurile UAT - Judeţul Alba, în cursul anului bugetar de referinţă;
d.) Solicitantul este persoană fizică autorizată, respectiv persoană juridică înfiinţată în
conformitate cu prevederile legale;
e.) Solicitantul nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;
f.) Solicitantul a respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare
nerambursabilă anterioare încheiate cu UAT - Judeţul Alba.
Art. 7. (1) Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a verifica îndeplinirea condiţiilor de
participare la selecţie de către solicitanţi.
(2) Autoritatea finanţatoare poate cere solicitantului toate documentele pe care le
consideră necesare pentru verificarea respectării condiţiilor prevăzute la art. 6.
6.2. Criterii de eligibilitate a ofertelor culturale
Art. 8. Pentru a fi eligibile în vederea finanțării, ofertele culturale trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele condiţii:
a.) Se încadrează în Secțiunea pentru care se solicită finanțarea, fiind editate pe orice fel
de suport, respectiv tipărite, audiobook, ebook, alt tip de suport;

b.) Lucrarea pentru care se solicită finanțarea nu a mai fost editată; excepție fac lucrările
științifice pentru care de la ultima ediție au trecut minim 10 ani. – Nu se aplică pentru ofertele
culturale depuse în cadrul Secțiunii Autori clasici, Opere Alese;
c.) Lucrarea pentru care se solicită finanţarea face parte din domeniul cultură scrisă, în
înţelesul Legii nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise.

6.3. Cheltuieli eligibile
Art. 9. (1) Din finanţările nerambursabile acordate potrivit prezentului Regulament se pot
acoperi cheltuieli cu editarea lucrărilor pe orice fel de suport: lucrări tipărite, audiobook, ebook,
alt tip de suport.
(2) Finanţările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor
debite ale beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale ale beneficiarilor.
(3) Finanţările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de
profit.
4) Cheltuielile eligibile din documentaţia de finanţare trebuie să respecte
următoarele condiții:
a.) să fie efectuate în perioada executării contractului;
b.) să fie necesare pentru realizarea contractului;
c.) să fie dovedite prin originalele documentelor justificative.
Art. 10. (1) Documentele necesare justificării cheltuielilor efectuate vor fi prezentate
însoțite de un raport de distribuire şi financiar (conform bugetului aprobat atât pentru contribuția
proprie – după caz și contribuția autorității finanțatoare), în termenele stabilite la art. 5 alin. 5.
2) Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a solicita clarificări şi/sau
informaţii suplimentare precum şi de a face verificări, atât în perioada derulării contractului de
finanţare, cât şi ulterior finalizării contractului de finanțare.
Art. 11. UAT - Județul Alba are dreptul de a cere solicitanţilor prezentarea de documente
suplimentare care dovedesc îndeplinirea condițiilor și criteriilor, precum şi documente edificatoare
care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/ atestare ori
apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din România;
Art. 12. UAT - Județul Alba are dreptul de a respinge cererea de finanțare a solicitanţilor
care nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate prin acorduri de asociere/colaborare sau contracte de
finanţare anterioare încheiate cu aceasta.
Capitolul 7. Comisia de selecţie şi evaluare
Art. 13. (1) Selecţia şi evaluarea ofertelor culturale se realizează de către o comisie
constituită la nivelul autorităţii finanţatoare, denumită în continuare Comisia.
(2) Comisia este alcătuită dintr-un număr impar de membri, după cum urmează:
a.) reprezentanţi ai autorităţii finanţatoare;
b.) specialişti cu o experienţă de minimum 3 ani în domeniul în care îşi desfăşoară
activitatea sau cu experienţă dobândită prin studii de licenţă sau master în domeniul de aplicare
al prezentului Regulament.
(3) Specialiştii prevăzuţi la alin. 2 lit. b nu pot face parte din categoria
personalului angajat prin contract individual de muncă încheiat cu autoritatea finanţatoare, iar
numărul acestora trebuie să fie mai mare decât numărul reprezentanţilor autorităţii.
(4) Membrii Comisiei sunt numiţi prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului
Judeţean Alba.
Art. 14. Comisia stabileşte, pe baza criteriilor din prezentul Regulament, punctajul
acordat pentru fiecare solicitant.
Art. 15. (1) Comisia are următoarea componenţă:
1 membru din partea UAT - Judeţul Alba, desemnat de Președintele Consiliului Județean
Alba;
1 membru din partea Filialei Alba – Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România;
1 membru din partea Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, desemnat de managerul
instituției;

1 membru din partea Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, desemnat de managerul
instituției;
1 membru din partea Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, desemnat de
managerul instituției.
(2) Fiecare membru al Comisiei semnează o Declaraţie de imparţialitate
(conform anexei nr. 9 a prezentului Regulament).
(3) În situaţia în care, în cursul lucrărilor Comisiei un membru constată că ar
putea fi susceptibil de conflict de interese cu oferta culturală supusă dezbaterii, din varii motive,
acesta are obligaţia să declare imediat acest lucru şi să se retragă de la evaluarea ofertei culturale
în cauză. Locul său va fi luat de către unul dintre membrii de rezervă desemnaţi în acest sens.
(4) Calitatea de membru al Comisiei încetează de drept în caz de incompatibilitate
sau la cererea membrului Comisiei, prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba.
(5) Comisia se întruneşte de câte ori este nevoie, la convocarea scrisă a
preşedintelui Comisiei cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de şedinţă.
(6) Lucrările Comisiei sunt conduse de către un preşedinte numit prin Dispoziţia
Președintelui Consiliului Județean Alba, dintre membrii Comisiei.
(7) Comisia îşi desfăşoară activitatea cu minim jumătate plus unu din membri săi.
(8) Hotărârile Comisiei se iau prin consens. În cazul în care nu există consens,
preşedintele are vot hotărâtor.
(9) Desfăşurarea ședințelor Comisiei este consemnată în scris și asumată prin
semnătură de către membri acesteia. Cu acordul tuturor membrilor poate fi înregistrată
desfășurarea ședințelor.
Capitolul 8. Documentaţia de finanţare
Art. 16. (1) Pentru a participa la selecţia de oferte culturale, solicitanţii trebuie să depună,
în termenul stabilit la art. (4) punctul 6, documentaţia de solicitare a finanţării. Documentaţia se
întocmeşte în limba română şi se depune la registratura Consiliului Judeţean Alba.
(2) Documentaţia de finanţare trebuie să conţină următoarele:
1. Cerere de finanţare tip din partea solicitantului (conform anexei nr. 1 a prezentului
Regulament);
2. Bugetul total al ofertei culturale depuse spre finanţare (conform anexei nr. 2 a
prezentului Regulament) se întocmeşte şi se prezintă exclusiv în lei;
3. Declaraţie pe proprie răspundere, din partea solicitantului, semnată în original, că
lucrarea pentru care se solicită finanțarea face parte din domeniul cultura scrisă și că are dreptul
de editare/publicare a lucrării, care poate fi completată/susținută de alte documente doveditoare
(conform anexei nr. 3 a prezentului Regulament);
4. Declarație pe proprie răspundere că nu se află în litigiu cu UAT - Judeţul Alba, că nu
are obligaţii de plată exigibile din anul anterior la UAT - Judeţul Alba, că nu face obiectul unei
proceduri de dizolvare sau de lichidare ori că nu se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare
în conformitate cu prevederile legale în vigoare, că nu se află în situația de nerespectare a
dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii (conform
anexei nr. 4 a prezentului Regulament);
5. Declarație pe propria răspundere că nu se află în situația de dublă finanțare
nerambursabilă din bugetul local al Județului Alba (conform anexei nr. 5 a prezentului
Regulament);
6. Declarație prin care se exprimă acordul, atât al solicitantului cât și al
autorului/autorilor (unde este posibil) cu privire la faptul că respectiva ofertă culturală va putea fi
făcută publică și on line sau pe alt tip de suport - înregistrată audio, ebook etc (conform anexei
nr. 6 a prezentului Regulament);
7. Referat de recenzie (conform anexei nr. 7 a prezentului Regulament) întocmit de un
referent științific de specialitate din domeniul informațiilor cuprinse în lucrarea pentru care se
solicită finanțarea. Referatul va cuprinde la final recomandarea și motivul pentru care referentul
consideră că e necesară tipărirea/publicarea lucrării – nu se solicită pentru ofertele culturale
depuse în cadrul Secțiunii Autori clasici, Opere alese și pentru ofertele culturale din cadrul
Secțiunii Școala Ardeleană - lucrări ale reprezentanților/corifeilor Școlii Ardelene;
8. Un CV al autorului/autorilor lucrării propuse spre finanțare – nu se solicită pentru
ofertele culturale depuse în cadrul Secțiunii Autori clasici, Opere alese și pentru ofertele

culturale din cadrul Secțiunii Școala Ardeleană - lucrări ale reprezentanților/corifeilor Școlii
Ardelene;
9. Copie după actul de înfiinţare;
10. Raportul de activitate al ultimului an calendaristic. Pentru persoanele juridice nou
înfiinţate se va depune raportul de activitate de la înfiinţare şi până la depunerea documentaţiei;
11. Certificat de atestare fiscală eliberat de Administrația Finanțelor Publice;
12. Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu are datorii la bugetul local sau
declarație pe proprie răspundere că nu este plătitor de impozit;
13. Deviz de cheltuieli care are anexat planul de distribuție a exemplarelor care revin
beneficiarului – în cadrul devizului se detaliază cheltuielile aferente ofertei culturale pentru care
se solicită finanțarea. Drepturile de autor nu pot depăși 20% din suma totală solicitată spre
finanțare; nu se acceptă un deviz completat doar cu suma globală. Orice cheltuială care nu se
justifică din punct de vedere al Comisiei sau care este considerată de Comisie ca nefiind
conformă cu realitatea, va fi declarată neeligibilă;
14. Un exemplar – mostră în forma finală a ofertei culturale propuse spre finanțare, în
format fizic şi electronic – fiecare exemplar al ofertelor culturale va avea sigla/logoul pentru anul
în curs al programului Susținerea și promovarea culturii scrise (conform anexei nr. 8 a
prezentului Regulament), acesta fiind tipărit pe coperta 1/interior sau pe verso – ul foii de titlu a
cărților
15. Dovada solicitării/ existenţei ISBN-ului sau a ISSN-ului, după caz.
(3) Solicitanţii trebuie să păstreze un exemplar complet din documentaţia de
solicitare a finanţării.
(4) Toate documentele solicitate în copie vor purta sintagma „conform cu
originalul” și vor fi semnate de către reprezentatul legal al solicitantului sau de către o persoană
împuternicită legal de acesta.
(5) Documentele depuse în copie se vor prezenta în original la semnarea
contractului de finanțare, la solicitarea autorității finanțatoare, dacă este cazul.
(6) UAT - Judeţul Alba își rezervă dreptul de a solicita orice document considerat
relevant pentru acordarea finanțării și pentru verificarea modului în care a fost utilizată aceasta.
(7) Documentația de solicitare a finanţării se trimite prin poştă, mesagerie expresă
sau se depune la registratura Consiliului Județean Alba, în plic închis cu menţiunea „Pentru
finanţare nerambursabilă în cadrul proiectelor de sprijinire şi promovare a culturii scrise Secțiunea ……………………”, la adresa:
Consiliul Judeţean Alba
Str. Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1
510118, Alba Iulia
Registratură, Cam. 6.
(8) Documentaţiile de solicitare a finanţării trimise prin orice alte mijloace (de
exemplu prin fax, e-mail) sau trimise la alte adrese, nu vor fi luate în considerare.
(9) Documentația de solicitare a finanţării depusă are caracter ferm şi obligatoriu
din punct de vedere al conţinutului şi trebuie semnată, pe propria răspundere, de către
reprezentatul legal al solicitantului sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.
Capitolul 9. Etapele procesului de finanţare nerambursabilă
Art. 17. Finanţarea nerambursabilă pentru ofertele culturale se desfăşoară în următoarele
etape:
a.) Depunerea documentaţiei de finanțare;
b.) Verificarea documentației din punct de vedere al eligibilității și selecția ofertelor
culturale;
c.) Evaluarea și acordarea finanțării;
d.) Comunicarea rezultatului privind verificarea, selecția și evaluarea ofertelor culturale;
e.) Întocmirea și semnarea Contractului de finanţare.

9.1. Verificarea din punct de vedere al eligibilităţii şi selecţia ofertelor culturale
Art. 18. (1) Solicitantul are obligaţia de a furniza Comisiei toate clarificările şi/sau
informaţiile suplimentare cerute în etapa de verificare şi selecţie a documentaţiei, în termen de
maxim 3 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării pe e-mail.
(2) Pentru a fi declarată eligibilă şi conformă, oferta culturală depusă în vederea
obţinerii finanţării trebuie să conţină toată documentaţia solicitată prin prezentul Regulament.
(3) Oferta culturală depusă în vederea obţinerii finanţării se verifică de către
Comisie, conform grilei de mai jos:
Nr.
crt.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Elemente de verificare şi selecţie
Cerere de finanţare tip din partea solicitantului
(conform anexei nr. 1 a prezentului Regulament)
Bugetul total al ofertei culturale depuse spre finanţare
(conform anexei nr. 2 a prezentului Regulament)
Declaraţie pe proprie răspundere, din partea
solicitantului, semnată în original, că lucrarea pentru
care se solicită finanțarea face parte din domeniul
cultura scrisă și că are dreptul de editare/publicare a
lucrării, care poate fi completată/susținută de alte
documente doveditoare (conform anexei nr. 3 a
prezentului Regulament)
Declarație pe proprie răspundere că nu se află în
litigiu cu UAT - Judeţul Alba, că nu are obligaţii de
plată exigibile din anul anterior la UAT - Judeţul
Alba, că nu face obiectul unei proceduri de dizolvare
sau de lichidare ori că nu se află deja în stare de
dizolvare sau de lichidare în conformitate cu
prevederile legale în vigoare, că nu se află în situația
de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor
constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a
legii (conform anexei nr. 4 a prezentului
Regulament)
Declarație pe propria răspundere că nu se află în
situația de dublă finanțare nerambursabilă din
bugetul local al Județului Alba (conform anexei nr. 5
a prezentului Regulament)
Declarație prin care se exprimă acordul, atât al
solicitantului cât și al autorului/autorilor cu privire la
faptul că respectiva ofertă culturală va putea fi făcută
publică și on line sau pe alt tip de suport înregistrată audio, ebook etc (conform anexei nr. 6 a
prezentului Regulament);
Referat de recenzie (conform anexei nr. 7 a
prezentului Regulament) întocmit de un referent
științific de specialitate din domeniul informațiilor
cuprinse în lucrarea pentru care se solicită finanțarea.
Referatul va cuprinde la final recomandarea și
motivul pentru care referentul consideră că e
necesară tipărirea/publicarea lucrării – nu se solicită
pentru ofertele culturale depuse în cadrul Secțiunii
Autori clasici, Opere alese și pentru ofertele
culturale din cadrul Secțiunii Școala Ardeleană lucrări
ale
reprezentanților/corifeilor
Școlii
Ardelene;
Un CV al autorului/autorilor lucrării propuse spre

Există

Nu
există

Observaţii

9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

finanțare – nu se solicită pentru ofertele culturale
depuse în cadrul Secțiunii Autori clasici, Opere alese
și pentru ofertele culturale din cadrul Secțiunii
Școala
Ardeleană
lucrări
ale
reprezentanților/corifeilor Școlii Ardelene;
Copie după actul de înfiinţare
Raportul de activitate pentru ultimul an calendaristic.
Pentru persoanele juridice nou înfiinţate se va depune
raportul de activitate de la înfiinţare şi până la
depunerea documentaţiei
Certificat de atestare fiscală eliberat de Administrația
Finanțelor Publice
Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu
are datorii la bugetul local sau declarație pe proprie
răspundere că nu este plătitor de impozit
Deviz de cheltuieli care are anexat planul de
distribuție a exemplarelor care revin beneficiarului –
în cadrul devizului se detaliază cheltuielile aferente
ofertei culturale pentru care se solicită finanțarea.
Drepturile de autor nu pot depăși 20% din suma
totală solicitată spre finanțare; nu se acceptă un deviz
completat doar cu suma globală. Orice cheltuială care
nu se justifică din punct de vedere al Comisiei sau
care este considerată de Comisie ca nefiind conformă
cu realitatea, va fi declarată neeligibilă
Un exemplar – mostră în forma finală a ofertei
culturale propuse spre finanțare, în format fizic şi
electronic – fiecare exemplar al ofertelor culturale va
avea sigla/logoul pentru anul în curs al programului
Susținerea și promovarea culturii scrise (conform
anexei nr. 8 la prezentul Regulament), acesta fiind
tipărit pe coperta 1/interior sau pe verso – ul foii de
titlu a cărților
Dovada solicitării/ existenţei ISBN-ului sau a ISSNului, după caz
REZULTAT: ADMIS/RESPINS

(4) În urma verificării şi selecţiei se întocmeşte lista cu rezultatele, fiecărui
solicitant comunicându-i-se în scris rezultatul verificării și selecției.
(5) Transmiterea incompletă a dosarului sau a informaţiilor solicitate determină
respingerea dosarului în această etapă.
9.2. Evaluarea şi acordarea finanţării
Art. 19. (1) Ofertele culturale declarate admise din punct de vedere al eligibilităţii,
conform prevederilor art. 18, intră în etapa de evaluare și acordare a finanţării nerambursabile.
(2) Fiecare ofertă culturală este analizată în mod individual de toţi membrii
Comisiei şi notată conform grilei de mai jos:
Secțiunea Autori Clasici, Opere Alese și Secțiunea Școala Ardeleană - lucrări ale
reprezentanților/corifeilor Școlii Ardelene
Criteriul de evaluare
Punctaj acordat
Observaţii
1. Justificarea şi relevanţa ofertei culturale
50 p din care:
1.1. Justificarea şi oportunitatea ofertei
0 – 25 p
culturale
1.2. Relevanţa ofertei culturale în raport cu
0 - 25 p

priorităţile de finanţare ale autorităţii finanţatoare
2. Calitatea realizării tehnice
2.1. Calitatea realizării tehnice (calitatea
prezentării grafice, a imaginilor, tehnoredactare
etc.)
TOTAL

50 p din care:
0 – 50 p

100 P

Secțiunea Școala Ardeleană – alte oferte culturale decât cele reprezentând lucrări ale
reprezentanților/corifeilor Școlii Ardelene
Criteriul de evaluare
Punctaj acordat
Observaţii
1. Justificarea şi relevanţa ofertei culturale
50 din care:
1.1.Justificarea şi oportunitatea ofertei culturale
0 – 25 p
1.2.Relevanţa ofertei culturale în raport cu
0 - 25 p
priorităţile de finanţare ale autorităţii finanţatoare
2.Calitatea realizării tehnice
50 p din care:
2.1. Coerența structurii și calitatea conținutului
0 – 25 p
ofertei culturale
2.2.Calitatea realizării tehnice (calitatea prezentării
0 – 25 p
grafice, a imaginilor, tehnoredactare etc.)
TOTAL
100 P
Secțiunea Monografii, Secțiunea Carte - caracter tehnico – științific, Secțiunea Carte –
caracter literar – artistic, Secțiunea Reviste, publicații periodice
Criteriul de evaluare
Punctaj acordat
Observaţii
1. Justificarea şi relevanţa ofertei culturale
45 p din care:
1.1.Justificarea şi oportunitatea ofertei culturale
0 – 20 p
1.2.Relevanţa ofertei culturale în raport cu
0 – 25 p
priorităţile de finanţare ale autorităţii finanţatoare
2.Calitatea realizării tehnice
45 p din care:
2.1. Coerența structurii și calitatea conținutului
0 – 20 p
ofertei culturale
2.2.Calitatea realizării tehnice (calitatea prezentării
0 – 25 p
grafice, a imaginilor, tehnoredactare etc.)
3.Structura bugetului
10 p din care:
3.1.Fezabilitatea ofertei culturale(buget realist și
0 – 10 p
documentat)
TOTAL
100 P
(3) Punctajul necesar pentru acordarea finanţării nerambursabile este de minim
50 puncte.
(4) În situaţia în care se constată diferenţe mai mari de 20 puncte între
punctajele acordate de membrii Comisiei pentru aceeaşi ofertă culturală, va avea loc o reevaluare
în plen a ofertei culturale.
(5) Lista ofertelor culturale propuse spre finanţare cuprinde totalitatea ofertelor
culturale, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, până la epuizarea sumei alocate din
bugetul Consiliul Judeţean Alba.
(6) În urma evaluării, fiecărui solicitant i se va comunica în scris rezultatul, lista
rezultatelor finale fiind publicată și pe site-ul www.cjalba.ro.
9.3. Comunicarea
Art. 20. (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de
atribuire sau derularea contractelor de finanţare se va face în formă scrisă.
(2) Orice document scris trebuie confirmat de primire și înregistrat, cu excepţia
documentelor care confirmă primirea.

Capitolul 10. Dispoziţii finale
Art. 21. (1) Prevederile prezentului Regulament vor fi aplicate începând cu data aprobării
prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba.
(2) Prezentul regulament poate fi modificat sau completat doar prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba.
Art. 22. Prezentul regulament va fi afişat pe site-ul www.cjalba.ro
Capitolul 11. Anexe la regulament
Art. 23. Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul regulament:
Anexa nr. 1 - Cerere de finanţare
Anexa nr. 2 - Bugetul total al ofertei culturale depuse spre finanţare
Anexa nr. 3 - Declaraţie pe proprie răspundere, din partea solicitantului, semnată în
original, că lucrarea pentru care se solicită finanțarea face parte din domeniul cultura scrisă și că
are dreptul de editare/publicare a lucrării, care poate fi completată/susținută de alte documente
doveditoare
Anexa nr. 4 - Declarație pe proprie răspundere că nu se află în litigiu cu UAT - Judeţul
Alba, că nu are obligaţii de plată exigibile din anul anterior la UAT - Judeţul Alba, că nu face
obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori că nu se află deja în stare de dizolvare
sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare, că nu se află în situația de
nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a
legii
Anexa nr. 5 - Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în situaţia de dublă finanţare
Anexa nr. 6 - Declarație prin care se exprimă acordul, atât al solicitantului cât și al
autorului/autorilor cu privire la faptul că respectiva ofertă culturală va putea fi făcută publică și
on line sau pe alt tip de suport - înregistrată audio, ebook etc
Anexa nr. 7 – Referat de recenzie - model
Anexa nr. 8 – Logo al Programului Susținerea și promovarea culturii scrise
Anexa nr. 9 – Declarație de imparțialitate

Anexa nr. 1
la Regulamentul privind
condițiile, criteriile și
procedura de finanțare a programului
„Susţinerea şi promovarea culturii scrise”

Nr. înregistrare/Data:

CERERE DE FINANŢARE
A) Date de identificare ale editurii/redacției:
1. Solicitant:
1. Denumirea solicitantului:
2. Prescurtarea:
3. Adresa:
4. Alte date de identificare:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Web:
2. Date bancare:
Denumirea băncii:
Numărul de cont:
Titular:
Cod fiscal:
3. Datele persoanei care are dreptul legal de a reprezenta solicitantul:
1. Numele complet:
2. Telefon:
3. Fax:
4. E-mail:
4. Împuternicit legal (dacă este diferit de persoana de la punctul 3):
1. Numele complet:
2. Telefon:
3. Fax:
4. E-mail:
B) Date privind oferta culturală:
1. Titlul/Denumirea ofertei culturale:
2. Descrierea ofertei culturale, a scopului și obiectivelor acesteia:
3. Justificarea încadrării ofertei culturale în domeniul culturii scrise precum și în secțiunea(a
se completa secțiunea pentru care se depune oferta culturală) …
4. Justificarea caracterului de anvergură și relevanța pentru autoritatea finanțatoare a ofertei
culturale:
5. Suma solicitată autorității finanțatoare UAT Județul Alba necesară pentru realizarea
culturale:

C) Parametrii de performanță
1. Raportul de activitate al ultimului an calendaristic; pentru persoanele juridice nou
înfiinţate raportul de activitate de la înfiinţare şi până la depunerea documentaţiei;
2. Alte proiecte culturale implementate, lucrări ştiinţifice, cărţi, reviste etc. editate ( a se
preciza informații cu privire la: titlul, număr de exemplare, autori, finanțare, alte
informații considerate relevante)

E) Alte documente:

Reprezentantul legal al solicitantului,
Numele și prenumele:
Semnătura:

Anexa nr. 2
la Regulamentul privind condițiile,
criteriile și procedura de finanțare a
programului „Susţinerea şi promovarea
culturii scrise”
Bugetul total al ofertei culturale depuse spre finanţare
Oferta culturală …………………………………..

Nr.crt.

Denumire indicator

A

B

I

TOTAL
-lei-

Contribuție autoritate finanţatoare
-lei-

Contribuție solicitant
- lei -

1=2+3

2

3

FINANŢARE TOTALĂ din care:
Finanţare nerambursabilă
1.
2. Contribuția solicitantului

II

CHELTUIELI TOTALE din care:
1 Cheltuieli cu editarea lucrării conform devizului
atașat

Bugetul total al
PROCENT(%)
ofertei culturale
depuse spre finanţare
Finanţare
nerambursabilă
Contribuția
solicitantului

Reprezentatul legal al solicitantului
(nume, prenume și semnătură)

Responsabil financiar
(nume, prenume și semnătură)

Anexa nr. 3
la Regulamentul privind condițiile, criteriile și
procedura de finanțare a programului
„Susţinerea şi promovarea culturii scrise”
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul ................................ cetățean ................................., născut la data de
............................., în localitatea ................................., domiciliat în .......................,str.
............................ nr. ........, bloc ........, scara ........,etaj ......, apart. ......., sector/județ......................,
posesor al .................., seria ............nr. ........eliberat de.............................la data de ....................,
cod numeric personal ......................................................., în calitate de reprezentant legal al
solicitantului (persoană juridică) ........................................................... cu datele de
identificare......................................./sediu....................................................................................... ,
în calitate de solicitant al finanțării ...............................................
Cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal (Legea nr. 286/2009) cu modificările și
completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că lucrarea
pentru care se solicită finanțarea face parte din domeniul cultură scrisă, în înțelesul Legii
nr.186/2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise și că avem dreptul de
editare/publicare a lucrării …………………………………………; în acest scop atașăm și
documentele doveditoare:…(dacă este cazul).
Dau prezenta
............................ .

declarație

REPREZENTANT LEGAL,
(nume, prenume și semnătura)

fiindu-mi

necesară

la

...................................

DATA

pentru

Anexa nr. 4
la Regulamentul privind condițiile, criteriile și
procedura de finanțare a programului
„Susţinerea şi promovarea culturii scrise”
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul ................................ cetățean ................................., născut la data de
............................., în localitatea ................................., domiciliat în ......................., str.
............................ nr. ........, bloc ........, scara ........,etaj ......, apart. ......., sector/județ
......................, posesor al .................., seria ............nr. ....................eliberat de
.............................la
data
de
....................,
cod
numeric
personal
.......................................................,
în
calitate
de
reprezentant
legal
al
beneficiarului...........................................................
cu
datele
de
identificare......................................./sediu........................... .
Cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal (Legea nr. 286/2009) cu modificările și
completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că
....................................................(denumirea. beneficiarului).
- nu se află în litigiu cu UAT - Județul Alba;
- nu are obligații de plată exigibile din anul anterior la UAT - Județul Alba;
- nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
- nu se află în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a
regulamentelor proprii, precum și a legii.
Dau prezenta
............................ .

declarație

REPREZENTANT LEGAL,
(nume, prenume și semnătura)

fiindu-mi

necesară

la

...................................

DATA

pentru

Anexa nr. 5
la Regulamentul privind condițiile, criteriile și
procedura de finanțare a programului
„Susţinerea şi promovarea culturii scrise”

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul ................................ cetățean ................................., născut la data de
............................., în localitatea ................................., domiciliat în .......................,str.
............................ nr. ........, bloc ........, scara ........,etaj ......, apart. ......., sector/județ......................,
posesor al .................., seria ............nr. ........eliberat de.............................la data de ....................,
cod numeric personal ......................................................., în calitate de reprezentant legal al
solicitantului (persoană juridică) ........................................................... cu datele de
identificare......................................./sediu....................................................................................... ,
în calitate de solicitant al finanțării ...............................................
Cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal (Legea nr.286/2009) cu modificările și
completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că nu mă
aflu / ....................................................(denumirea solicitantului în cazul persoanei juridice ) în
situația de dublă finanțare nerambursabilă din bugetul local al Județului Alba.
Dau prezenta
............................ .

declarație

REPREZENTANT LEGAL,
(nume, prenume și semnătura)

fiindu-mi

necesară

la

...................................

DATA

pentru

Anexa nr. 6
la Regulamentul privind condițiile, criteriile și
procedura de finanțare a programului
„Susţinerea şi promovarea culturii scrise”

DECLARAȚIE

Subsemnatul/a ................................ cetățean ................................., născut la data de
............................., în localitatea ................................., domiciliat în .......................,str.
............................ nr. ........, bloc ........, scara ........,etaj ......, apart. ......., sector/județ......................,
posesor al .................., seria ............nr. ........eliberat de.............................la data de ....................,
cod numeric personal ......................................................., în calitate de reprezentant legal al
solicitantului (persoană juridică) ........................................................... cu datele de
identificare......................................./sediu....................................................................................... ,
în calitate de solicitant al finanțării
Și
Subsemnatul/a ................................ cetățean ................................., născut la data de
............................., în localitatea ................................., domiciliat în .......................,str.
............................ nr. ........, bloc ........, scara ........,etaj ......, apart. ......., sector/județ......................,
posesor al .................., seria ............nr. ........eliberat de.............................la data de ....................,
cod numeric personal ......................................................., în calitate de autor al
………………………..
Ne
exprimă
acordul
cu
privire
la
faptul
că
ofertă
culturală
……………………………………………. va putea fi făcută publică și on line sau pe alt tip de
suport
înregistrată
audio,
ebook
etc

REPREZENTANT LEGAL,
(nume, prenume și semnătura)

AUTOR/AUTORI
(nume, prenume și semnătura)

DATA

DATA

Anexa nr. 7
la Regulamentul privind condițiile, criteriile și
procedura de finanțare a programului
„Susţinerea şi promovarea culturii scrise”

REFERAT DE RECENZIE
1.

PARTE INTRODUCTIVĂ

2.

REZUMAT INDICATIV

3.

ANALIZA SWOT A LUCRĂRII

4.

JUDECĂȚI DE VALOARE

5.

CARACTERIZĂRI DE FORMĂ ȘI FOND

6.

CONCLUZII

Referent,

Anexa nr. 8
la Regulamentul privind condițiile, criteriile și
procedura de finanțare a programului
„Susţinerea şi promovarea culturii scrise”

Anexa nr. 9
la Regulamentul privind condițiile, criteriile și
procedura de finanțare a programului
„Susţinerea şi promovarea culturii scrise”

DECLARAŢIE
de imparţialitate
Subsemnatul/subsemnata.............................
CNP:...........................................
Adresa:..........................................................,
Loc nastere: ...................................................
Data nasterii: ......................................................
Membru în Comisia de selecție și evaluare a ofertelor culturale pentru
........................................................ , numită prin ............................................nr. ....../.........2021
la selecția și evaluarea ofertelor culturale organizată de UAT - Județul Alba prin CONSILIUL
JUDETEAN ALBA.
Declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:
a.) nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre
solicitanți;
b.) nu fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al
unuia dintre solicitanți;
c.) nu am calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu
persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al
unuia dintre solicitanți;
d.) nu am niciun interes de natură să afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de
selecție/evaluare a ofertelor.
În cazul în care pe parcursul derulării procesului selecție/evaluare mă voi afla în una
dintre situaţiile menţionate mai sus, mă oblig să anunţ această situaţie imediat ce a apărut.
Totodată, mă angajez că voi păstra confidenţialitatea asupra conţinutului documentelor,
precum şi asupra altor informaţii prezentate de către solicitanți, a căror dezvăluire ar putea aduce
atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale,
precum şi asupra lucrărilor comisiei de selecție/evaluare.
Înţeleg că în cazul în care voi divulga aceste informaţii voi suporta sancţiunile legii.
Data

....................

Membru al comisiei de evaluare,
…………………
(semnătură)

ROMÂNIA
UAT - JUDEŢUL ALBA
Consiliul Județean Alba
Nr. ___________/_____

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 79/30 martie 2021
BENEFICIAR
……………………………
……………………………
Nr. ___________/_____

CONTRACT-CADRU
de finanțare a ofertelor culturale aferente programului
„Susţinerea şi promovarea culturii scrise” din bugetul local al Județului Alba
Capitolul I - Părţile
Autoritatea finanţatoare – UAT - JUDEŢUL ALBA, cu sediul în Alba Iulia, str. P-ţa Ion
I.C. Brătianu, nr. 1, cod 510118, judeţul Alba, tel. 0258813380, fax 0258813325, e-mail:
cjalba@cjalba.ro, CUI 4562583, cont _______________________deschis la Trezoreria Alba
Iulia, reprezentată prin Preşedinte, denumită în continuare Autoritatea finanţatoare, şi
Beneficiarul – ________________________________________________ cu sediul în
localitatea _______________________, str________________, judeţul, telefon ____________,
fax_________________, e-mail________________, cont ____________________, deschis la
__________________, CUI/CIF nr. ________________________, reprezentată prin
__________________________, denumită în continuare Beneficiar,
în baza dispoziţiilor Codului administrativ adoptat prin Ordonanța de Urgență nr.
57/2019, cu modificările și completările ulterioare; a Legii 186/2003 privind susţinerea şi
promovarea culturii scrise republicată, cu modificările şi completările ulterioare; a Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; a O.G. nr.
51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor si acţiunilor
culturale, cu modificările şi completările ulterioare; Regulamentul privind condițiile, criteriile,
procedura de finanțare a programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise”aprobat prin
HCJ nr. ______
au convenit încheierea prezentului contract.
Capitolul II - Obiectul contractului
Art. 1. Obiectul prezentului contract îl constituie finanțarea din bugetul local al Județului
Alba a ofertei culturale______________________
Capitolul III - Durata contractului
Art. 2. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este
valabil până la _____________
Capitolul IV – Valoarea contractului şi condițiile de acordare a finanțării
Art. 3. Valoarea finanțării acordate de autoritatea finanțatoare este de _________ lei.
Art. 4. Plata sumei de _________ , reprezentând finanţarea acordată de către UAT Judeţul Alba se face pe baza proceselor verbale de predare primire, de recepție a ofertelor
culturale, a raportului de distribuție a exemplarelor care revin beneficiarului și a facturii emise de
către beneficiar. Plata se va efectua după distribuirea exemplarelor care revin beneficiarului, în
conformitate cu planul de distribuție depus în cadrul documentației de finanțare.
Capitolul V - Drepturile şi obligaţiile părţilor
Art. 5. Beneficiarul are următoarele drepturi şi obligaţii:
a.) să utilizeze suma prevăzută la art. 3 exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor aferente
ofertei culturale și pentru categoriile de cheltuieli;
b.) să asigure și să utilizeze sumele cuprinse în bugetul propriu aferent ofertei culturale
pentru care a fost aprobată finanțarea, cel puțin la nivelul asumat prin cererea de finanțare;
c.) în cazul în care bugetul propriu aferent ofertei culturale al beneficiarului finanțării se
situează sub nivelul asumat prin cererea de finanțare, valoarea prevăzută la art. 3 se va reduce
corespunzător;

d.) sumele acordate conform contractului de finanțare vor fi decontate de către beneficiar
până cel târziu la data de 29 noiembrie ;
f.) să permită persoanelor delegate de autoritatea finanţatoare, precum și organelor de
control abilitate ale statului, să efectueze controlul privind modul de utilizare a fondurilor
prevăzute la art. 3;
g.) să pună la dispoziția autorității finanțatoare orice documente justificative care stau la
baza efectuării cheltuielilor aferente ofertelor culturale finanțate – dacă se solicită astfel de
documente;
h.) să restituie, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului
contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată din partea organului de
control, sumele primite, precum şi penalităţile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor
legale în vigoare;
i.) să pună la dispoziţia autorităţii finanţatoare un număr de 150 exemplare din oferta
culturală tipărită în baza finanţării nerambursabile acordate;
j.) să respecte prevederile actului constitutiv/actului de înființare şi ale statutului
propriu/regulamentului de organizare și funcționare, după caz;
k.) să nu facă acte, fapte sau declaraţii de natură să aducă atingere prestigiului şi imaginii
finanţatorului;
l.) să promoveze imaginea autorității finanțatoare în cadrul ofertelor culturale finanţate;
m) să permită, gratuit, autorității finanțatoare publicarea pe site – ul oficial propriu sau al
instituțiilor subordonate versiunea electronică a lucrării finanțate precum și folosirea atât a
imaginii coperții cât și a graficii în totalitate a ofertei culturale în acțiuni/activități desfășurate cu
scop de promovare, susținere, dezvoltare a programului Susținerea și promovarea culturii scrise
sau a altor programe similare.
Art. 6. Autoritatea finanţatoare are următoarele drepturi şi obligaţii:
a.) să plătească suma prevăzută la art. 3 în baza a facturii emise de beneficiar, după
distribuirea exemplarelor care revin beneficiarului și în conformitate cu planul de distribuție;
b.) să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum şi
modul de respectare a dispoziţiilor legale;
c.) în cazul în care beneficiarul nu respectă prevederile prezentului contract, autoritatea
finanţatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum şi sistarea virării sau
diminuarea sumei repartizate, după caz;
d.) autoritate finanțatoare are dreptul de a face verificări, atât în perioada derulării
contractului de finanțare, cât și ulterior finalizării ofertei culturale finanțate.
e) autoritatea finanțatoare are dreptul de a publica gratuit pe site – ul oficial propriu sau al
instituțiilor subordonate versiunea electronică a lucrării finanțate precum și de folosi atât
imaginea coperții cât și grafica în totalitate a ofertei culturale în acțiuni/activități desfășurate cu
scop de promovare, susținere, dezvoltare a programului Susținerea și promovarea culturii scrise
sau a altor programe similare.
Capitolul VI - Răspunderea contractuală
Art. 7. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, partea în culpă răspunde în condiţiile prezentului contract şi ale dispoziţiilor
legale în vigoare.
Capitolul VII - Rezilierea contractului
Art. 8. (1) Contractul de finanţare este reziliat de drept în cazul în care beneficiarul nu îşi
îndeplineşte, ori îşi îndeplineşte în mod necorespunzător obligaţiile contractuale. Notificarea va
fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau
îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau a mai multor obligaţii contractuale.
(2) Utilizarea alocaţiilor bugetare în alte scopuri decât cele prevăzute în contractul
de finanţare este interzisă şi atrage rezilierea acestuia fără intervenţia instanţei judecătoreşti,
beneficiarul urmând să fie obligat la plata daunelor-interese reprezentând atât contravaloarea
finanţării cât şi beneficiul nerealizat, raportat la prejudiciile de imagine dar şi la cele materiale.
(3) În cazul în care beneficiarului i s-a notificat rezilierea contractului de finanţare
din vina sa, acesta este obligat ca în termen de 20 de zile de la data primirii notificării să restituie
autorității finanțatoare toate sumele primite.
(4) Odată cu restituirea sumelor primite beneficiarul datorează dobânzi şi
penalităţi de întârziere, calculate de la data achitării acestor sume de către autoritatea
finanțatoare, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare.

Art. 9. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii.
Capitolul VIII – Litigii
Art. 10. Divergenţele care pot apărea între părţi pe parcursul derulării prezentului
contract vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. În situaţia în care aceasta nu s-a
realizat, partea nemulţumită se poate adresa instanţei de judecată competente, în condiţiile legii.
Capitolul IX – Modificarea şi încetarea contractului
Art. 11. Prezentul contract poate fi modificat prin act adițional cu acordul părților, fără a
fi schimbate condiţiile iniţiale în baza cărora a fost acordată finanţarea nerambursabilă.
Art.12. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri:
a.) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;
b.) prin acordul părţilor;
c.) în urma ivirii unui caz de forţă majoră;
d.) imposibilitatea asigurării fondurilor băneşti de către autoritatea finanțatoare sau de
către beneficiar.
Capitolul IX - Dispoziţii finale
Art. 13. Regimul de gestionare a sumelor repartizate de autoritatea finanţatoare şi
controlul financiar se realizează în condiţiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata
cheltuielilor efectuate de beneficiar în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind
finanţele publice.
Art. 14. Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părţi şi se constituie în
norme cu caracter tehnic, financiar şi administrativ.
Art. 15. Este interzisă cesiunea şi subcontractarea contractului sau a unor părţi din acesta.
Art. 16. Toate documentele originale cu privire la implementarea ofertei culturale vor fi
păstrate de beneficiar timp de 5 ani de la data încheierii prezentului contract.
Art. 17. Lucrările scrise, finanţate prin programul „Susţinerea şi promovarea culturii
scrise” nu pot fi comercializate.
Art. 18. Prezentul contract se încheie în 2 exemplare, dintre care două exemplare pentru
autoritatea finanțatoare şi un exemplar pentru beneficiar.
Capitolul IX – Anexele contractului
Art. 19. Fac parte integrantă din prezentul contract, următoarele anexe:
a. Anexa nr. 1 - Cerere de finanţare
b. Anexa nr. 2 - Bugetul total al ofertei culturale depuse spre finanţare
c. Anexa nr. 3 - Deviz ….
d. Acte adiționale, dacă este cazul.
AUTORITATE FINANŢATOARE,
UAT Județul Alba
Președinte,
Ion Dumitrel

BENEFICIAR,

Administrator public,
Dan Mihai Popescu
Director executiv,
Marian Florin Aitai
Director executiv
Liliana Negruț
Șef serviciu,
Cornelia Făgădar
Avizat C.F.P.P.
Avizat,
Consilier juridic
Întocmit,

Contabil-şef/responsabil

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 7313/30 martie 2021
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotǎrâre privind aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și
procedura de finanțare a Programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise”
I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea Regulamentului privind condițiile,
criteriile și procedura de finanțare a Programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise”.
În anul 2019 Consiliul județean Alba a aprobat Regulamentul privind condițiile, criteriile
și procedura de finanțare a programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise”, în
conformitate cu Legea 186 din 2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise, republicată,
cu modificările și completările ulterioare.
În anul 2021 se consideră necesară și oportună actualizarea Regulamentului privind
condițiile, criteriile și procedura de finanțare a Programului „Susţinerea şi promovarea culturii
scrise”, astfel încât să existe mai multe secțiuni.
 Secțiunea Autori clasici, Opere alese prin intermediul căreia să se susțină editarea
unor opere ale unor autori emblematici pentru cultura românească;
 Secțiunea Școala Ardeleană prin intermediul căreia să se susțină realizarea de
cărți referitoare la istoria școlilor românești înființate în perioada 1919 – 1922 (respectiv în
perioadă situată istoric între Unirea de la 1918 și Încoronarea Regilor Ferdinand și Maria ca regi
ai României, la Alba Iulia), pe teritoriul actualului Județ Alba precum și lucrări ale
reprezentanților/corifeilor Școlii Ardelene sau studii referitoare la această mișcare de emancipare
a românilor din Transilvania;
 Secțiunea Monografii, prin intermediul căreia se susține realizarea de monografii
având ca temă localități, locuri etc din Județul Alba;
 Secțiunea Carte - caracter tehnico – științific prin intermediul căreia să se susțină
realizarea de cărți având caracter tehnico - științific din diverse domenii, de interes local;
 Secțiunea Carte – caracter literar – artistic prin intermediul căreia să se susțină
realizarea de cărți având un caracter literar – artistic, de interes local;
 Secțiunea Reviste, publicații periodice cu caracter cultural, cu adresabilitate
națională, prin intermediul căreia să se acorde susținere acestui tip de oferte culturale.
II. Descrierea situaţiei actuale
Necesitatea desfășurării Programului „Susținerea și promovarea culturii scrise” pe mai
multe secțiuni, respectiv:
 Secțiunea Autori clasici, Opere alese prin intermediul căreia să se susțină editarea
unor opere ale unor autori emblematici pentru cultura românească;
 Secțiunea Școala Ardeleană prin intermediul căreia să se susțină realizarea de
cărți referitoare la istoria școlilor românești înființate în perioada 1919 – 1922 (respectiv în
perioadă situată istoric între Unirea de la 1918 și Încoronarea Regilor Ferdinand și Maria ca regi
ai României, la Alba Iulia), pe teritoriul actualului Județ Alba precum și lucrări ale
reprezentanților/corifeilor Școlii Ardelene sau studii referitoare la această mișcare de emancipare
a românilor din Transilvania;
 Secțiunea Monografii, prin intermediul căreia se susține realizarea de monografii
având ca temă localități, locuri etc din Județul Alba;
 Secțiunea Carte - caracter tehnico – științific prin intermediul căreia să se susțină
realizarea de cărți având caracter tehnico - științific din diverse domenii, de interes local;
 Secțiunea Carte – caracter literar – artistic prin intermediul căreia să se susțină
realizarea de cărți având un caracter literar – artistic, de interes local;
 Secțiunea Reviste, publicații periodice cu caracter cultural, cu adresabilitate
națională, prin intermediul căreia să se acorde susținere acestui tip de oferte culturale

precum și dezvoltarea cadrului necesar pentru ca ofertele culturale care vor fi finanțate prin
intermediul acestui program să beneficieze de o identitate asimilată programului.
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 63/20 martie 2020 privind aprobarea Regulamentului
privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programului „Susţinerea şi promovarea
culturii scrise”.
IV. Baza legală

Legea nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;

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

O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor,
proiectelor şi acţiunilor culturale, 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
Bugetul aferent programului „Susținerea și promovarea culturii scrise” stabilit prin
Hotărârea Consiliului județean Alba.
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
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.
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, iniţiez proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 79/30 martie 2021.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 7316/30 martie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
SERVICIUL INVESTIȚII, DEZVOLTARE, PROMOVARE PATRIMONIALĂ ȘI
MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE CULTURĂ
Doamnei Cornelia FĂGĂDAR

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 aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a
Programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise”

Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 2 aprilie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 12 aprilie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 79/30 martie 2021 şi are ataşat următorul
document: referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului
privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a Programului „Susţinerea şi promovarea
culturii scrise”.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială
și managementul unităților de cultură
Nr. 7710/02.04.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotǎrâre privind aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și
procedura de finanțare a Programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise”
În anul 2019 Consiliul județean Alba a aprobat Regulamentul privind condițiile, criteriile
și procedura de finanțare a programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise”, în
conformitate cu Legea 186 din 2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise, republicată,
cu modificările și completările ulterioare.
Art. 1, alin. 2 din Legea 186/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare
definește cultura scrisă ca „domeniul de referință care cuprinde cărți, reviste și alte
publicații, având caracter literar-artistic, tehnico-științific, editate pe orice fel de suport”.
De asemenea la art. 4, alin. 1 al aceleiași legi se prevede că „Autoritățile administrației publice
centrale și locale, precum și instituțiile publice pot acorda sprijin financiar, parțial sau integral,
singure ori în parteneriat, pentru editarea unor publicații din categoria celor prevăzute la art.1”,
iar la alin.2 se precizează că „Stabilirea publicațiilor pentru care urmează să se acorde sprijin
financiar se face prin selecție de oferte în baza propunerilor comisiilor special constituite în acest
scop, de către autoritățile sau instituțiile publice prevăzute la alin. (1); ofertele sunt formulate de
edituri și de redacțiile publicațiilor”.
Acest program s-a derulat în anul 2019 pe două secțiuni și anume Secțiunea Editarea
lucrărilor din sfera culturii scrise de interes public local și Secțiunea Autori clasici, Opere alese,
prin intermediul acestora dorind a se sprijini atât autori contemporani, precum și
editarea/publicarea operelor sau a unor autori cunoscuți, cu scopul de a îi readuce în atenția
publicului precum și de a încuraja editarea acestor opere pe orice tip de suport, astfel încât să
devină accesibile unui număr cât mai mare de consumatori de cultură și în același timp să se
asigure publicarea unor oferte culturale de înaltă calitate. Astfel în anul 2019, prin intermediul
acestui program au fost editate, publicate trei oferte culturale, depuse de edituri din Alba Iulia și
Brașov. Aceste cărți rezultate în urma derulării programului au fost distribuite în anul 2020 către
instituțiile publice de cultură subordonate Consiliului județean Alba: Biblioteca Județeană
„Lucian Blaga” Alba, Muzeul Național al Unirii, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba;
către universități, cadre didactice și doctoranzi din cadrul acestora: Universitatea „1 Decembrie
1918” Alba Iulia, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj Napoca, Biblioteca Centrală
Universitară Cluj Napoca; muzeele din Județul Alba: Avram Iancu – Incești, Aiud, Blaj,
Câmpeni, Sebeș; alte instituții de învățământ și cultură: Institutul Teologic Romano – Catolic
Alba Iulia, Biblioteca Reformată Aiud; instituții publice: Instituția Prefectului – Județul Alba,
Ministerul Apărării Naționale, persoane fizice interesate de tematica și subiectul cărților.
În anul 2020, din cauza contextului generat de pandemia COVID 19, programul nu s-a mai
derulat.
Având în vedere succesul, mediatizarea de care s-a bucurat acest program, experiența
acumulată în evaluarea ofertelor culturale, dar mai ales necesitatea de a acoperi o gamă cât mai
largă de domenii, în anul 2021 se consideră necesară și oportună actualizarea Regulamentului
privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a Programului „Susţinerea şi promovarea
culturii scrise”, astfel încât să existe mai multe secțiuni, respectiv:
 Secțiunea Autori clasici, Opere alese prin intermediul căreia să se susțină editarea
unor opere ale unor autori emblematici pentru cultura românească;
 Secțiunea Școala Ardeleană prin intermediul căreia să se susțină realizarea de
cărți referitoare la istoria școlilor românești înființate în perioada 1919 – 1922 (respectiv în
perioadă situată istoric între Unirea de la 1918 și Încoronarea Regilor Ferdinand și Maria ca regi
ai României, la Alba Iulia), pe teritoriul actualului Județ Alba precum și lucrări ale

reprezentanților/corifeilor Școlii Ardelene sau studii referitoare la această mișcare de emancipare
a românilor din Transilvania;
 Secțiunea Monografii, prin intermediul căreia se susține realizarea de monografii
având ca temă localități, locuri etc din Județul Alba;
 Secțiunea Carte - caracter tehnico – științific prin intermediul căreia să se susțină
realizarea de cărți având caracter tehnico - științific din diverse domenii, de interes local;
 Secțiunea Carte – caracter literar – artistic prin intermediul căreia să se susțină
realizarea de cărți având un caracter literar – artistic, de interes local;
 Secțiunea Reviste, publicații periodice cu caracter cultural, cu adresabilitate
națională, prin intermediul căreia să se acorde susținere acestui tip de oferte culturale
De asemenea este necesară și dezvoltarea cadrului necesar pentru ca ofertele culturale
care vor fi finanțate prin intermediul acestui program să beneficieze de o identitate culturală
asimilată programului.
Toate aspectele menționate mai sus sunt prevăzute în anexele Proiectului de hotărâre
privind aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a
programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise”.
Administrator public,
Dan Mihai POPESCU

Șef Serviciu,
Cornelia FĂGĂDAR

Întocmit,
Aurora Petronela LUCA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea organizării Concursului „Satul copilăriei mele
- ediţia a III - a” în satele şi comunele judeţului Alba
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna aprilie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea
organizării Concursului „Satul copilăriei mele - ediţia a III - a” în satele şi comunele judeţului
Alba.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f, art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor,
proiectelor și acțiunilor culturale, 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 aprobǎ organizarea Concursului „Satul copilăriei mele - ediţia a III-a” în
satele şi comunele judeţului Alba.
Art. 2. Se aprobǎ Regulamentul de desfășurare a Concursului „Satul copilăriei mele ediţia a III-a” în satele şi comunele judeţului Alba conform anexei - parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art. 3. Cheltuielile privind organizarea Concursului „Satul copilăriei mele - ediţia a IIIa” în satele şi comunele judeţului Alba vor fi prevăzute şi cuprinse în bugetul judeţului Alba.
Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Administratorului public
- Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură Compartimentul dezvoltare, promovare patrimonială şi managementul unităţilor de cultură din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 5. 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, unităţilor administrativ teritoriale din
judeţul Alba nominalizate, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administratorului public al
judeţului Alba, Direcţiei juridică şi administrație publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei
amenajarea teritoriului şi urbanism, Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și
managementul unităților de cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 80
Alba Iulia, 30 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:
Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de
cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală,
prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și
apărarea ordinii publice
Comisia de specialitate nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG uri și sport

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 80/30 martie 2021
Regulamentul de desfășurare a Concursului „Satul copilăriei mele - ediţia a III-a” în satele
şi comunele judeţului Alba
Dispoziţii generale
Prezentul Regulament are ca scop stabilirea condițiilor, criteriilor și procedurii de
finanțare a Concursului „Satul copilăriei mele – ediţia a III-a” în satele şi comunele judeţului
Alba, finanţare acordată de UAT - Judeţul Alba.
Reglementări legale
Regulamentul de desfășurare a Concursului „Satul copilăriei mele - ediţia a III- a” în
satele şi comunele judeţului Alba are la bază sau face referiri la următoarele documente/acte
normative:
- Convenţia privind protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural din 23.11.1972;
- Convenţia pentru protecţia patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada
la 3 octombrie 1985;
- Convenţia Europeană a Peisajului (C.E.P.) de la Florenţa din 20 octombrie 2000
ratificată de România prin Legea nr. 451/2002;
- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările ulterioare,
- Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate;
- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor,
proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 97 din 28 martie 2018 privind aprobarea
Strategiei de protecție a monumentelor istorice din Județul Alba 2018-2023;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba Nr. 17 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea
„Strategiei de dezvoltare a judeţului Alba pentru perioada 2021-2027”.
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. .. din … aprilie 2021 privind aprobarea
bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor
externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2021.
Scop şi domeniu de aplicare
Convenţia Europeană a Peisajului (C.E.P.) de la Florenţa din 20 octombrie 2000
ratificată de România prin Legea nr. 451/2002 defineşte peisajul ca fiind „o parte de teritoriu
perceput ca atare de către populaţie, al cărui caracter este rezultatul acţiunii şi interacţiunii
factorilor naturali şi/sau umaniˮ şi ca „o componentă esenţială a cadrului de viaţă pentru
populaţie, expresie a diversităţii patrimoniului comun cultural şi natural şi fundament al
identităţii acesteiaˮ.
Documentul invocat anterior îşi propune conştientizarea societăţii civile, a celei private şi a
autorităţilor statului în ceea ce priveşte valoarea peisajelor, formarea de specialişti în cunoaşterea
intervenţiilor asupra peisajelor, în domeniul protecţiei şi managementul acestora, identificarea
peisajelor, analizarea caracteristicilor acestora şi urmărirea transformărilor pe care le suportă, cât
şi evaluarea lor.
Proiectul de hotărâre propus vine ca o continuitate a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba
nr. 218/24 octombrie 2019 privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității
culturale „Promovarea conceptului de peisaj cultural în rândul copiilor din comunele Câlnic,
Cut, Gârbova, Pianu, Săsciori, Șpring, Șugag” și răspunde cerințelor Strategiei de protecție a

monumentelor istorice din Județul Alba 2018-2023 adoptată prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 97 din 28 martie 2018, prin care s-a desfășurat EDIȚIA a III a. Astfel în
cadrul strategiei, pentru obiectivul strategic D III. Creșterea nivelului de conștientizare și
sensibilizare a populației cu privire la conservarea patrimoniului construit , se propun a se
realiza activități de tipul: campanii ce vizează creșterea gradului de conștientizare asupra
valorilor estetice și etice, asupra necesității de valorificare și reinserție a patrimoniului istoric și
cultural, combaterea subculturii, a „modernității” și a kitsch-ului în intervențiile asupra
patrimoniului construit.
Activitatea propusă vizează educarea tinerei generaţii în spiritul formării unei opinii
capabile sa preţuiască valorile tradiţionale locale în ceea ce priveşte peisajul cultural.
Strategia de dezvoltare a Judeţului Alba pentru perioada 2021-2027
Obiectiv sectorial 2.4: Domeniul: Patrimoniul istoric și facilitățile cultural-sportive și de recreere
Protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, concomitent cu diversificarea
oportunităților atractive de petrecere a timpului liber pentru locuitorii județului
Program 2.4.a-1. Patrimoniul construit: Protecția, conservarea, restaurarea și punerea
în valoare a monumentelor istorice; introducerea în circuitul cultural /turistic a patrimoniului
construit și a construcțiilor și spațiiilor adiacente inclusiv mobilier, colecții de artă, etc;
reglementarea urbanistică corespunzătoare a zonelor construite protejate; monitorizarea stării de
conservare a monumentelor istorice din județ, achiziția unor clădiri de patrimoniu, restaurarea și
integrarea lor în circuitul cultural
Program 2.4.c-2. Evenimente sportive și activități pentru tineret: Organizarea de
evenimente și întreceri sportive, activități de recreere și agrement pentru tineret (tabere, drumeții,
etc.)
Activitatea propusă vizează educarea tinerei generații în spiritul formării unei opinii
capabile să prețuiască valorile tradiționale locale în ceea ce privește peisajul cultural.
Activitatea de promovare a peisajului cultural în rândul copiilor din mediul rural se va
desfășura în cadrul satelor şi comunelor din judeţul Alba.
Obiective principale
Principalele obiective sunt:
 protejarea, valorificarea și promovarea patrimoniului cultural local prin implicarea
tinerei generații;
 creșterea gradului de conștientizare al copiilor cu privire la valoarea reprezentată de
tradițional și necesitatea protejării și valorificării acestuia în beneficiul comunității.
Tema
Activitatea se desfășoară sub forma unui concurs intitulat „Satul copilăriei mele”,
concurs care se adresează elevilor din ciclul primar (clasele pregătitoare – IV) și din ciclul
gimnazial (clasele V-VIII) având ca scop stimularea acestora pentru a evidenția prin maniera
aleasă de fiecare (desene/colaje, machete), a modului de raportare față de valorile locale în care
s-au născut și se formează (tradiții, obiceiuri, peisaje locale, arhitectură tradițională).
Fiecare lucrare va avea un titlu (sau un motto).
Lucrările vor face referire la: arhitectură tradițională, tradiții și obiceiuri specifice,
legende locale, port specific, peisaje locale etc.
Participanți
Concursul și jurizarea se vor desfășura pe următoarele grupe de vârstă:
 elevi din ciclul primar (clasele pregătitoare - IV),
 elevi din ciclul gimnazial (clasele V-VIII).
Lucrările pot fi întocmite individual sau de către un grup de elevi (maxim 5 elevi la
lucrările colective).
Modalități de prezentare ale lucrărilor (secțiuni):
 desene/colaje, pe format A4 sau A3 (bloc de desen), pentru elevii din ciclul primar
(clasele pregătitoare - IV) și din ciclul gimnazial (clasele V-VIII)

 machete (se vor folosi materiale specifice)
Mod de jurizare:
 lucrările vor fi prezentate pe secțiuni, care vor fi jurizate separat;
 la concurs se poate participa cu una sau cu mai multe lucrări.
Juriul:
Va fi format din specialiști în domeniu - profesori de desen din școlile unde se desfășoară
concursul, din reprezentanți ai autorităților administrației publice locale în care se desfășoară
activitatea și din reprezentanți ai Consiliului Județean Alba.
Premierea:
Se vor acorda premii pentru fiecare categorie de vârstă, la fiecare secțiune, câte 24 premii
pe comună, după cum urmează:
 elevi din ciclul primar (clasele pregătitoare - IV)
Desene și colaje : premiul I - 1 , premiul II - 2 , premiul III - 3 TOTAL: 6 PREMII
Machete : premiul I - 1 , premiul II - 2 , premiul III - 3 TOTAL: 6 PREMII
 elevi din ciclul gimnazial (clasele V-VIII)
Desene și colaje : premiul I - 1 , premiul II - 2 , premiul III - 3 TOTAL: 6 PREMII
Machete : premiul I - 1 , premiul II - 2 , premiul III - 3 TOTAL: 6 PREMII
Calendarul activităților:
EDIȚIA a III –a

lansarea acțiunii, prezentarea în fiecare comună, în cadrul școlilor (discuții cu
cadrele didactice şi cu elevii);
 realizare lucrări;
 organizarea jurizărilor;
 organizarea expozițiilor și a premierii pe comune.
Criterii de selecție:
 modul de evidențiere a specificului local și originalitatea;
 creativitatea;
 compoziția.
Finalizarea concursului:
Concursul se va finaliza, prin grija Consiliului Județean Alba, cu:
 organizarea de expoziții în fiecare dintre comunele menționate, cu înmânarea
diplomelor pentru toți participanții la concurs;
 înmânarea de diplome și premii pentru lucrările câștigătoare;
 editarea unei broșuri cu titlul „Satul copilăriei mele”, cu zona respectivă și cu lucrările
premiate, care va fi distribuită în cadrul școlilor și unităţilor administrativ teritoriale implicate în
proiect.
Coordonator proiect: Dan Mihai POPESCU – administrator public al Județului Alba
Persoana responsabilă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba:
Gabriela Cristina HALE - consilier superior, Serviciul investiții, dezvoltare, promovare
patrimonială și managementul unităților de cultură - Compartimentul Dezvoltare, promovare
patrimonială şi managementul unităţilor de cultură din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 7319/30 martie 2021
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea organizării Concursului
„Satul copilăriei mele - ediţia a III - a” în satele şi comunele judeţului Alba
I. Expunere de motive
Conform Convenţiei Europene a Peisajului (C.E.P.) de la Florenţa din 20 octombrie
2000 ratificata prin Legea. 451/2002, peisajul este definit ca fiind „o parte de teritoriu perceput
ca atare de către populaţie, al cărui caracter este rezultatul acţiunii şi interacţiunii factorilor
naturali şi/sau umani" şi ca „o componentă esenţială a cadrului de viaţă pentru populaţie,
expresie a diversităţii patrimoniului comun cultural şi natural şi fundament al identităţii
acesteia”.
Convenţia Europeană a Peisajului îşi propune conştientizarea societăţii civile, a celei
private şi a autorităţilor statului în ceea ce priveşte valoarea peisajelor, formarea de specialişti în
cunoaşterea intervenţiilor asupra peisajelor, în domeniul protecţiei şi managementul acestora,
identificarea peisajelor, analizarea caracteristicilor acestora şi urmărirea transformărilor pe care
le suportă, cât şi evaluarea lor.
Convenţia pentru protecţia patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada
la 3 octombrie 1985 are ca principal scop protejarea patrimoniului arhitectural prin aplicarea
unor proceduri de control şi de autorizare, să evite ca bunurile protejate să fie deteriorate,
degradate sau demolate prin supunerea spre aprobare către autoritatea competentă a proiectelor
de demolare sau de modificare a unor monumente deja protejate, precum şi a oricărui proiect
care afectează mediul lor înconjurător. O altă modalitate de a proteja bunul arhitectonic este
posibilitatea autorităţilor publice de a obliga pe proprietarul unui bun protejat să efectueze
anumite lucrări sau de a i se substitui, în cazul în care acesta nu este în măsură să le facă, şi chiar
posibilitatea de a expropria un bun protejat.
Convenţia privind protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural din 23.11.1972 în 1992, Convenţia pentru Patrimoniul Mondial (World Heritage Convention) a devenit primul
instrument internaţional legal care a recunocut şi a decis protejarea peisajelor culturale, ele fiind
definite într-un raport al Comisiei U.N.E.S.C.O., drept „proprietăţi" reprezentând „lucrări
combinate ale naturii şi ale omului", ilustrative pentru evoluţia societăţii umane şi a aşezărilor
de-a lungul timpului, sub influenţa constrângerilor fizice şi/sau oportunităţilor oferite de mediul
înconjurător natural şi ale forţelor sociale, economice şi culturale succesive, atât interne, cât şi
externe.
În accepţia Organizaţiei, „peisajele culturale" cuprind o diversitate de manifestări ale
interacţiunii între om şi mediul înconjurător. Ele reflectă adesea tehnicile specifice de utilizare
durabilă a pământului, luând în considerare caracteristicile şi limitele mediului natural
înconjurător în care este stabilit, şi o relaţie spirituală specifică cu natura. Astfel, protejarea
peisajelor culturale poate să contribuie la îmbunătăţirea tehnicilor moderne de folosire
sustenabilă a pământului şi poate menţine sau creşte valorile naturale în cadrul unui peisaj. Mai
mult, existenţa continuă a formelor tradiţionale de folosire a pământului susţine diversitatea
biologică în multe regiuni ale lumii. Prin urmare, protejarea peisajelor culturale tradiţionale
reprezintă implicit un ajutor în conservarea diversităţii biologice.
Organizarea Concursului „Satul copilăriei mele – ediţia a III - a” în satele şi comunele
judeţului Alba vizează educarea tinerei generații în spiritul formării unei opinii capabile să
prețuiască valorile tradiționale locale în ceea ce privește peisajul cultural și arhitectura
tradițională.
Pentru realizarea acestei activități propunem o sumă de 200 lei cu TVA pentru un premiu.
Valoarea totală pentru premii estre de 49000 lei cu TVA inclus, pentru un număr de 245 premii.
Suma de 10000 lei cu TVA inclus, se propune pentru editarea unor broșuri care vor
cuprinde lucrările premiate. Prețul editării unei broșuri fiind apreciat la cca.10 lei cu TVA inclus,
în urma identificării și comparării de oferte de pe SEAP, la care s-a adăugat un procent de
aproximativ 5-10%, nefiind identificat un produs identic cu caracteristicile dorite. Se vor edita un

număr de 1000 broșuri care vor fi distribuite în cadrul școlilor și primăriilor implicate în această
activitate.
Se va acorda fiecărui participant diplome de premiere în format A4, în jur de 2000 de
bucăţi costul aproximativ fiind de 7,14 mii lei cu TVA inclus, costul unei diplome în format A4
fiind identificat la un preţ de aproximativ de 3,50 lei cu TVA, în urma identificării şi comparării
de oferte de pe SEAP. Pentru diplomele de participare în format A5, în urma identificării şi
comparării de oferte de pe SEAP s-a identificat un preţ de tipărire de aproximativ 1 leu cu TVA,
fiind necesare în jur de 4000 de bucăţi, costul aproximativ fiind de 4 mii lei cu TVA inclus.
Costul estimativ pentru tipărirea diplomelor este de aproximativ 11 mii lei cu TVA inclus.
Sursa de finanțare: buget local al județului Alba.
II. Descrierea situației actuale
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. … din … aprilie 2021 privind aprobarea
bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor
externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2020, se va aproba suma de … mii lei pentru organizarea
Concursului „Satul copilăriei mele – ediţia a III - a” în satele şi comunele judeţului Alba.
Proiectul propus răspunde cerințelor Strategiei de dezvoltare a Judeţului Alba pentru perioada
2021-2027
Obiectiv sectorial 2.4: Domeniul: Patrimoniul istoric și facilitățile cultural-sportive și de
recreere Protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, concomitent cu diversificarea
oportunităților atractive de petrecere a timpului liber pentru locuitorii județului
Program 2.4.a-1. Patrimoniul construit: Protecția, conservarea, restaurarea și punerea
în valoare a monumentelor istorice; introducerea în circuitul cultural /turistic a patrimoniului
construit și a construcțiilor și spațiilor adiacente inclusiv mobilier, colecții de artă, etc;
reglementarea urbanistică corespunzătoare a zonelor construite protejate; monitorizarea stării de
conservare a monumentelor istorice din județ, achiziția unor clădiri de patrimoniu, restaurarea și
integrarea lor în circuitul cultural
Program 2.4.c-2. Evenimente sportive și activități pentru tineret: Organizarea de
evenimente și întreceri sportive, activități de recreere și agrement pentru tineret (tabere, drumeții,
etc.) şi „Strategiei de protecție a monumentelor istorice din județul Alba 2018-2023”
aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Alba Nr. 97/28.03.2018. astfel în cadrul
strategiei, pentru obiectivul strategic D III. Creșterea nivelului de conștientizare și
sensibilizare a populației cu privire la conservarea patrimoniului construit, se propun a
se realiza activități de tipul: campanii ce vizează creșterea gradului de conștientizare asupra
valorilor estetice și etice, asupra necesității de valorificare și reinserție a patrimoniului istoric și
cultural, combaterea subculturii, a „modernității” și a kitsch-ului în intervențiile asupra
patrimoniului construit.
Activitatea propusă vizează educarea tinerei generații în spiritul formării unei opinii
capabile să prețuiască valorile tradiționale locale în ceea ce privește peisajul cultural.
III. Reglementări anterioare
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba Nr. 218/24 octombrie 2019 privind aprobarea
Regulamentului de desfășurare a activității culturale „Promovarea conceptului de peisaj cultural
în rândul copiilor din comunele Gârbova, Câlnic, Cut, Șpring, Săsciori, Pianu, Șugag” și prin
Hotărârea Consiliului Județean Alba Nr. 65/28 aprilie 2015 privind aprobarea Regulamentului
de desfășurare a activității culturale „Promovarea conceptului de peisaj cultural în rândul
copiilor din comunele Poiana Vadului, Ponor, Râmeț, Roșia Montană, Sălciua, Scărișoara,
Sohodol, Vadu Moților, Ocoliș, Poșaga, Albac, Arieșeni, Gârda de Sus” s-a aprobat desfășurarea
concursurilor „Satul copilăriei mele” care au avut un impact major asupra generațiilor tinere și
asupra comunităților locale, fapt care duce la necesitatea continuării acestor activități.
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f, art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
- Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările ulterioare,

- Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate;
- O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor,
V. Compatibilitatea cu legislația comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
- Convenţia privind protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural din 23.11.1972;
- Convenţia pentru protecţia patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada
la 3 octombrie 1985;
- Convenţia Europeană a Peisajului (C.E.P.) de la Florenţa din 20 octombrie 2000
ratificată prin Legea Nr. 451/2002.
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Cheltuielile necesare în vederea organizării Concursului „Satul copilăriei mele – ediţia
a III - a” în satele şi comunele judeţului Alba vor fi suportate din bugetul local al Județului
Alba.
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 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. 80 din 30 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 și ale Legii
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
PREȘEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 7320/30 martie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
Domnul Dan Mihai POPESCU - administrator public al Judeţului Alba
Doamna Cornelia FĂGĂDAR - şef serviciu, Serviciul investiții, dezvoltare, promovare
patrimonială și managementul unităților de cultură

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 organizării Concursului „Satul copilăriei mele
- ediţia a III - a” în satele şi comunele judeţului Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 2 aprilie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 12 aprilie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 80/30 martie 2021 şi are ataşat referatul de
aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea organizării Concursului „Satul copilăriei
mele - ediţia a III - a” în satele şi comunele judeţului Alba
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
ADMINISTRATOR PUBLIC
Serviciul investiţii, dezvoltare, promovare patrimonială şi
Managementul unităţilor de cultură
Compartimentul Dezvoltare promovare patrimonială şi
Managementul unităţilor de cultură
Nr. 7709/02 aprilie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării Concursului „Satul copilăriei mele –
ediţia a III - a” în satele şi comunele judeţului Alba
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. … din …. aprilie 2021 privind aprobarea
bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor
externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2020, Anexa Nr. 5b, pct. 2, s-a aprobat suma de 49.000 lei
pentru organizarea Concursului „Satul copilăriei mele – ediţia a III - a” în satele şi comunele
judeţului Alba..
Proiectul propus răspunde cerințelor Proiectul propus răspunde cerințelor Strategiei de
dezvoltare a Judeţului Alba pentru perioada 2021-2027
Obiectiv sectorial 2.4: Domeniul: Patrimoniul istoric și facilitățile cultural-sportive și de recreere
Protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, concomitent cu diversificarea
oportunităților atractive de petrecere a timpului liber pentru locuitorii județului
Program 2.4.a-1. Patrimoniul construit: Protecția, conservarea, restaurarea și punerea în
valoare a monumentelor istorice; introducerea în circuitul cultural /turistic a patrimoniului
construit și a construcțiilor și spațiiilor adiacente inclusiv mobilier, colecții de artă, etc;
reglementarea urbanistică corespunzătoare a zonelor construite protejate; monitorizarea stării de
conservare a monumentelor istorice din județ, achiziția unor clădiri de patrimoniu, restaurarea și
integrarea lor în circuitul cultural
Program 2.4.c-2. Evenimente sportive și activități pentru tineret: Organizarea de evenimente
și întreceri sportive, activități de recreere și agrement pentru tineret (tabere, drumeții, etc.) şi
„Strategiei de protecție a monumentelor istorice din județul Alba 2018-2023” aprobată prin
Hotărârea Consiliului Județean Alba Nr. 97/28.03.2018. astfel în cadrul strategiei, pentru
obiectivul strategic D III. Creșterea nivelului de conștientizare și sensibilizare a
populației cu privire la conservarea patrimoniului construit, se propun a se realiza
activități de tipul: campanii ce vizează creșterea gradului de conștientizare asupra valorilor
estetice și etice, asupra necesității de valorificare și reinserție a patrimoniului istoric și cultural,
combaterea subculturii, a „modernității” și a kitsch-ului în intervențiile asupra patrimoniului
construit.
Activitatea propusă vizează educarea tinerei generații în spiritul formării unei opinii
capabile să prețuiască valorile tradiționale locale în ceea ce privește peisajul cultural.
Obiectivele urmărite prin desfășurarea acestei activități sunt protejarea, valorificarea și
promovarea patrimoniului cultural local prin implicarea tinerei generații precum și mărirea
gradului de conștientizare a copiilor cu privire la valorile peisajului cultural local, astfel încât
acesta să poată fi pus în valoare atât de elevi, cât și de comunitățile locale.
Promovarea conceptului de peisaj cultural în rândul copiilor se va realiza prin
desfășurarea unor concursuri care se adresează copiilor din ciclul primar (clasele pregătitoare IV) și gimnazial (clasele V-VIII), concursuri desfășurate pe 2 secțiuni și anume desene/colaje și
machete, care vor evidenția modul de percepere și raportare al copiilor la valorile de patrimoniu
și peisaj cultural tradițional zonei în care trăiesc.
Se vor acorda un număr de 6 premii pentru fiecare categorie/secţiune de concurs, pentru o
comună se vor acorda 24 premii. Pentru cele 60 de comune unde urmează să se desfăşoare

concursul „Satul copilăriei mele” se vor acorda 1440 premii, constând din rechizite şcolare, cărţi
şi alte materiale didactice, astfel:
Clasele PREGĂTITOARE - IV:
Desene și colaje : premiul I – 1 , II – 2 , III – 3 TOTAL: 6 PREMII
Machete: premiul I – 1 , II – 2 , III – 3 TOTAL: 6 PREMII
Clasele V - VIII:
Desene și colaje : premiul I – 1 , II – 2 , III – 3 TOTAL: 6 PREMII
Machete: premiul I – 1 , II – 2 , III – 3 TOTAL: 6 PREMII
Pentru realizarea acestei activități propunem o sumă de 200 lei cu TVA pentru un premiu.
Valoarea totală pentru premii estre de 49000 lei cu TVA inclus, pentru un număr de 245 premii.
Suma de 10000 lei cu TVA inclus, se propune pentru editarea unor broșuri care vor
cuprinde lucrările premiate. Prețul editării unei broșuri fiind apreciat la cca.10 lei cu TVA inclus,
în urma identificării și comparării de oferte de pe SEAP, la care s-a adăugat un procent de
aproximativ 5-10%, nefiind identificat un produs identic cu caracteristicile dorite. Se vor edita un
număr de 1000 broșuri care vor fi distribuite în cadrul școlilor și primăriilor implicate în această
activitate.
Se va acorda fiecărui participant diplome de premiere în format A4, în jur de 2000 de
bucăţi costul aproximativ fiind de 7,14 mii lei cu TVA inclus, costul unei diplome în format A4
fiind identificat la un preţ de aproximativ de 3,50 lei cu TVA, în urma identificării şi comparării
de oferte de pe SEAP. Pentru diplomele de participare în format A5, în urma identificării şi
comparării de oferte de pe SEAP s-a identificat un preţ de tipărire de aproximativ 1 leu cu TVA,
fiind necesare în jur de 4000 de bucăţi, costul aproximativ fiind de 4 mii lei cu TVA inclus.
Costul estimativ pentru tipărirea diplomelor este de aproximativ 11 mii lei cu TVA inclus.
Sursa de finanțare: buget local al județului Alba.
Concursurile se vor desfășura sub titulatura „SATUL COPILĂRIEI MELE" și
reprezintă o continuare a edițiilor desfășurate anterior.
Obiectivele urmărite prin realizarea acestei activități sunt:
- Protejarea, valorificarea și promovarea patrimoniului cultural local prin implicarea tinerei
generații,
- Mărirea gradului de conștientizare a copiilor cu privire la valorile peisajului cultural local,
astfel încât acesta să poată fi pus în valoare atât de elevi, cât și de comunitățile locale.
Activitatea de promovare a peisajului cultural în rândul copiilor din mediul rural se va
desfășura în cadrul activităţii culturale „Promovarea conceptului de peisaj cultural în rândul
copiilor” prin organizarea Concursului „Satul copilăriei mele – ediţia a III - a” în satele şi
comunele judeţului Alba astfel:
- lansarea acțiunii, prezentarea în fiecare comună, în cadrul școlilor (discuții cu cadrele didactice
şi cu elevii);
- realizare lucrări;
- organizarea jurizărilor;
- organizarea expozițiilor și a premierii pe comune.
Criterii de selecție:
- modul de evidențiere a specificului local și originalitatea;
- creativitatea;
- compoziția.
Finalizarea concursului:
Concursul „ Satul copilăriei mele”se va finaliza, prin grija Consiliului Județean Alba, cu:
- organizarea unor expoziții în fiecare dintre comunele menționate, cu înmânarea diplomelor
pentru toți participanții la concurs;
- înmânarea de diplome și premii pentru lucrările câștigătoare;
- editarea unei broșuri cu titlul „Satul copilăriei mele”, cu zona respectivă și cu lucrările
premiate, care va fi distribuită în cadrul școlilor și primăriilor implicate în proiect.
Astfel, potrivit prevederilor legale mai sus menționate, Proiectul de hotărâre privind aprobarea
organizării Concursului „Satul copilăriei mele – ediţia a III - a” în satele şi comunele
judeţului Alba întrunește condițiile legale în vigoare pentru a fi inițiat.

ADMINISTRATOR PUBLIC,
Dan Mihai POPESCU

ŞEF SERVICIU,
Cornelia FĂGĂDAR

Întocmit,
Gabriela Cristina HALE – consilier superior

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 84/10 aprilie 2020
cu privire la aprobarea la nivelul Județului Alba a listei produselor ce se vor distribui în
cadrul Programului pentru școli al României, precum și stabilirea măsurilor educative
aferente, pentru anii școlari 2020-2021, 2021-2022 și 2022-2023
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna aprilie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind completarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 84/10 aprilie 2020 cu privire la aprobarea la nivelul
Județului Alba a listei produselor ce se vor distribui în cadrul Programului pentru școli al
României, precum și stabilirea măsurilor educative aferente, pentru anii școlari 2020-2021,
2021-2022 și 2022-2023;
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 84/10 aprilie 2020 cu privire la aprobarea la
nivelul Județului Alba a listei produselor ce se vor distribui în cadrul Programului pentru școli
al României, precum și stabilirea măsurilor educative aferente, pentru anii școlari 2020-2021,
2021-2022 și 2022-2023;
- Hotărârii Consiliului local al comunei Lupşa nr. 24/5 martie 2021 înregistrată la
registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 5619/11 martie 2021 și adresa nr. 3235/11 martie
2021 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 5765/15 martie 2021 a UAT Comuna Lupșa privind neasumarea responsabilitățior privind Programul pentru școli al
României;
- Hotărârii Consiliului local al oraşului Abrud nr. 32/18 martie 2021 înregistrată la
registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 6769/24 martie 2021 și adresa nr. 8495/29 martie
2021 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 7159/29 martie 2021 a UAT Orașul Abrud privind neasumarea responsabilitățior privind Programul pentru școli al României;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. f, art. 173 alin. 3 lit. d şi art. 173 alin. 5 lit. a din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli
al Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada
2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 20172018, 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. I. După art. 3 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 84/10 aprilie 2020 cu
privire la aprobarea la nivelul Județului Alba a listei produselor ce se vor distribui în cadrul
Programului pentru școli al României, precum și stabilirea măsurilor educative aferente, pentru
anii școlari 2020-2021, 2021-2022 și 2022-2023 se introduce un articol nou, art. 31 cu următorul
conținut:
„Art. 31. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, Consiliul Județean Alba își asumă
responsabilitate organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru

de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul UAT - Orașul Abrud și
UAT - Comuna Lupșa”.
Art. II. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcției dezvoltare și
bugete - Serviciul dezvoltare, programe și guvernanță corporativă din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. III. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Comisiei județene pentru punerea în aplicare a Programului pentru școli al României,
Inspectoratului Școlar Județean Alba, Direcției de Sănătate Publică Alba, Direcției pentru
Agricultură a Județului Alba, Centrului Județean Alba al Agenției de Plăți și Intervenție pentru
Agricultută, UAT - Oraşul Abrud, UAT - Comuna Lupșa, Direcției juridică și administraţie
publică, Direcției dezvoltare și bugete, Serviciului
achiziții publice și monitotizarea
implementării contractelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 81
Alba Iulia, 31 martie 2021
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu
art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală,
prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și
apărarea ordinii publice
Comisia de specialitate nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG uri și sport
Comisia de specialitate nr. 6 - Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor
şi situaţii de urgenţă

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 7428/31 martie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 84/10
aprilie 2020 cu privire la aprobarea la nivelul Județului Alba a listei produselor ce se vor
distribui în cadrul Programului pentru școli al României, precum și stabilirea măsurilor
educative aferente, pentru anii școlari 2020-2021, 2021-2022 și 2022-2023

I. Expunere de motive
Conform prevederilor O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la
Programul pentru școli al Uniunii Europene, autoritățile competente naționale pentru aplicarea
Programului pentru școli al României sunt Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
Ministerul Educației Naționale și Ministerul Sănătății, iar la nivel local sunt consiul județean
și/sau consiliul local, care își asumă organizarea și derularea procedurilor de atribuire a
contractelor pentru achiziția produselor aferente Programului.
H.G. nr. 640/2017 creează cadrul legal pentru aprobarea Programului pentru școli al
României în perioada 2017-2023 în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în
aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei privind normele de aplicare a Regulamentului (UE) nr.
1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din partea
Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile de învăţământ
şi ale Regulamentului delegat (UE) 2017/40 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE)
nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din
partea Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile de
învăţământ şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei, care
cuprinde şi distribuţia de produse de panificaţie.
II. Descrierea situației actuale
Potrivit legislației menționate, consiliul județean colaboreză cu consiliile locale și își
distribuie responsabilitățile înainte de demararea Programului. În acest sens, în perioada
ianuarie-martie 2020 a avut loc consultarea Consiliului Județean Alba cu consiliile locale din
județ, referitor la asumarea/neasumarea responsabilităților ce decurg din implementarea
Programului pentru școli al României în Județul Alba.
Din 78 unităţi administrative-teritoriale, 2 unități administrative UAT - Orașul Abrud și
UAT - Comuna Lupșa, prin Hotărârea nr. 9 din 30.01.2020 respectiv Hotărarea nr. 12 din
20.02.2020, au decis asumarea organizării și derulării procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru
pentru achiziția produselor aferente programului și a
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, iar
76 unităţi administrative-teritoriale au hotărât neasumarea programului. Pentru acestea din urmă
Consiliului Județean Alba, a aprobat asumarea implementării Programului pentru școli al
României în Județul Alba, pentru anii școlari 2020-2021, 2021-2022 și 2022-2023 prin Hotărârea
nr.84 din 10 aprilie 2020.
În luna martie 2021 UAT - Comuna Lupșa (prin adresa nr. 3235/11.03.2021 și Hotărârea
nr. 24/05.03.2021) și UAT - Oraşul Abrud (prin adresa nr. 8495/29.03.202 și Hotărârea
nr.32/18.03.2021) prezintă faptul că nu au reușit încheierea contractelor de achiziții pentru
furnizarea produselor preșcolarilor și elevilor beneficiari ai Programului pentru școli al
României, fapt pentru care au emis hotărâri de neasumare a acestuia.
Prin urmare pentru ca preșcolarii și elevii înscriși în unitățile de învățământ din UAT
orașul Abrud și UAT comuna Lupșa, să beneficieze de produsele distribuite în cadrul
Programului pentru școli al României în Județul Alba, Consiliul Județean Alba are obligația
asumării responsabilităților ce decurg din implementarea acestuia.

III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.84/10 aprilie 2020 cu privire la aprobarea la
nivelul Județului Alba a listei produselor ce se vor distribui în cadrul Programului pentru școli
al României, precum și stabilirea măsurilor educative aferente, pentru anii școlari 2020-2021,
2021-2022 și 2022-2023
IV. Baza legală
- O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la programul pentru școli al
Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare
- H.G. nr.640/2007 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada
2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018,
cu modificările şi completările ulterioare
V. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Potrivit prevederilor art. 3 ali. 1-2 din O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participării
României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, cu modificările și completările
ulterioare
„(1) Resursele financiare necesare implementării Programului pentru şcoli al României se
asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, repartizate pe
judeţe şi municipiul Bucureşti prin anexă la legile bugetare anuale şi din fonduri externe
nerambursabile, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, de la titlul X
„Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 20142020”, articolul 58.13 „Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)”, reprezentând sprijin
financiar din FEGA.
(2) Anual, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, se stabileşte bugetul pentru implementarea Programului pentru şcoli al
României aferent fiecărui an şcolar, pentru distribuţia produselor de panificaţie prevăzută la art.
2 şi componentele prevăzute la art. 1 alin. (2), ca urmare a adoptării actului de punere în aplicare
al Comisiei în baza art. 5 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consiliului privind
măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare şi restituţii în legătură cu organizarea comună a
pieţelor produselor agricole, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2016/795 al
Consiliului.”
VI. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei privind normele de
aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în
ceea ce priveşte ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane
şi de lapte în instituţiile de învăţământ
Regulamentul delegat (UE) 2017/40 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE)
nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din
partea Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile de
învăţământ şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei
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. 81 din 31 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. 7429/31 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 completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 84/10 aprilie 2020
cu privire la aprobarea la nivelul Județului Alba a listei produselor ce se vor distribui în
cadrul Programului pentru școli al României, precum și stabilirea măsurilor educative
aferente, pentru anii școlari 2020-2021, 2021-2022 și 2022-2023
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 2 aprilie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi s a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 12 aprilie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 81 din 31 martie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind completarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 84/10 aprilie 2020 cu privire la aprobarea Județului Alba a
produselor ce se vor distribui în cadrul Programului pentru școli al României, precum și
stabilirea măsurilor educative aferente, pentru anii școlari 2020-2021, 2021-2020 și 2022-2023;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Lupşa nr. 24/5 martie 2021 înregistrată la
registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 5619/11 martie 2021 și adresa nr. 3235/11 martie
2021 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 5765/15 martie 2021 a UAT Comuna Lupșa privind neasumarea responsabilitățior privind Programul pentru școli al
României;
- Hotărârea Consiliului local al oraşului Abrud nr. 32/18 martie 2021 înregistrată la
registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 6769/24 martie 2021 și adresa nr. 8495/29 martie
2021 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 7159/29 martie 2021 a UAT Orașul Abrud privind neasumarea responsabilitățior privind Programul pentru școli al României;
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. 7512/1.04.2021
RAPORT DE SPECIALITATE
a proiectului de hotărâre privind completarea Hotărârii nr.84/10 aprilie 2020 cu privire la
aprobarea Județului Alba a produselor ce se vor distribui în cadrul Programului pentru
școli al României, precum și stabilirea măsurilor educative aferente,
pentru anii școlari 2020-2021, 2021-2020 și 2022-2023
Conform prevederilor O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la
Programul pentru școli al Uniunii Europene, autoritățile competente pentru aplicarea
Programului pentru școli al României la nivel local sunt consiliul județean și/sau consiliul local,
care își asumă organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția
produselor aferente Programului pentru școli al României.
H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada
2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 20172018, cu modificările şi completările ulterioare, creează cadrul legal pentru aprobarea
Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023. Potrivit legislației menționate,
consiliul județean colaboreză cu consiile locale și își distribuie responsabilitățile înainte de
demararea Programului.
În acest sens, în perioada ianuarie-martie 2020 a avut loc consultarea Consiliului Județean
Alba cu consiliile locale din județ, pentru asumarea, respectiv neasumarea responsabilităților ce
decurg din implementarea Programului pentru școli al României în Județul Alba.
Din 78 unităţi administrative-teritoriale, UAT orașul Abrud (prin Hotărârea nr.9 din
30.01.2020) și UAT comuna Lupșa (prin Hotărârea nr.12 din 20.02.2020), au hotărât asumarea
organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția
produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea măsurilor educative, iar 76 unităţi administrative-teritoriale au hotărât
neasumarea. Pentru acestea din urmă Consiliului Județean Alba prin Hotărârea nr.84 din 10
aprilie 2020, a aprobat asumarea implementării Programului pentru școli al României în Județul
Alba, pentru anii școlari 2020-2021, 2021-2022 și 2022-2023.
Cele două unități administrativ-teritoriale UAT orașul Abrud și UAT comuna Lupșa nu
au reușit încheierea contractelor de achiziții pentru furnizarea produselor preșcolarilor și elevilor
de la începutul anului școlar până în prezent, fapt consemnat în adresele nr.3235/11.03.2021
(UAT Lupșa) respectiv nr.8495/29.03.2021 (UAT Abrud), ca urmare în luna martie au emis
hotărâri de neasumare a responsabilităților privind Programul pentru școli al României și anume
UAT orașul Abrud prin Hotărârea nr.32/18.03.2021 și UAT comuna Lupșa prin Hotărârea
nr.24/05.03.2021.
În contextul celor de mai sus, pentru ca preșcolarii și elevii înscriși în unitățile de
învățământ din UAT orașul Abrud și UAT comuna Lupșa, să beneficieze de produsele distribuite
în cadrul Programului pentru școli al României în Județul Alba, prin proiectul de hotărâre se
propune asumarea responsabilităților ce decurg din implementarea acestui program.
Având în vedere aspectele prezentate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă spre
aprobare proiectul de hotărâre în forma expusă.

Director executiv,
Marian Florin AITAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din judeţul Alba,
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, pentru anul 2021
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna aprilie 2021.
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare privind acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din
judeţul Alba, aparținând cultelor religioase recunoscute din România;
- solicitările unitaţilor centrale de cult formulate pe baza cererilor primite de la unitățile
locale de cult aparţinătoare cultelor religioase recunoscute din România;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. d, art. 173 alin. 3 lit. a, art. 173 alin. 6 lit. a din O.U.G nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- art. 3 alin. 3 din O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările
şi completările ulterioare;
- art. 5 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor
religioase recunoscute din România aprobate prin H.G. nr. 1470/2002, 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 sprijin financiar unor unități de cult din județul Alba, aparținând
cultelor religioase recunoscute din România în sumă de 1.100.000 lei, conform anexei - parte
integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al 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,
Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia,
Unităților centrale de cult din județul Alba, Secretariatului de Stat pentru Culte, Direcţiei juridică
şi administraţie publică și Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
Iniţiatori: CONSILIERII JUDEȚENI,
BARSTAN Filofteia

Avizat pentru legalitate,

CHIRIAC Radu -Dumitru

SECRETAR GENERAL

COMŞA Cătălin–Răzvan
HĂRĂGUŞ Silvia-Alina
OŢOIU Marcel
Înregistrat cu nr. 82
Alba Iulia, 31 martie 2021

Vasile BUMBU

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu
art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală,
prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG uri și sport

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 82/31 martie 2021

Lista unităților de cult din județul Alba,
aparținând cultelor religioase recunoscute din România
care beneficiază de sprijin financiar în anul 2021

PAROHIA
Parohia Ortodoxă Română Aiud - Spital
Parohia Ortodoxă Română Măgina - Aiud
Parohia Ortodoxă Română Gârbova de Sus
Parohia Ortodoxă Română Aiud
Parohia Reformată Ciumbrud
Parohia Greco Catolică Gârboviţa - Aiud
Parohia Romano-Catolică Aiud
Parohia Ortodoxă Alba Iulia - Cartierul Nou I
Parohia Ortodoxă Alba Iulia „Cuvioasa
Paraschiva”
Parohia Mihai Viteazul Alba Iulia
Parohia Ortodoxă Maieri I Alba Iulia
Parohia Ortodoxă Română Miceşti
Parohia Ortodoxă Română Oarda de Sus
Parohia Ortodoxă Română Oarda de Jos
Parohia Ortodoxă Română Lipoveni
Parohia Ortodoxă Română Tolstoi
Parohia Ortodoxă Română „Sf.Ap.Petru şi
Pavel”
Parohia Ortodoxă Română Alba Iulia - Cetate I
Parohia Ortodoxă Alba Iulia - Dealul Furcilor
Parohia Ortodoxă Orizont Alba Iulia
Mănăstirea „Sf.Ioan Botezătorul” Alba Iulia
Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia
Parohia Reformată Alba Iulia
Parohia Romano-Catolică Alba Iulia
Parohia Ortodoxă Română Glod - Almaşu
Mare
Parohia Ortodoxă Română Almaşu de Mijloc filia Almaşu Mare
Parohia Ortodoxă Română Almaşu de Mijloc
Parohia Ortodoxă Avram Iancu
Parohia Ortodoxă Română Târsa - Avram
Iancu
Mănăstirea „Martirii Neamului”-Muncelu Baia
Parohia Ortodoxă Română Berghin

Lucrări pentru care se solicită
ajutor
continuare pictură biserică
reparaţii exterioare biserică
automatizare clopote biserică
încălzire centrală biserică
reparaţii biserică
sistem sonorizare biserică
continuare lucrări capela
mortuară
continuare construcţie biserică
exindere demisol biserică
restaurare icoane şi uşi
iconostras
reparaţii curente biserică
mobilier bisericesc
reparaţii curente biserică
continuare construcţie biserică
mobilier bisericesc
continuare pictură biserică
reparaţii biserică(soclu)
continuare construcţie biserică
continuare construcţie biserică
continuare construcţie biserică
continuare construcţie biserică
continuare construcţie corp chilii
reparaţii casă de rugăciune
(acoperiş)
reparaţii curente biserică

Suma
propusă
5000
5000
5000
5000
2000
3000
10000
8500
13000
5000
5000
5000
5000
8500
5000
5000
7500
12500
10500
5000
13000
140000
2000
3000

schimbare jgheaburi şi burlane

5000

reparaţii curente acoperiş
reparaţii curente pardoseli
înlocuire uşi biserică

5000
5000
5000

înlocuire uşi şi ferestre

5000

pictură biserică
reparaţii curente biserică

8500
5000

Parohia Ortodoxă Română Ghirbom-Berghin
Parohia Ortodoxă Română Straja-Berghin
Parohia Ortodoxă Română Henig
Parohia Ortodoxă Română Bistra
Parohia Ortodoxă Română Blaj Berc
Oficiul Parohial Ortodox Izvoarele - Blaj
Protopopiatul Ortodox Român Blaj
Parohia Ortodoxă Română Blandiana
Biserica Reformată Bucerdea Grânoasă
Parohia Ortodoxă Română Bucerdea Grânoasă
Parohia Ortodoxă Română Bucium Cerbu
Parohia Ortodoxă Cerbu, filia Bucium Sat
Protopopiatul Ortodox Român Câmpeni
Parohia Ortodoxă Certege „Sf. Nicolae” Câmpeni
Parohia Ortodoxă Certege, filia „Sf.Gheorghe”
-Câmpeni
Parohia Ortodoxă Română Dealu CapseiCâmpeni
Parohia Greco-Catolică Câmpeni
Parohia Ortodoxă Română Tătârlaua
Parohia Ortodoxă Română Cetatea de Baltă
Parohia Reformată Cetatea de Baltă
Parohia Ortodoxă Română Câlnic
Parohia Ortodoxă Română Teleac
Parohia Ortodoxă Hăpria
Parohia Ortodoxă Română Limba
Parohia Ortodoxă Ciuruleasa
Parohia Ortodoxă Română Buninginea Ciuruleasa
Parohia Ortodoxă Română Crăciunelu de Jos
Parohia Greco Catolică Crăciunelu de Jos
Parohia Ortodoxă Română Cricău
Parohia Ortodoxă Română Vinerea I
Parohia Ortodoxă Română Cugir 1
Parohia Ortodoxă Română Cugir VI
Parohia Ortodoxă Română Cut
Parohia Ortodoxă Română Daia Română II
Parohia Ortodoxă Română Boz-Doştat
Parohia Ortodoxă Română Doştat
Parohia Reformată Heria-Fărău
Parohia Ortodoxă Ocoale - Gârda de Sus
Parohia Ortodoxă Ocoale, filia Călineasa Gârda de Sus
Parohia Reformată Gâmbaş
Parohia Ortodoxă Română Şpălnaca - Hopârta
Parohia Ortodoxă Română Turdaş - Hopârta
Parohia Ortodoxă Română Mătişeşti - Horea
Parohia Ortodoxă Română Mătişeşti, filia

reparaţii pereţi biserică
hidroizolare biserică
sistem sonorizare biserică
consolidare fundaţie biserică
reparaţii curente biserică(drenaj)
reparaţii clopote
instalaţie încălzire
schimbare ferestre
reparaţii casă de rugăciune
reparaţii exterioare biserică
reparaţii curente biserică
înlocuire uşi biserică
construire paraclis-sediu
protopopiat

5000
5000
5000
8500
5000
20000
14000
5000
2000
12000
5000
5000
15000

schimbare ferestre

5000

mobilier bisericesc

5000

pictură iconostas
construcţie biserică
reparaţii curente biserică
reparaţii curente biserică
reparaţii curente biserică
automatizare clopote biserică
reparaţii curente biserică
reparaţii curente biserică
reparaţii curente biserică
reparaţii biserică (altar)

5000
3000
5000
5000
2000
5000
5000
5000
5000
10500

reparaţii biserică (turla)
reparaţii turn biserică
automatizare clopote biserică
sistem sonorizare biserică
construcţie capelă mortuară
reparaţii biserică (învelitoare)
continuare pictură bisericească
înlocuire geamuri termopan
(turlă)
reparaţii exterioare biserică
reparaţii curente biserică
reparaţii exterioare biserică
reparaţii biserică
schimbare ferestre

10500
5000
3000
5000
15000
5000
5000

sonorizare biserică
reparaţii casă de rugăciune
continuare pictură biserică
schimbare ferestre biserică
sistem sonorizare biserică
reparaţii curente biserică

9700
8500
5000
5000
2000
5000
5000
2000
5000
5000
5000
5000

Costeşti-Horea
Parohia Ortodoxă Română Şard - Ighiu
Parohia Ortodoxă Română Ţelna - Ighiu
Parohia Ortodoxă Română Ighiu
Parohia Ortodoxă Română Bucerdea Vinoasă
Parohia Ortodoxă Română Întregalde
Parohia Ortodoxă Română Vălişoara - Livezile
Parohia Ortodoxă Română Livezile
Parohia Ortodoxă Română Băgău - Lopadea
Nouă
Parohia Ortodoxă Asânip - Lopadea Nouă
Parohia Ortodoxă Asânip, filia Odverem Lopadea Nouă
Parohia Reformată Beţa - Lopadea Nouă
Parohia Reformată Lopadea Nouă
Mănăstirea Lupşa
Parohia Ortodoxă Română Presaca Ampoiului
Parohia Ortodoxă Română Lunca Ampoiţei
Parohia Ortodoxă Română Mihalţ II
Parohia Ortodoxă Română Mihalţ
Parohia Ortodoxă Română Obreja
Parohia Greco Catolică Mihalţ
Parohia Ortodoxă Română Lopadea Veche,
filia Rachiş
Parohia Ortodoxă Română Ormeniş - Mirăslău
Parohia Ortodoxă Română Decea - Miraslău
Parohia Reformată Decea
Biserica Reformată Mirăslău
Parohia Ortodoxă Română Mogoş Micleşti
Parohia Ortodoxă Mogoş, filia Mămăligani
Parohia Ortodoxă Stâna de Mureş, filia Copand
Parohia Reformată Copand - Noşlac
Parohia Reformată Noşlac
Parohia Ortodoxă Română Ocna Mureş III
Parohia Ortodoxă Română Războieni
Parohia Ortodoxă Română Ocna Mureş IV
Parohia Ortodoxă Micoşlaca - Ocna Mureş
Parohia Reformată Ocna Mureş
Parohia Ortodoxă Ocoliş
Parohia Ortodoxă Română Pianu de Sus I
Parohia Ortodoxă Poşaga de Jos
Parohia Ortodoxă Poşaga de Sus
Parohia Ortodoxă Română Rădeşti
Parohia Ortodoxă Meşcreac - Rădeşti
Parohia Ortodoxă Meşcreac, filia Leorinţ Rădeşti
Parohia Reformată Rădeşti
Parohia Ortodoxă Română Tău - Roşia de
Secaş

mobilier bisericesc
construcţie capelă mortuară
finisaje capelă mortuară
izolare cupole biserică
reparaţii curente biserică
reparaţii curente biserică
reparaţii biserică (demisol)

5000
5000
5000
5000
5000
10000
10000

construcţie capelă mortuară
reparaţii biserică

5000
5000

reparaţii curente biserică
reparaţii casă de rugăciune
izolare termică casă de rugăciune
extindere corp chilii
reparaţii curente biserică
reparaţii curente biserică
reparaţii curente biserică
înlocuire şarpantă şi învelitoare
pictură bisericească
reparaţii biserică

5000
2000
2000
23000
5000
8500
8500
5000
5000
5000

reparaţii curente biserică
reparaţii curente biserică
continuare construire biserică
reparaţii casă de rugăciune
automatizare clopote biserică
reparaţii curente(sistem pluvial)
reparaţii curente biserică
continuare construcţie biserică
schimbare geamuri casă de rug.
reparaţii sală de rugăciune
continuare pictură bisericească
pictură bisericească
continuare construire biserică
înlocuire sistem încălzire
schimbare geamuri şi uşi sală de
rugăciune
reparaţii biserică
construcţie capelă mortuară
reparaţii curente biserică
reparaţii curente biserică
mobilier bisericesc
mobilier bisericesc

5000
5000
5000
2000
2000
5000
5000
5000
2000
2000
5000
5000
5000
5000

mobilier bisericesc/aer cond.
renovare exterioară casă de
rugăciune

5000

reparaţii exterioare biserică

5000

2000
8500
5000
5000
5000
5000
5000

2000

Parohia Romano Catolică Roşia Montană
Parohia Ortodoxă Română Sălciua de Jos II
Parohia Ortodoxă Română Tărtăria - Săliştea
Parohia Greco Catolică Pănade - Sâncel
Parohia Ortodoxă Română Totoi
Parohia Ortodoxă Română Lăzeşti - Scărişoara
Parohia Ortodoxă Română Sebeş VI
Parohia Ortodoxă Română Petreşti II
Parohia Ortodoxă Română Sebeş V
Parohia Ortodoxă Română Răhău
Parohia Ortodoxă Română Sebeş I sector 1
Parohia Reformată Sebeş
Parohia Greco Catolică Şibot
Parohia Ortodoxă Română Iclod - Sâncel
Parohia Reformată Sâncrai
Parohia Ortodoxă Română Burzoneşti-Lazuri Sohodol
Parohia Ortodoxă Sohodol
Parohia Ortodoxă Română Peleş - Sohodol
Parohia Ortodoxă Română Peleş, filia Valea
Verde - Sohodol
Parohia Ortodoxă Română Biia - Şona
Parohia Ortodoxă Română Lunca Târnavei Şona
Parohia Reformată Sânmiclăuş-Şona
Parohia Ortodoxă Română Cunţa - Şpring
Parohia Ortodoxă Română Şpring
Parohia Reformată Stâna de Mureş
Parohia Română Ortodoxă - Stremţ II
Parohia Ortodoxă Şugag I
Parohia Ortodoxă Coşlariu Nou - Teiuş
Parohia Ortodoxă Română Beldiu - Teiuş
Parohia Ortodoxă Română Căpud - Teiuş
Parohia Reformată Teiuş
Parohia Greco Catolică Teiuş - Dăneaţă
Parohia Romano Catolică Teiuş
Parohia Romano-Catolică Tiur
Parohia Ortodoxă Română Unirea II
Parohia Greco Catolică Română Unirea II
Parohia Ortodoxă Română Glogoveţ - Valea
Lungă
Parohia Ortodoxă Română Ponorel
Parohia Ortodoxă Româna Ponorel - Filia
Poieni
Parohia Ortodoxă Vidra Medie
Parohia Ortodoxă Română Vingard
Parohia Ortodoxă Română Mereteu - Vinţu de
Jos
Parohia Ortodoxă Română Vurpăr - Vinţu de
Jos

automatizare clopote biserică
refacere acoperiş biserică
reparaţii curente biserică
construcţie biserică
reparaţii curente biserică
reparaţii biserică (turla)
continuare construcţie biserică
mobilier bisericesc
continuare pictură bisericească
reparaţii exterioare biserică
realizare sistem pluvial
reparaţii biserică
înlocuire geamuri cu vitralii
pictură biserică
renovare casă de rugăciune
mobilier şi sistem încălzire
capelă
continure pictură biserică
reparaţii biserică (soclu interior)

3000
5000
13000
3000
8500
5000
5000
5000
5000
5000
5000
2000
3000
5000
2000
5000
5000
6600

reparaţii biserică (turn)
reparaţii curente biserică

6200
8500

reparaţii biserică (pardoseală)
renovare biserică
reparaţii curente biserică
reparaţii biserică
schimbare uşi casă de rugăciune
continuare pictură biserică
înlocuire pardosea/instalaţie de
încălzire
sistem sonorizare biserică
reparaţii exterioare biserică
reparaţii exterioare biserică
renovare casă de rugăciune
sistem sonorizare biserică
instalaţie electrică (paratrăsnet)
reparaţii curente biserică
reparaţii biserică
construire biserică

5000
2000
5000
5000
2000
5500
10000
5000
9500
5500
2500
3500
10500
3000
5000
3000

reparaţii biserică (acoperiş)
reparaţii curente biserică

5000
7500

reparaţii curente biserică
construcţie capelă mortuară
mobilier biserică

7500
5000
8500

reparaţii curente biserică

8500

reparaţii curente biserică

5000

Parohia Reformată Vinţu de Jos
Parohia Ortodoxă Română Pătrîngeni - Zlatna
Parohia Ortodoxă Română Galaţi - Zlatna
Parohia Ortodoxă Română Valea Mică - Zlatna
Parohia Ortodoxă Română Feneş - Zlatna
Parohia Ortodoxă Română Trîmpoaiele Zlatna
TOTAL.
CONSILIERII JUDEȚENI,

instalaţii electrice
sistem sonorizare biserică
reparaţii biserică (hidroizolaţie)
sistem sonorizare biserică
schimbare geamuri biserică
construcţie capelă mortuară

2000
5000
5500
5000
8500
5000
1100000

Avizat pentru legalitate,

BARSTAN Filofteia

CHIRIAC Radu -Dumitru

SECRETAR GENERAL

COMŞA Cătălin–Răzvan
HĂRĂGUŞ Silvia-Alina
OŢOIU Marcel

Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. 7442/31 martie 2021
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din
judeţul Alba, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,
pentru anul 2021
Expunere de motive
În conformitate cu prevederile art. 3 din O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme
de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din
România, cu modificările și completările ulterioare, de la bugetele locale se pot aloca fonduri
pentru completarea fondurilor proprii, necesare pentru întreținerea și funcționarea unităților de
cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea ori repararea lăcașurilor de cult și
pentru conservarea și întreținerea bunurilor aparținând cultelor și care fac parte din patrimonial
cultural național mobil, precum și pentru activități de asistență social susținute de acestea.
În conformitate cu prevederile Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România aprobate prin H.G. nr. 1470/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, alocarea acestor sume se face prin hotărâri ale consiliilor
locale și județene la solicitarea unităților central de cult, formulate pe baza cererilor primite de la
unitățile locale de cult.
Descrierea situației actuale
Fondurile proprii sunt insuficiente pentru continuarea lucrărilor de construcții, reparații,
întreținere, pictura precum și alte lucrări necesare funcționării în condiții normale a unităților de
cult. Acestea au solicitat sprijin financiar conform prevederilor legale, prin documentațiile
depuse, pentru susținerea lucrărilor de mai sus.
Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. d, art. 173 alin. 3 lit. a, art. 173 alin. 6 lit. a din O.U.G nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- art. 3 alin. 3 din O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările
şi completările ulterioare;
- art. 5 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor
religioase recunoscute din România aprobate prin H.G. nr. 1470/2002, 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 județeni, de
președintele consiliului județean, de vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni, în
condițiile legii, a fost inițiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 82/31 martietie 2021.
Pentru aceste considerente, propunem analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în
vederea supunerii lui spre dezbatere și aprobare, în proxima sedință ordinară a Consiliului
Județean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere O.U.G. nr 57/2019
privind Codul administrativ și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
CONSILIERI JUDEȚENI:
BARSTAN Filofteia
CHIRIAC Radu-Dumitru
COMŞA Cătălin -Răzvan
HĂRĂGUŞ Silvia-Alina
OŢOIU Marcel

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 7443/31 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 și completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din judeţul Alba, aparţinând
cultelor religioase recunoscute din România, pentru anul 2021
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 2 aprilie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 12 aprilie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 82/31 martie 2021 şi are ataşate
următoarele documente.
- referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar
unor unităţi de cult din judeţul Alba, aparținând cultelor religioase recunoscute din România
pentru anul 2021;
- solicitările unitaţilor centrale de cult formulate pe baza cererilor primite de la unitățile
locale de cult aparţinătoare cultelor religioase recunoscute din România
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Dezvoltare şi Bugete
Nr. 7511/01 aprilie 2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din
judeţul Alba, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, pentru anul 2021
Conform art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor
forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din
România, cu modificările și completările ulterioare, se prevede ca de la bugetele locale să se
poată aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii, necesare pentru întreţinerea şi
funcţionarea unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea ori
repararea lăcaşurilor de cult şi pentru conservarea şi întreţinerea bunurilor aparţinând cultelor şi
care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, pentru construirea şi repararea sediilor
administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, precum şi pentru activităţile de asistenţă
socială susţinute de acestea.
Unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România pot beneficia, la
cerere, de sprijin financiar, în limita prevederilor bugetare anuale. În conformitate cu prevederile
hotărârii Guvernului României nr.1470/2002, republicată, privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr. 82/2001,
alocarea acestor sume se face prin hotărâri ale consiliilor locale și județene la solicitarea
unităţilor centrale de cult, formulată pe baza cererilor primite de la unităţile locale de cult.
Prin hotărâre a Consiliul judeţean, acesta poate aloca unităţilor de cult, din bugetul local,
sumele necesare pentru completarea fondurilor proprii destinate:
 întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse;
 construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit
reglementărilor legale în vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult;
 conservării şi întreţinerii bunurilor din patrimoniul cultelor religioase;
 desfăşurării unor activităţi de asistenţă social și medical ale unităților de cult;
 amenajării şi întreţinerii muzeelor cultural-religioase;
 construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de așezăminte de asistenţă
socială şi medicală ale unităţilor de cult;
 construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;
 construirii şi reparării sediilor unităţilor de învăţământ teologic, proprietate a cultelor
recunoscute.
Suma alocată pentu unitățile de cult din județul Alba este de 1.100.000 lei și se repartizează
în urma cererilor și analizei fundamentate de unităţile centrale de cult pe baza cererilor primite
de la unitățile locale de cult.
După acordarea sprijinului financiar, unitățile de cult solicitante au obligația de a depune
toate documentele justificative care să ateste utilizarea sumelor primite, în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului României nr.984 din 6 noiembrie 2014 privind modificarea şi
completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei nr.82/2001
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor
religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002.
Având în vedere aspectele prezentate mai sus Direcția dezvoltare și Bugete prezintă spre
aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.
DIRECTOR EXECUTIV,
Marian Florin AITAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii
„Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA pentru anul 2021
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă ordinară în luna aprilie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri
și cheltuieli al Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA pentru anul 2021;
- adresa nr. 2160/29 martie 2021 a Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA cu
privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021, înregistrată la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 7136 din 29 martie 2021;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. b şi art. 173 alin. 2 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 15/2021 bugetului de stat pe anul 2021;
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori
economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari
sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului nr. 3818/2019 al ministrului finanţelor publice privind aprobarea
formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a
anexelor de fundamentare a acestuia;
În temeiul art. 182, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale
Alba” SA pentru anul 2021, conform anexelor nr. 1-5 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcției dezvoltare și
bugete - Serviciul dezvoltare, programe și guvernanță corporativă din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Alba, 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 și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, Direcției juridică și administraţie publică,
Direcţiei dezvoltare şi bugete și Serviciului dezvoltare, programe şi guvernanţă corporativă din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 83
Alba Iulia, 31 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 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. 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. 7459/31 martie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al
Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA pentru anul 2021
Expunere de motive
În conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare
la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt
acţionari unici ori majoritari, cu modificările şi completările ulterioare, operatorii economici
trebuie să prezinte în vederea aprobării bugetul de venituri şi cheltuieli, după adoptarea legii
bugetului de stat pe anul respectiv.
Descrierea situației actuale
Prin adresa nr. 2160/29 matie 2021, Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA,
prezintă spre aprobare Consiliului Judeţean Alba, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul
2021, sub forma şi structura aprobată de Ministerul Finanțelor Publice.
La elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021, veniturile prognozate
au la bază contractele de lucrări încheiate (lucrări specifice de drumuri, producerea și vânzarea
mixturilor asfaltice și prestări de servicii).
Principalele prevederi ale bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, sunt:
 Venituri totale prognozate în sumă de 24.000.000 lei;
 Cheltuieli totale prognozate în sumă de 23.500.000 lei;
 Profit brut estimat în sumă de 500.000 lei;
Programul de investiţii prezentat în anexa la bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul
2021 prevede realizarea unor investiţii pe parcursul anului în valoare totală de 2.080.000 lei.
Baza legală
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 15/2021 bugetului de stat pe anul 2021;
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori
economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari
sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi
structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de
fundamentare a acestuia;
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. 83 din 31 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. 7460/31 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 Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii
„Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA pentru anul 2021
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 2 aprilie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi s a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 12 aprilie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 83 din 31 martie 2021 şi are ataş;ate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și
cheltuieli pentru anul 2021 al Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA;
- adresa nr. 2160/29 martie 2021 a Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA cu
privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021, înregistrată la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.7136 din 29 martie 2021;
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. 7510/1.04.2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al
Societăţii “Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA pentru anul 2021
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, repararea și modernizarea drumurilor și podurilor.
Ordonanţa Guvernului României nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare
la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt
acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, prevede reguli
pentru execuţia, rectificarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli de către organele
administraţiei publice centrale sau locale, după caz. Conform prevederilor actului normativ de
mai sus, ulterior aprobării bugetului de stat, operatorii economici au obligaţia întocmirii
bugetului de venituri şi cheltuieli şi prezentării acestuia în vederea aprobării.
Potrivit prevederilor de mai sus și în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3818/2019
privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor
economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, Societatea “Drumuri şi Poduri
Locale Alba“
SA prezintă spre aprobare Consiliului Judeţean Alba prin adresa nr.
2160/29.03.2021, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba sub nr. 7136 din 29
martie 2021, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 precum și anexele de
fundamentare ale acestuia.
Principalii indicatori ai Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 raportat la
realizările anului 2020 sunt:
- leiIndicator
Realizări an 2020
Prevederi an 2021
0
1
2
Venituri totale, din care:
25.378.000
24.000.000
Venituri din exploatare (activitate de bază)
25.376.000
23.999.000
Venituri financiare
2.000
1.000
Cheltuieli totale, din care:
23.738.000
23.500.000
Cheltuieli de exploatare
23.694.000
23.410.000
Cheltuieli financiare
44.000
90.000
Rezultatul brut
1.640.000
500.000
Potrivit notei justificative prezentate de către societate, veniturile prognozate au la bază
contractele de lucrări încheiate și vor fi realizate din executarea lucrărilor specific de drumuri,
din producerea și vânzarea de mixturi asfaltice precum și din prestarea de servicii.
Cheltuielile au fost fundamentate ţinând cont atât de veniturile prognozate a se realiza în
anul 2021 cât şi cheltuielile preliminate în anul 2020.
Având în vedere aspectele prezentate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă spre
aprobare proiectul de hotărâre în forma expusă.
Director executiv,
Marian Florin AITAI

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Alba
nr. 83 din 31 martie 2021
AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE – CONSILIUL JUDETEAN ALBA
OPERATOR ECONOMIC-SOCIETATEA DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA
ALBA IULIA STR.FREDERIK MISTRAL NR.3
Cod unic de înregistrare 4331392
Anexa nr.1
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2021
mii lei
Realizat- Propunere
Nr.
preliminat an curent
rd.
anul 2020
2021

INDICATORI
0
I.

II

III
IV

V

2
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)
1
Venituri totale din exploatare, din care:
a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
Venituri financiare
2
CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)
1
Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=
A. cheltuieli cu bunuri şi servicii
B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
C. cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16, din
C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)
C1 cheltuieli cu salariile, din care:
C2 bonusuri
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente
disponibilizărilor de personal
Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor
C4 organe de conducere şi control, comisii şi comitete
1

C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator
D. alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli financiare
2
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.20=Rd.11
IMPOZIT PE PROFIT CURENT
2
IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT
3
VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT
4
IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI
ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA
5
ELEMENTELE DE MAI SUS
PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE
RAPORTARE, ( Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.231
Rezerve legale
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de
2
lege
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru
4
constituirea surselor necesare rambursării ratelor de
capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi
Alte repartizări prevăzute de lege
5
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la
6
Rd.,27, 28, 29, 30,31(Rd.32=Rd.26-Rd.27 la Rd.31)>=0

7

Estimari
%

An
2022

%

An 2023 9=7/5 10=8/7

3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

4
25378
25376
0
0
2
23738
23694
14678
216
7585
7014
6741
273
0

5
24000
23999
0
0
1
23500
23410
13731
212
8237
7657
6935
722
0

6=5/4
94.57
94.57
0.00
0.00
50.00
99.00
98.80
93.55
98.15
108.60
109.17
102.88
264.47
0.00

7
24000
24000
0
0
0
23500
23400
13460
220
8420
7830
7100
730
0

8
24000
24000
0
0
0
23500
23400
13460
220
8420
7830
7100
730
0

9
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
99.96
98.03
103.77
102.22
102.26
102.38
101.11
0.00

10
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00

15

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

16
17
18
19
20
21
22
23
24

410
161
1215
44
1640
59
0
0
0

410
170
1230
90
500
80
0
0
0

100.00
105.59
101.23
204.55
30.49
0.00
0.00
0.00
0.00

410
180
1300
100
500
80
0
0
0

410
180
1300
100
500
80
0
0
0

100.00
105.88
105.69
111.11
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00

25

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

26
27

1581
90

420
0

26.57
0.00

420
0

420
0

28
29

0
0

0
0

0.00
0.00

0
0

0
0

0.00
0.00

0.00
0.00

30
31

0
0

0
0

0.00
0.00

0
0

0
0

0.00
0.00

0.00
0.00

1491

420

28.17

420

420

100.00 100.00

165

40

0.00

40

40

100.00 100.00

32
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de
bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic
în exerciţiul financiar de referinţă
33
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8

a)

3

4

5
6
7

25.36

210

210

35

0

0

0.00

0

0

36

828

210

25.36

210

210

37

0

0

0.00

0

0

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 –
Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă
proprie de finanţare
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

38

663

170

25.64

170

170

39

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,
din care
cheltuieli materiale
cheltuieli salariale
cheltuieli privind prestarile de servicii
cheltuieli cu reclama si publicitate
alte cheltuieli
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

40
41
42
43
44
45

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Alocaţii de la buget
alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din
anii anteriori
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII
DATE DE FUNDAMENTARE
Nr. de personal prognozat la finele anului

46
47

1190
0

2080
0

174.79
0.00

1700
0

1700
0

81.73 100.00
0.00
0.00

48
49

0
1190

0
2080

0.00
174.79

0
1700

0
1700

0.00
0.00
81.73 100.00

132
126

135
129

102.27
102.38

135
129

135
129

100.00 100.00
100.00 100.00

4,458

4,480

100.49

4,587

4,587

102.38 100.00

4,458

4480

100.49

4587

4587

102.39 100.00

201

186

92.37

186

186

100.00 100.00

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

56

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

57
58
59

935
0
0

979
0
0

- dividende cuvenite altor acţionari

a)
b)
c)
d)
e)

1
2

210

c)

VII

IX
X

828

b)

VI

1

34

- dividende cuvenite bugetului local

9

VII
I

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în
cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite
actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi
societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din
care:
- dividende cuvenite bugetului de stat

50
51
Nr.mediu de salariaţi total
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat
pe baza cheltuielilor de natură salarială *)
52
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat
pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat
conform Legii anuale a bugetului de stat **)
53
Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal
mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)
54
Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal
mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de
55
stat
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal

8

mediu ( cantitate produse finite/persoan)
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000

9
10

Plăţi restante
Creanţe restante
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL
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104.68
979
979
0.00
0
0
0.00
0
0
Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

100.00 100.00
0.00

0.00

100.00 100.00
0.00

0.00

100.00 100.00

100.00 100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Alba
nr. 83 din 31 martie 2021

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE – CONSILIUL JUDETEAN ALBA
OPERATOR ECONOMIC – SOCIETATEA DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA
SEDIUL: ALBA IULIA STR.FREDERIK MISTRAL NR.3
Cod unic de înregistrare 4331392

Anexa nr.2
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli
şi repartizarea pe trimestre a acestora
Mii lei
Anul 2020

Prevederi anul 2021

Realizat
INDICATORI

1

0
I.
1

2
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)
Venituri totale din exploatare
(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:
din producţia vândută
a)
(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:
a1) din vânzarea produselor
a2) din servicii prestate
a3) din redevenţe şi chirii
a4) alte venituri
b) din vânzarea mărfurilor
din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente
c) cifrei de afaceri nete
(Rd.10+Rd.11), din care:
c1
c2

subvenţii, conform prevederilor legale în
vigoare
transferuri, conform prevederilor legale în
vigoare

d) din producţia de imobilizări
e) venituri aferente costului producţiei în curs de
execuţie
alte venituri din exploatare
f) (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:
f1)
f2)

din amenzi şi penalităţi

Nr.
rd.

3
1

Preliminat
/Realizat

Aprobat
Anul
2019
3a
20880
20879

Conform conform
HG/Ordi Hotararii
n comun
CJA
4
4a
0
22000
0

21999

din care:
Trim.I

Trim.II

Trim.III

AN

5
25378

6a
3950

6b
9200

6c
17500

6
24000

25376

3950

9200

17500

23999

2

%

%

7=6/5

8=5/3a

7
94.57

8
121.54

94.57

121.54

91.86
43.29

126.10
247.50

20589

0

21451

25962

3920

9099

17349

23848

280

0

650

693

0

57

200

300

5

20180

0

20667

25102

3900

9000

17060

23423

93.31

124.39

6

24

0

24

25

6

12

19

25

100.00

104.17

7

105

0

110

142

14

30

70

100

70.42

135.24

8

0

0

1

1

0

1

1

1

100.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

3
4

9
10

0
0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

12

32

0

34

110

30

100

150

150

136.36

343.75

13

216

0

500

-721

0

0

0

0

0.00

0.00

42

0

13

24

0

0

0

0

0.00

57.14

27

0

3

2

0

0

0

0

0.00

7.41

12

0

0

12

0

0

0

0

0.00

100.00

14

15
din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital
(Rd.17+Rd.18), din care:
16

0

0

0
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2

- active corporale

17

12

0

0

12

0

0

0

0

0.00

100.00

- active necorporale

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

f3)

din subvenţii pentru investiţii

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

21

3

0

10

10

0

0

0

0

0.00

333.33

f5) alte venituri
Venituri financiare
(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

1

0

1

2

0

0

0

1

50.00

200.00

a) din imobilizări financiare

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

b) din investiţii financiare

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

c) din diferenţe de curs

25
26

0
1

0
0

0
1

1
1

0
0

0
0

0
0

0
1

0.00
100.00

0.00
100.00

27
28

0
20676

0
0

0
21000

0
23738

0
3896

0
8970

0
17100

0
23500

0.00
99.00

0.00
114.81

29

20614

0

20948

23694

3871

8919

17030

23410

98.80

114.94

30

12395

0

11938

14678

1571

4182

9917

13731

93.55

118.42

31
32
33

9671
5462
3545

0
0
0

8286
4700
2760

10059
5880
3341

920
300
550

2837
1256
1250

6341
3500
2100

9001
5000
3100

89.48
85.03
92.79

104.01
107.65
94.25

34

395

0

650

752

70

150

380

550

73.14

190.38

35

1805

0

1300

1237

130

500

900

1300

105.09

68.53

36

13

0

75

89

20

30

40

50

56.18

684.62

37
38

651
0

0
0

750
1

748
1

50
0

300
1

700
1

850
1

113.64
0.00

114.90
0.00

d) din dobânzi
e) alte venituri financiare
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)
Cheltuieli de exploatare
1 (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:
A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii
(Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:
Cheltuieli privind stocurile
A1 (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:
a) cheltuieli cu materiile prime
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:
b1) cheltuieli cu piesele de schimb
b2) cheltuieli cu combustibilii
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de
c) inventar
d) cheltuieli privind energia şi apa
e) cheltuieli privind mărfurile
Cheltuieli privind serviciile executate de terţi
A2
(Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:

39

209

0

230

281

80

140

234

276

98.22

134.45

a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile

40

40

0

50

77

15

30

70

80

103.90

192.50

b) cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:

41

56

0

60

56

15

30

34

36

64.29

100.00

42

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

43

56

0

60

56

15

30

34

36

64.29

100.00

c) prime de asigurare

44

113

0

120

148

50

80

130

160

108.11

0.00

Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi
A3 (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.
67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

45

2515

0

3422

4338

571

1205

3342

4454

102.67

172.49

- către operatori cu capital
b1)
integral/majoritar de stat
b2)

- către operatori cu capital privat
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a) cheltuieli cu colaboratorii

46

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

cheltuieli privind comisioanele şi onorariul,
b)
din care:

47

0

0

6

6

0

0

0

0

0.00

0.00

b1) cheltuieli privind consultanţa juridică

48

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate
c)
(Rd.50+Rd.52), din care:

49

2

0

3

1

0

1

1

3

300.00

50.00

c1) cheltuieli de protocol, din care:
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările ulterioare

50

2

0

3

1

0

1

1

3

300.00

50.00

51

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi
publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările ulterioare
- tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente
sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările ulterioare
- cheltuieli de promovare a produselor

52

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

53

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

54

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

56

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

57

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

58

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

59

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

60
61

0
313

0
0

0
250

0
366

0
10

0
80

0
200

0
390

0.00
106.56

0.00
116.93

62

38

0

10

8

1

3

5

8

100.00

21.05

63
64

19
19

0
0

5
5

3
3

0
0

1
1

1
1

2
2

66.67
66.67

15.79
15.79

65

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

66
67

13
15

0
0

15
22

15
25

3
6

7
12

11
20

15
30

100.00
120.00

115.38
166.67

68

9

0

16

4

1

2

5

8

200.00

44.44

69

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

70
71

4
1

0
0

5
2

4
0

1
0

2
0

3
1

5
2

125.00
0.00

100.00
0.00

Cheltuieli cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr.
d) 2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:
d1) cheltuieli de sponsorizareîin domeniul medical
ăi sănătate
d2) cheltuieli de sponsorizare în domeniul
educaţie învăţământ, social şi sport, din care:
- pentru cluburile sportive
cheltuieli de sponsorizare pentru alte acţiuni
şi activităţi
e) cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane
f) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:
- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:
d3)

-interna
-externa
g) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii
h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din
care:
i1) cheltuieli de asigurare şi pază
i2)
i3)

cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea
tehnicii de calcul
cheltuieli cu pregătirea profesională
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i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor
corporale şi necorporale, din care:
-aferente bunurilor de natura domeniului
public
cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale

72

0

0

8

0

0

0

0

0

0.00

0.00

73

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

74
cheltuieli privind recrutarea şi plasarea
personalului de conducere conform O.U.G.
75
nr. 109/2011
i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte
anunţuri
76
77
j) alte cheltuieli
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte
78
asimilate
cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a
a)
resurselor minerale
79

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

3

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

1
2125

0
0

1
3100

0
3913

0
550

0
1100

1
3100

1
4000

0.00
102.22

0.00
184.14

192

0

210

216

40

105

150

212

98.15

112.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

i5)
i6)

cheltuieli cu redevenţa pentru concesionarea
b) bunurilor publice şi resursele minerale

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

c) cheltuieli cu taxa de licenţă

81

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

82
83

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0.00
0.00

0.00
0.00

84

192

0

210

216

40

105

150

210

97.22

112.50

85

6861

0

7645

7585

1929

4232

6232

8237

108.60

110.55

86

6463

0

7070

7014

1810

3895

5775

7657

109.17

108.53

87

6459

0

6780

6741

1700

3490

5220

6935

102.88

104.37

88

5443

0

5660

5735

1490

3000

4500

5900

102.88

105.36

89

1016

0

1120

1006

210

490

720

1035

102.88

99.02

90

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

91

4

0

290

273

110

405

555

722

264.47

0.00

92

4

0

10

7

0

0

0

7

100.00

175.00

93

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

94

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

95

0

0

280

266

110

240

390

550

0.00

0.00

d) cheltuieli cu taxa de autorizare
e) cheltuieli cu taxa de mediu
f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite
C. Cheltuieli cu personalul
(Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)
Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din
C1 care:
a) salarii de bază
b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente
salariului de bază (conform CCM)
c) alte bonificaţii (conform CCM)
Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98),
C2
din care:
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare , din care:
- tichete de creşă, conform Legii nr.
193/2006, cu modificările ulterioare ;
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările
ulterioare ;
b) tichete de masă;
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c) vouchere de vacanţă;

96

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

d) cheltuieli privind participarea salariaţilor la
profitul obtinut în anul precedent

97

0

0

0

0

0

165

165

165

0.00

0.00

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu personalul
C3 (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:

99

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

100
b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza
unor hotărâri judecătoreşti
101
c) cheltuieli de natură salarială aferente
restructurarii, privatizarii, administrator special, alte
comisii si comitete
102
Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor
C4 organe de conducere şi control, comisii şi comitete
(Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:
103
a) pentru directori/directorat
104
-componenta fixă
105

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

247

0

410

410

79

252

332

410

100.00

165.99

157

0

252

252

47

157

205

252

100.00

160.51

157

0

189

189

47

94

142

189

100.00

120.38

106

0

0

63

63

0

63

63

63

0.00

0.00

-componenta fixă

107
108

90
90

0
0

158
126

158
126

32
32

95
63

127
95

158
126

100.00
100.00

175.56
140.00

-componenta variabilă

109

0

0

32

32

0

32

32

32

0.00

0.00

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit
legii
111
Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

112

151

0

165

161

40

85

125

170

105.59

106.62

113

1166

0

1155

1215

331

400

731

1230

101.23

104.20

a) cheltuieli cu plăţile compensatorii aferente
disponibilizărilor de personal

-componenta variabilă
b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de
supraveghere

c) pentru cenzori

C5

D. Alte cheltuieli de exploatare
(Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121),
din care:
cheltuieli cu majorări şi penalităţi
a) (Rd.115+Rd.116), din care:

114

20

0

0

2

0

0

0

0

0.00

0.00

- către bugetul general consolidat

115

14

0

0

2

0

0

0

0

0.00

0.00

- către alţi creditori

116

6

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

b) cheltuieli privind activele imobilizate
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata
c) personalului

117

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

118

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

d) alte cheltuieli

119

2

0

5

126

1

2

3

5

3.97

0.00
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cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi
e) necorporale
f) ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi
provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:
f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele
-provizioane privind participarea la profit a
f1.1)
salariaţilor
f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de
mandat
venituri din provizioane şi ajustări pentru
f2)
depreciere sau pierderi de valoare , din care:
f2.1 din anularea provizioanelor
)
(Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:
- din participarea salariaţilor la profit
- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a
activelor circulante
- venituri din alte provizioane
Cheltuieli financiare
(Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:

2

cheltuieli privind dobânzile
a) din care:
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă
b) cheltuieli din diferenţe de curs valutar ,din care:

0

1055

1048

330

660

990

1350

128.82

103.76

121
122

134
292

0
0

95
192

39
262

0
0

-262
0

-262
0

-125
137

0.00
0.00

0.00
89.73

123

0

0

95

165

0

0

0

40

0.00

0.00

124

97

0

97

97

0

0

0

97

100.00

0.00

125

158

0

97

223

0

262

262

262

117.49

141.14

126

158

0

97

223

0

262

262

262

117.49

141.14

127

0

0

0

0

0

165

165

165

0.00

0.00

128
129

0
158

0
0

0
97

0
223

0
0

0
97

0
97

0
97

0.00
43.50

0.00
141.14

130

62

0

52

44

25

51

70

90

204.55

70.97

131

57

0

42

39

22

45

62

80

205.13

68.42

132

3

0

12

12

8

15

22

30

250.00

0.00

133

54

0

30

27

14

30

40

50

185.19

50.00

134

5

0

10

5

3

6

8

10

200.00

0.00

b1) aferente creditelor pentru investiţii

135

5

0

10

5

3

6

8

10

0.00

0.00

b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

137

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

138
139
140

204
0
0

0
0
0

1000
0
0

1640
0
0

54
0
0

230
0
0

400
0
0

500
0
0

30.49
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

141

0

0

0

59

10

40

64

80

0.00

0.00

c) alte cheltuieli financiare
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1Rd.28)
venituri neimpozabile
cheltuieli nedeductibile fiscal
IMPOZIT PE PROFIT

IV
V

1010

,

a1) aferente creditelor pentru investiţii

III

120

DATE DE FUNDAMENTARE
Venituri totale din exploatare, din care:(Rd.2)

1

142

20879

0

21999

25376

3950

9200

17500

23999

94.57

121.54

a)

-venituri din subventii si transferuri

143

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

b)

- alte venituri care nu se iau in calcul la
determinarea productivitatii muncii si-a
rezultatrului brut, cf.Legii anuale a bugetului
de stat

144

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00
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2

Cheltuieli totale din exploatare, din
care:(Rd.29)

- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau
in calcul la determinarea rezultatului brut,
a)
realizat in anul precedent, cf.Legii anuale a
bugetului de stat
Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:
3

145

20614

0

20948

23694

3871

8919

17030

23410

98.80

114.94

146

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

6463

0

7070

7014

1810

3895

5775

7657

109.17

108.53

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

147c

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

148

127

0

135

132

130

132

135

135

102.27

103.94

149

123

0

129

126

127

128

129

129

102.38

102.44

150

4379

0

4567

4639

*

*

*

4946

106.63

105.94

151

4376

0

4560

4634

*

*

*

5054

109.06

105.90

152

3280

0

4560

4634

*

*

*

5054

109.06

141.28

153

170

0

171

201

*

*

*

186

92.37

118.64

154

170

0

171

201

*

*

*

186

92.37

118.64

155

0

0

0

0

*

*

*

0

0.00

0.00

156
157

0
0

0
0

0
0

0
0

*
*

*
*

*
*

0
0

0.00
0.00

0.00
0.00

147
Majorarea salariului de bază minim brut garantat în
a)
plată în domeniul construcţiilor
147a
Creşteri a cheltuielilor salariale aferente reîntregirii
acesteia pentru întreg an 2020 determinate ca
b)
urmare a acordarii unor creşterisalariale şi creşterii
cheltuielilor salariale în anul 2019
147b
c) Transfer de contribuţii sociale obligatorii

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

5

Nr. mediu de salariaţi

Castigul mediu lunar pe salariat ( lei/persoana)
6 a) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială
[(Rd.147/rd.149)/12*1000
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,
b)
conform O.G. nr. 26/2013 (Rd.147rd.92+rd.97)/Rd.149]/12*1000
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
c) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, ,
recalculat cf.OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului
de stat.
Productivitatea
muncii în unităţi valorice pe total
7 a)
personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)
Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total
b) personal mediu recalculata cf. Legii anuale a
bugetului de stat
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total
c) personal mediu (cantitate produse finite/persoană)
W=QPF/Rd.149
Elemente de calcul a productivităţii muncii în
c1) unităţi fizice, din care
- cantitatea de produse finite (QPF)
- preţ mediu (p)

8

158

0

0

0

0

*

*

*

0

0.00

0.00

- valoare=QPF x p

159

0

0

0

0

*

*

*

0

0.00

0.00

- pondere în venituri totale de exploatare =
Rd.159/Rd.2

160

0

0

0

0

*

*

*

0

0.00

0.00

161

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

Plăţi restante
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9

Creanţe restante, din care:

162

157

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- de la operatori cu capital integral/majoritar
de stat

163

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- de la operatori cu capital privat

164

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- de la bugetul de stat

165

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- de la bugetul local

166

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- de la alte entităţi

167

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

10

Credite pentru finanţarea activităţii curente
(sold rămas de rambursat)
Redistribuiri/distribuiri
totale cf.OUG

168

0

0

1000

1308

1200

1800

1800

500

0.00

0.00

11

nr.29/2017, din :

169

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

171

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-alte rezerve
-rezultatul reportat
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Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Alba
nr. 83 din 31 martie 2021
AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE – CONSILIUL JUDETEAN ALBA
OPERATOR ECONOMIC - SOCIETATEA DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA
SEDIUL: ALBA IULIA STR.FREDERIK MISTRAL NR.3
Cod unic de inregistrare 4331392
Anexa nr.3
GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

Nr
Crt
0
I.
1
2

INDICATORI
1
Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:
Venituri din exploatare*
Venituri financiare

Prevederi an 2019
Aprobat
Realizat
2
3
18000
20880
17999
20879
1
1

%
4=3/2
4
116.00
116.00
100.00

Prevederi an precedent 2020
Aprobat
Realizat
5
6
22000
25378
21999
25376
1
2

- mii lei
%
7=6/5
7
115.35
115.35
200.00
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Anexa nr. 4 la Proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Alba
nr. 83 din 31 martie 2021
AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE – CONSILIUL JUDETEAN ALBA
OPERATOR ECONOMIC – SOCIETATEA DRUMURI SI PODURI LOCALEA ALBA SA
SEDIU – ALBA IULIA str.FREDERIK MISTRAL nr.3
Cod unic de inregistrare 4331392
Anexa nr.4
PROGRAMUL DE INVESTIŢII, DOTĂRI ŞI SURSELE DE FINANŢARE
-mii lei
INDICATORI
0
I

1
1

2
3

4

II

2
Surse de finanţare a investiţiilor, din care:
Surse proprii, din care:
a) - amortizare
b) - profit
Alocaţii de la buget
Credite bancare, din care:
a) - interne
b) - externe
Alte surse, din care:
- (denumire sursă)
- (denumire sursă)

An precedent 2020
Numar
Data
finalizării
propus
Aprobat Realizat
pt.anul 2021 investiţiei
3
4
5
1200
1190
1,200
1,190
1055
1,048
145
142
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Cheltuieli pentru investiţii, din care:
1 Investiţii noi (cu montaj, din care:
a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic
Pod basculă pentru autovehicule (cântar auto)
2 Investiţii în regie proprie, din care

1

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

Valoare
An curent
2021
6
2080
2,080
1,090
990
0
0
0
0
0
0
0

An 2022

An 2023

7
1700
1,700
1400
300
0
0
0
0
0
0
0

8
1700
1,700
1400
300
0
0
0
0
0
0
0

1200
748

1190
747

2080
97

1700
0

1700
0

0
0
0

0
0
0

97
97
349

0
0
0

0
0
0

0

0

349

0

0

Depozit agregate ( punct de lucru Aiud)

1

0

0

189

0

0

Platforma betonata ( punct de lucru Aiud)

1

0

0

27

0

0

Rampa încărcare ( punct de lucru Aiud)

1

0

0

26

0

0

Decantor ( punct de lucru Aiud)

1

0

0

13

0

0

Alimentare cu apă staţie de betoane ( punct de lucru Aiud)

1

Parcare sediu administrativ

1

0

0

52

0

0

Instalaţie climatizare sediu administrativ

1

0

0

26

0

0

Container organizare şantier

3

0

0

12

0

0

0

0

4

0

0

0

0

4

0

0

0

0

4

0

0

365

354

1142

1200

1200

Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente
3 (modernizări), din care:
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:
Set furci buldoexcavator JCB

1

4 Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)

4

Excavator pe pneuri

1

0

0

804

0

0

Cabina comanda pod basculă (cântar auto)

1

0

0

7

0

0

Autoturism

2

0

0

98

0

0

Autoutilitara pentru transport persoane (8+1)

1

0

0

117

0

0

Aparat profesional pentru spălat autovehicule rutiere

1

0

0

10

0

0

Perie mecanică

1

0

0

34

0

0

Presă automată pentru testare beton rutier 2000KN

1

0

0

41

0

0

Etuva de laborator

1

0

0

5

0

0

Multifuncţional A3, color duplex

1

0

0

5

0

0

Calculator cu licenţa Windosw 10

2

0

0

6

0

0

Laptop cu licenţa Windosw 10

2

0

0

8

0

0

Dispozitiv de stocare date

1

0

0

3

0

0

Centrala murală ( diferenţa valoare)

0

0

4

0

0

5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:

87

84

488

500

500

a) - interne
b)- externe
6 Achiziţii imobilizari necorporale

87
0
0

84
0
5

488
0
0

500
0
0

500
0
0
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Anexa nr. 5 la Proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Alba
nr. 83 din 31 martie 2021
CONSILIUL JUDETEAN ALBA
SC DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA
SEDIU – ALBA IULIA str. FREDERIK MISTRAL nr.3
Cod unic de inregistrare 4331392

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante
mii lei
Nr.
crt.

0
Pct.
I

Măsuri

1
Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a
plăţilor restante
Masura 1

Termen de
An precedent 2020
realizare

2

An curent 2021

An 2022

An 2023

Preliminat/Realizat Influente (+/-)
Influente (+/-)
Influente (+/-)
Rezultat
Plăţi Rezultat Plăţi Rezultat Plăţi Rezultat
Plăţi
brut
brut
brut
brut
restante
restante
restante
restante
3
4
5
6
7
8
9
10

TOTAL pct. I
Pct.
II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1 Cauza 1…………………….
2 Cauza 2…………………….

Cauza n………………….
TOTAL pct. II
Pct.
III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II
Avizat pentru legalitate
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al Societății „Parcul Industrial Cugir” SA pentru anul 2021
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna aprilie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri
și cheltuieli al Societății „Parcul Industrial Cugir” SA pentru anul 2021;
- adresa nr. 49/25 martie 2021 a Societății „Parcul Industrial Cugir” cu privire la
aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021, înregistrată la registratura
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 7019 din 26 martie 2021;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. b şi art. 173 alin. 2 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 15/2021 bugetului de stat pe anul 2021;
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori
economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari
sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului nr. 3818/2019 al ministrului finanţelor publice privind aprobarea
formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a
anexelor de fundamentare a acestuia;
În temeiul art. 182, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
În temeiul art. 182, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Societăţii „Parcul Industrial Cugir”
SA pentru anul 2021, conform anexelor nr. 1-5 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcției dezvoltare și
bugete - Serviciul dezvoltare, programe și guvernanță corporativă din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Alba, 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 și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Societății „Parcul Industrial Cugir” SA, Direcției juridică și administraţie publică, Direcţiei
dezvoltare şi bugete și Serviciului dezvoltare, programe şi guvernanţă corporativă din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 84
Alba Iulia, 31 martie 2021

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
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Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu
art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală,
prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 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. 7469/31 martie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al Societății „Parcul Industrial Cugir” SA pentru anul 2021

Expunere de motive
În conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare
la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt
acţionari unici ori majoritari, cu modificările şi completările ulterioare, operatorii economici
trebuie să prezinte în vederea aprobării bugetul de venituri şi cheltuieli, după adoptarea legii
bugetului de stat pe anul respectiv.
Descrierea situației actuale
Prin adresa nr. 49/26 martie 2021 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu
nr. 7019/25 martie 2021, Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA, a transmis spre aprobare
Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.
Principalii indicatori prevăziți în bugetului de venituri şi cheltuieli supus aprobării, sunt:
 Veniturile totale prognozate în sumă de 1.236.000 lei;
 Cheltuielile totale prognozate în sumă de 1.176.158 lei;
 Profitul brut estimat a se realiza în anul 2021 este de 59.842 lei;
Programul de investiţii prezentat în anexa la bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul
2021 prevede realizarea unor investiţii pe parcursul anului în valoare totală de 2.124.525 lei.
Baza legală
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 15/2021 bugetului de stat pe anul 2021;
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori
economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari
sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri
şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
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. 84 din 31 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. 7470/31 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 Bugetului de venituri şi cheltuieli
al Societății „Parcul Industrial Cugir” SA pentru anul 2021
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 2 aprilie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi s a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 12 aprilie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 84 din 31 martie 2021 şi are ataş;ate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri
și cheltuieli al Societății „Parcul Industrial Cugir” SA pentru anul 2021;
- adresa nr. 49/25 martie 2021 a Societății „Parcul Industrial Cugir” cu privire la
aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021, înregistrată la registratura
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 7019 din 26 martie 2021.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DE DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. 7513/1.04.2021
Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii
“Parcul Industrial Cugir “ SA, pentru anul 2021
Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA funcţionează ca persoană juridică cu capital
integral deţinut de Judeţul Alba şi are ca obiect de activitate principal ”Administrarea imobilelor
pe bază de comision”.
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României, nr.26/2013 privind
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o
participaţie majoritară, operatorii economici trebuie să prezinte organelor administraţiei publice
centrale ori locale, după caz, în subordinea, coordonarea, sub autoritatea cărora funcţionează
proiectul bugetului de venituri și cheltuieli în vederea aprobării acestuia, după adoptarea legii
bugetului de stat pe anul respectiv.
Potrivit prevederilor de mai sus și în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3818/2019
privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor
economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, Societatea “Parcul Industrial Cugir
SA“, a transmis spre aprobare Consiliului Judeţean Alba prin adresa nr. 49/25.03.2021,
înregistrată la registratura Consiliului județean Alba cu nr. 7019/26 martie 2021, Bugetul de
venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 precum şi anexele de fundamentare ale acestuia.
Principalii indicatori ai Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 raportat la
anul 2020 și supus aprobării, sunt :
- leiIndicator
Realizări an 2020
Prevederi an 2021
0
1
2
Venituri totale, din care:
1.334.502
1.236.000
Venituri din exploatare (activitate de bază)
1.325.121
1.230.000
Venituri financiare
9.381
6.000
Cheltuieli totale, din care:
1.193.058
1.176.158
Cheltuieli de exploatare
1.189.372
1.167.158
Cheltuieli financiare
3.686
9.000
Rezultatul brut
141.444
59.842
La fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli, s-au luat în considerare veniturile
estimate a fi realizate din activitate derulată conform obiectului principal de activitate,
administrarea imobilelor pe bază de tarife și venituri generate de activități din domeniul
secundar, cum ar fi: distribuția energiei de joasă tensiune, distribuția gazelor naturale, distribuția
de apă-canal și alte prestări de servicii. Cheltuielile au fost fundamentate ţinând cont atât de
veniturile prognozate a se realiza în anul 2021 cât şi cheltuielile preliminate în anul 2020.
Având în vedere aspectele prezentate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă
spre aprobare proiectul de hotărâre în forma expusă.
Director executiv,
Marian Florin AITAI

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Alba nr.
84 din 31 martie 2021
AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE CONSILIUL JUDETEAN ALBA
Operatorul economic S. PARCUL INDUSTRIAL CUGIR S.A.
Sediul/Adresa CUGIR, STRADA VICTORIEI NR. 8A, JUD. ALBA
Cod unic de înregistrare RO 14963620
Anexa nr.1
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2021

Realizat/P Propuneri
Nr.
reliminat an curent
rd.
an
2021
precedent
3
4
5
1334.502 1236.000
1
1325.121 1230.000
2

INDICATORI
1

0
I.
1

2
II
1

2
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)
Venituri totale din exploatare, din care:
subvenţii, conform prevederilor legale în
vigoare
transferuri, conform prevederilor legale în
vigoare
Venituri financiare
CHELTUIELI TOTALE (Rd,6=Rd.7+Rd.19)
Cheltuieli de exploatare,(Rd.7 =
rd.8+rd.9+rd,10+rd.18) din care:

Cheltuieli de natură
salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)
cheltuieli cu salariile

IV

V
1
2
3

9=7/5 10=8/7

6=5/4
7
8
0.93 1259.000 1259.000
0.93 1253.000 1253.000

9
100
100

10
100
100

4
5
6

9.381
1193.058

6.000
1176.158

0.64
6.000
6.000
0.99 1237.158 1237.158

100

100

7

1189.372

1167.158

0.98 1201.158 1201.158

100

100

8

249.518

238.000

0.95 238.000

238.000

100

100

9

1.715

20.000

20.000

20.000

100

100

10

548.654

671.180

1.22 671.180

671.180

100

100

11

337.584

399.000

1.18 399.000

399.000

100

100

12

310.209

363.300

1.17 362.000

362.000

100

100

13

27.375

35.700

37.000

37.000

100

100

16

196.089

257.180

1.31 257.180

257.180

100

100

17
18
19

14.981
389.478
3.686

15.000
237.978
9.000

1.00
15.000
0.97 271.978
2.44
36.000

15.000
271.978
36.000

100
100
100

100
100
100

20

141.444

59.842

0.42

21.842

21.842

100

100

21
22

11.433

9.575

0.84

3.494

3.494

100

100

130.011
7.072

50.267
3.471

0.39
0.49

18.348
1.266

18.348
1.266

100

100

122.939

46.796

0.38

17.082

17.082

100

100

11.66

1.30

alte cheltuieli cu personalul, din care:
14

C cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator
5
D. alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli financiare
2
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(
Rd.20=Rd.1-Rd.6)
IMPOZIT PE PROFIT CURENT
1
2
IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT
VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT
3
AMÂNAT
IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI
4
5

Estimări Estimări
an N+1 an N+2

bonusuri

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente
disponibilizărilor de personal
C Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a
4 altor organe de conducere şi control, comisii şi
comitete

III

%

3

A. cheltuieli cu bunuri şi servicii
cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte
B.
asimilate
C. cheltuieli cu personalul,
(rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:
C
0
C
1
C
2
C
3

MII LEI
%

15

23

24
ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA
ELEMENTELE DE MAI SUS
25
PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A
PERIOADEI DE RAPORTARE ( Rd.26=Rd20Rd.21-Rd22+Rd.23-Rd24-Rd25), din care:
26
27
Rezerve legale
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
28
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi

29
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INDICATORI
1

0

4

2
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi

5

Alte repartizări prevăzute de lege

6

Profitul contabil rămas după deducerea
sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30,31(Rd.32=Rd.26(Rd.27 la Rd.31)>=0

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exerciţiul financiar de referinţă

Realizat/P Propuneri
Nr.
reliminat an curent
rd.
an
2021
precedent
3
4
5

%
%
6=5/4

Estimări Estimări
an N+1 an N+2
7

8

9=7/5 10=8/7
9

10

30
31

32

33

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/
companiilor naţionale şi societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat, din care:

8

34
a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

b)

- dividende cuvenite bugetului local

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

35
36
37

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la
Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursă proprie de finanţare

9

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

VI
VII
a)
b)
c)
d)
e)
VIII
1

39

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI
EUROPENE, din care
cheltuieli materiale
cheltuieli cu salariile
cheltuieli privind prestarile de servicii
cheltuieli cu reclama si publicitate
alte cheltuieli
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,
din care:
Alocaţii de la buget
alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor
din anii anteriori
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

IX
X
1
2
3

4

5

6

38

DATE DE FUNDAMENTARE
Nr. de personal prognozat la finele anului
Nr.mediu de salariaţi total
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
determinat pe baza cheltuielilor de natură
salarială (Rd.15 1 anexa 2)
Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe
baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat
conform Legii anuale a bugetului de stat
(lei/persoană)
2) valorice pe
Productivitatea(Rd.152
muncii anexa
în unităţi
total personal mediu ( mii lei/persoană)(
rd.2/rd.51)
Productivitatea muncii în unităţi valorice pe
total personal mediu recalculata conform Legii
anuale a bugetului de stat

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

19.500

2124.5

50
51

9
6

9
6

52

4308

5542

220.853

205

250

250

1.00
1.00

9
6

9
6

100
100

100
100

1.29

5542

5542

100

100

0.93 202.833

202.833

100

100

53

54

55
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INDICATORI
1

0
7

2
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total
personal mediu (cantitate produse finite/
persoană)

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(Rd.57= Rd.6/Rd.1)x1000

9
10

Plăţi restante
Creanţe restante

Realizat/P Propuneri
Nr.
reliminat an curent
rd.
an
2021
precedent
3
4
5

%
%
6=5/4

Estimări Estimări
an N+1 an N+2
7

8

9=7/5 10=8/7
9

10

56

57
58
59

894

952

1.06

983

983

100

100

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

PREŞEDINTE
Ion DUMITREL
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Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Alba nr. 84 din 31 martie 2021
AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE CONSILIUL JUDETEAN ALBA
Operatorul economic S. PARCUL INDUSTRIAL CUGIR S.A.
Sediul/Adresa CUGIR, STRADA VICTORIEI NR. 8A, JUD. ALBA
Cod unic de înregistrare RO 14963620
Anexa nr.2
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli
MII LEI
Prevederi an precedent
(N-1)
INDICATORI

1

0
I.
1

2
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)
Venituri totale din exploatare
(Rd2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14),
din care:
din producţia vândută
a) (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:
a1) din vânzarea produselor
a2) din servicii prestate
a3) din redevenţe şi chirii
a4) alte venituri
b) din vânzarea mărfurilor
din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente
c) cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din
care:
c1 subvenţii, conform prevederilor legale în
c2

vigoare
transferuri,
conform prevederilor legale în
vigoare

d) din producţia de imobilizări
venituri aferente costului producţiei în curs de
e) execuţie
alte venituri din exploatare
f) (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:
f1) din amenzi şi penalităţi

Propuneri an curent 2021

Nr. Realizat
rd. an N-2

3
1

Aprobat
Prelimina
confor conform
t/Realizat
m
Hotarari
HG/Or i C.A.
3a
4
4a
5
1312.177
1311.086 1334.502

2

1296.867

3
4

1099.627

5

155.751

148.194

6
7
8

943.876

197.240

%

%

7=6/5

8=5/3a

din care:
Trim I

Trim II

Trim III

An

6a
284.000

6b
591.000

6c
890.000

6
1236.000

7
0.93

8
1.02

1299.827 1325.121

281.000

585.000

890.000

1230.000

0.93

1.02

1067.248 1073.842
0.039
0.039

269.000

538.000

808.000

1100.000

1.02

0.98

149.942

38.000

76.000

114.000

157.000

1.05

0.96

919.015

923.861

231.000

462.000

694.000

943.000

1.02

0.98

232.579

251.279

12.000

47.000

82.000

130.000

0.52

1.27

9
10
11
12
13
14
15
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Prevederi an precedent
(N-1)
INDICATORI

0

1

2
f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de
capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:
- active corporale
- active necorporale
f3) din subvenţii pentru investiţii
f4) din valorificarea certificatelor CO2

f5) alte venituri
Venituri financiare
2
(Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din
care:
a) din imobilizări financiare
b) din investiţii financiare
c) din diferenţe de curs
d) din dobânzi
e) alte venituri financiare
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)
Cheltuieli de exploatare(
1 Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:

Nr. Realizat
rd. an N-2

3

3a

Propuneri an curent 2021

Aprobat

%

%

7=6/5

8=5/3a

7

8

din care:

Prelimina
confor conform
t/Realizat
m
Hotarari
HG/Or i C.A.
4
4a
5

Trim I

Trim II

Trim III

An

6a

6b

6c

6

82.000

130.000

0.52

1.27

0.61

16
17
18
19
20
21

197.240

232.579

251.279

12.000

47.000

15.310

11.259

9.381

3.000

6.000

6.000

0.64

6.000

0.69

22
23
24
25
26
27
28

1.454
13.856
1222.921

9.171
8.708
2.088
0.673
1217.209 1193.058

3.000

6.000

259.969

542.656

778.979

1176.158

0.99

1213.109 1189.372

259.969

542.656

769.979

1167.158

0.98

0.98

0.05

29

1209.861

A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii
(Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:

30

224.972

266.584

249.518

54.030

80.888

132.620

238.000

0.95

1.11

Cheltuieli privind stocurile
A1 (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din
care:

31

67.182

62.188

55.795

13.000

28.000

42.000

68.000

1.22

0.83

33
34
35

15.042
4.132
4.908

8.586

7.526

3.000

6.000

9.000

12.000

1.59

4.441

3.186

1.500

3.000

4.500

6.000

1.88

0.50
0.00
0.65

36
37
38

5.805
46.335

6.000
47.602

4.124
44.145

10.000

3.000
19.000

6.000
27.000

6.000
50.000

1.45
1.13

0.71
0.95

39

16.614

75.812

73.312

25.400

0.000

0.000

45.000

0.61

4.41

a) cheltuieli cu materiile prime
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:
b1) cheltuieli cu piesele de schimb
b2) cheltuieli cu combustibilii
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor
c)
de inventar
d) cheltuieli privind energia şi apa
e) cheltuieli privind mărfurile
Cheltuieli privind serviciile executate de terţi
A2
(Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:

32
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Prevederi an precedent
(N-1)
INDICATORI

0

2

1

a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile
cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43)
b)
din care:
- către operatori cu capital
b1)
integral/majoritar de stat
b2) - către operatori cu capital privat
c) prime de asigurare
Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi
A3 (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.6
2+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:
a) cheltuieli cu colaboratorii
cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din
b)
care:
b1) cheltuieli privind consultanţa juridică
cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate
c)
(Rd.51+Rd.53), din care:
c1) cheltuieli de protocol, din care:
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,
cu modificările ulterioare
c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:

Nr. Realizat
rd. an N-2

3
40

Aprobat

%

%

7=6/5

8=5/3a

7

8

din care:

Prelimina
confor conform
t/Realizat
m
Hotarari
HG/Or i C.A.
4
4a
5

Trim I

Trim II

Trim III

An

6a

6b

6c

6

11.672

75.000

70.420

25.000

40.000

0.57

6.03

44

4.942

0.812

2.892

0.400

5.000

1.73

0.59

45
46

141.047

128.584

120.411

15.630

125.000

1.04

0.85

41
42
43

52.888

90.620

47
48
49

3.600

0.00

3.600

0.80

50
51
52

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi
publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările ulterioare

53

- tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările ulterioare

54

- cheltuieli de promovare a produselor

3a

Propuneri an curent 2021

55

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. Nr. 2/2015
d) (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60) din care:
56
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Prevederi an precedent
(N-1)
INDICATORI

0

1

2
d1) cheltuieli de sponsorizare în domeniul
medical şi sănătate
d2)
cheltuieli de sponsorizare în domeniile
educaţie, învăţământ, social şi sport, din care:
d3)
- pentru cluburile sportive
d4) cheltuieli de sponsorizare pentru alte acţiuni
şi activităţi
cheltuieli
cu transportul de bunuri şi persoane
e)
cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din
f)
care:
- cheltuieli cu diurnă (Rd.63=Rd.64+Rd.65),
din care:
-internă
-externă

Nr. Realizat
rd. an N-2

3

3a

Propuneri an curent 2021

Aprobat

%

%

7=6/5

8=5/3a

7

8

din care:

Prelimina
confor conform
t/Realizat
m
Hotarari
HG/Or i C.A.
4
4a
5

Trim I

Trim II

Trim III

An

6a

6b

6c

6

57

58
59
60
61
62

2.942

3.000

2.532

1.000

63
54

0.400
0.400

1.000
1.000

0.575
0.575

1.000
1.000

2.000

3.000

3.000

1.18

0.86

1.000
1.000

2.000
2.000

3.48
3.48

1.44
1.44

65

g) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii
h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate

66

6.709

7.247

6.768

1.250

2.500

3.750

5.000

0.74

1.01

67

5.660

6.320

6.330

1.750

3.500

5.250

7.000

1.11

1.12

alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din
i)
care:
i1) cheltuieli de asigurare şi pază

68

6.520

6.517

6.317

1.630

4.888

8.620

10.000

1.58

0.97

69

4.320

4.317

4.317

1.080

2.158

3.240

4.317

1.00

1.00

2.200

2.200

2.000

0.550

1.100

1.650

3.000

1.50

0.91

i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea
tehnicii de calcul
70
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională
71
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor
72
corporale şi necorporale, din care:
-aferente bunurilor de natura domeniului
73
public
i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale
74
i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea
personalului de conducere conform O.U.G.
nr. 109/2011
75

16.800

7.000
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Prevederi an precedent
(N-1)
INDICATORI

0

1

2
i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi
alte anunţuri
j) alte cheltuieli

B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
(Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84),
din care:

Nr. Realizat
rd. an N-2

3

a) salarii de bază
b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente
salariului de bază (conform CCM)
c) alte bonificaţii (conform CCM)
Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+
C2
Rd.98), din care:
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare , din care:

Trim I

Trim II

Trim III

An

8=5/3a

6a

6b

6c

6

7

8

98.464

10.000

40.000

70.000

93.000

0.94

0.99

78

26.604

2.100

1.715

3.000

5.000

8.000

20.000

11.66

0.06

84

26.604

2.100

1.715

3.000

5.000

8.000

20.000

11.66

0.06

85

566.839

564.382

548.654

146.939

341.768

456.359

671.180

1.22

0.97

86

357.530

356.293

337.584

92.100

195.020

284.001

399.000

1.18

0.94

87
88

337.070
273.938

329.593
259.043

310.209
243.269

86.700
69.300

174.320
138.600

262.001
207.900

363.300
277.000

1.17
1.14

0.92
0.89

89

63.132

70.550

66.940

17.400

35.720

54.101

86.300

1.29

1.06

20.460

26.700

27.375

5.400

20.700

22.000

35.700

1.30

1.34

80

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+
C0
Rd.91)
Cheltuieli cu salariile
C1 (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:

7=6/5

din care:

Prelimina
confor conform
t/Realizat
m
Hotarari
HG/Or i C.A.
4
4a
5

105.500

79

C. Cheltuieli cu personalul
(Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:

%

98.916

cheltuieli cu redevenţa pentru concesionarea
b)
bunurilor publice şi resursele minerale

e) cheltuieli cu taxa de mediu
f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite

Aprobat

%

76
77

cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a
a) resurselor minerale

c) cheltuieli cu taxa de licenţă
d) cheltuieli cu taxa de autorizare

3a

Propuneri an curent 2021

81
82
83

90
91

92
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Prevederi an precedent
(N-1)
INDICATORI

0

1

Nr. Realizat
rd. an N-2

2
- tichete de creşă, conform Legii nr.
193/2006, cu modificările ulterioare ;

3
93

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările
ulterioare ;

94

b) tichete de masă;

95

c) vouchere de vacanţă;

96

d) cheltuieli privind participarea salariaţilor la
profitul obtinut în anul precedent

97

e) alte cheltuieli conform CCM.
Alte cheltuieli cu personalul
C3 (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:

3a

20.460

Propuneri an curent 2021

Aprobat

%

%

7=6/5

8=5/3a

7

8

din care:

Prelimina
confor conform
t/Realizat
m
Hotarari
HG/Or i C.A.
4
4a
5

Trim I

Trim II

Trim III

An

6a

6b

6c

6

12.000

22.000

27.000

1.45

8.700

1.00

18.000

18.675

5.400

8.700

8.700

195.960

196.089

196.089

51.739

139.648

161.258

257.180

1.31

1.00

104
105

150.516
120.387

150.645
120.516

150.645
120.516

30.129
30.129

96.408
60.258

96.408
96.408

170.710
134.560

1.13
1.12

1.00
1.00

106

30.129

30.129

30.129

36.150

1.20

1.00

107
108
109

45.444
45.444

45.444
45.444

45.444
45.444

86.470
86.470

1.90
1.90

1.00
1.00

8.700

0.91

98
99

a) cheltuieli cu plăţile compensatorii aferente
disponibilizărilor de personal

100
b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în
baza unor hotărâri judecătoreşti
101
c) cheltuieli de natură salarială aferente
restructurarii, privatizarii, administrator special,
alte comisii şi comitete
102
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a
altor organe de conducere si control, comisii si
C4 comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+
Rd.111), din care:
103
a) pentru directori/directorat
-componenta fixă
-componenta variabilă
b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de
supraveghere, din care:
-componenta fixă
-componenta variabilă
c) pentru cenzori

36.150
21.610
21.610

43.240
43.240

64.850
64.850

110
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Prevederi an precedent
(N-1)
INDICATORI

0

1

2
d) pentru alte comisii şi comitete constituite
potrivit legii

Nr. Realizat
rd. an N-2

3

Aprobat

%

%

7=6/5

8=5/3a

7

8

din care:

Prelimina
confor conform
t/Realizat
m
Hotarari
HG/Or i C.A.
4
4a
5

Trim I

Trim II

Trim III

An

6a

6b

6c

6

111

C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator

112
D. Alte cheltuieli de exploatare
(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+R
d.121), din care:
113
cheltuieli cu majorări şi penalităţi
a)
(Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:
114
- către bugetul general consolidat
115
- către alţi creditori
cheltuieli
privind activele imobilizate
b)
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata
c)
personalului

3a

Propuneri an curent 2021

13.349

12.000

14.981

3.100

7.100

11.100

15.000

1.00

1.12

168.018

380.043

389.478

56.000

115.000

173.000

237.978

0.61

2.32

3.765

1.000

4.168

1.000

3.000

4.000

5.000

1.20

1.11

240.197

220.000

219.812

55.000

112.000

169.000

237.000

1.08

0.92

-111.714

159.043

165.498

-4.022

-0.02

-1.48

182.122

200.172

208.721

36.150

0.17

1.15

30.129

40.172

40.172

36.150

0.90

1.33

125

70.408

41.129

43.223

40.172

0.93

0.61

126

70.408

41.129

43.223

40.172

0.93

0.61

35.770
35.770

116
117

118
d) alte cheltuieli
119
cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale
e)
şi necorporale
120
f) ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare
şi provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care: 121
cheltuieli privind ajustările şi provizioanele
f1)
122
-provizioane privind participarea la profit a
f1.1)
123
salariaţilor
- provizioane în legatură cu contractul de
f1.2)
124
mandat
venituri din provizioane şi ajustări pentru
f2) depreciere sau pierderi de valoare , din care:
f2.1 din anularea provizioanelor
)
(Rd.126=Rd.127+ rd.128 +rd.129)), din care:
- din participarea salariaţilor la profit
127
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Prevederi an precedent
(N-1)
INDICATORI

0

Nr. Realizat
rd. an N-2

2
3
- din deprecierea imobilizărilor corporale şi
a activelor circulante
128
- venituri din alte provizioane
129
Cheltuieli financiare
2
(Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:
130
cheltuieli privind dobânzile, din care:
a)
131
a1) aferente creditelor pentru investiţii
132
1

b)

a2) aferente creditelor pentru activitatea
curentă
cheltuieli
din diferenţe de curs valutar, din care:

c)

b1) aferente creditelor pentru investiţii
b2) aferente creditelor pentru activitatea
curentă financiare
alte cheltuieli
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
(Rd.138=Rd.1-Rd.28)

III

venituri neimpozabile
cheltuieli nedeductibile fiscal
IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

V

DATE DE FUNDAMENTARE
Venituri totale din exploatare, din
care:(Rd.2)
- venituri din subventii şi transferuri

1
a)

- alte venituri care nu se iau in calcul la
determinarea productivitatii muncii,
conform Legii anuale a bugetului de stat

b)

2
a)

3a

Propuneri an curent 2021

Aprobat

%

%

7=6/5

8=5/3a

7

8

din care:

Prelimina
confor conform
t/Realizat
m
Hotarari
HG/Or i C.A.
4
4a
5

Trim I

Trim II

Trim III

An

6a

6b

6c

6

40.279

11.000

13.094

30.129

30.129

30.129

13.060

4.100

3.686

13.060

4.100

3.686

13.060

4.100

3.686

138
139

89.256

93.877

141.444

24.031

48.344

111.021

140

128.763

141

44.926

42.220

11.433

3.844

7.735

1299.827 1325.119

281.000

1213.109 1189.372

259.969

40.172

1.33

1.00

9.000

9.000

2.44

0.28

9.000

9.000

2.44

0.28

0.00

0.28

59.842

0.42

1.58

17.763

9.575

0.84

0.25

585.000

890.000

1230.000

0.93

1.02

542.656

769.979

1167.158

0.98

0.98

133
134
135
136
137

142 1296.867
143

144

Cheltuieli totale din exploatare, din care:
( Rd. 29)

145 1209.861

- alte cheltuieli de exploatare care nu se
iau in calcul la determinarea rezultatului
brut realizat in anul precedent, conform
Legii anuale a bugetului de stat

146
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Prevederi an precedent
(N-1)
INDICATORI

1

0
3

a)
b)

2
Cheltuieli de natură salarială ( rd. 88), din
care:
salarii de bază
bonusuri

4

sporuri
Nr. de personal prognozat la finele anului

5

Nr.mediu de salariaţi

c)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
6 a) determinat pe baza cheltuielilor de natură
salarială (rd.147/rd.149)/12*1000
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
b) determinat pe baza cheltuielilor de natură
salarială , recalculat cf. OG 26/2013[(rd.147rd.92-rd.97)/rd.149]/12*1000
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

Nr. Realizat
rd. an N-2

3

3a

Propuneri an curent 2021

Aprobat

%

%

7=6/5

8=5/3a

7

8

din care:

Prelimina
confor conform
t/Realizat
m
Hotarari
HG/Or i C.A.
4
4a
5

Trim I

Trim II

Trim III

An

6a

6b

6c

6

147
147a

357.530
273.938

356.293
259.043

337.584
243.269

92.100
69.300

195.020
138.600

284.001
207.900

399.000
277.000

1.18
1.14

0.94
0.89

147b
147c

20.460
63.132

26.700
70.550

27.375
66.940

5.400
17.400

20.700
35.720

22.000
54.101

35.700
86.300

1.30
1.29

1.34
1.06

148

9

9

9

9

9

9

9

1.00

1.00

149

6

6.0

6

6

6

6

6.0

1.00

1.00

150

4966

4948

4688

5542

1.18

0.94

151

4966

4948

4688

5542

1.18

0.94

216.145

216.638

220.853

205.000

0.93

1.02

5116

5417

5259

determinat pe baza cheltuielilor de natură
c) salarială , recalculat conform O.G. nr. 26/2013 şi
Legii anuale a bugetului de stat
152
Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total
7 a) personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.149)
153
Productivitatea muncii in unitati volorice pe
total personal mediu recalculată conform
b)
Legii anuale a bugetului de stat
154
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total
c) personal mediu (cantitate produse
finite/persoană) W=QPF/Rd.149
Elemente de calcul a productivitatii muncii in
c1) unităţi fizice, din care
- cantitatea de produse finite (QPF)
- pret mediu (p)
- valoare=QPF x p

155
156
157
158
159
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Prevederi an precedent
(N-1)
INDICATORI

1

0

2
- pondere în venituri totale de exploatare =
Rd.157/Rd.2

8

Plăţi restante

9

Creanţe restante, din care:

Nr. Realizat
rd. an N-2

3

3a

Propuneri an curent 2021

Aprobat
Prelimina
confor conform
t/Realizat
m
Hotarari
HG/Or i C.A.
4
4a
5

%

%

7=6/5

8=5/3a

7

8

din care:
Trim I

Trim II

Trim III

An

6a

6b

6c

6

160
161
162

- de la operatori cu capital
integral/majoritar de stat

163

- de la operatori cu capital privat

164

- de la bugetul de stat

165

- de la bugetul local

166

- de la alte entităţi

167

10

Credite pentru finantarea activităţii curente
(soldul rămas de rambursat)

11

Redistribuiri/distribuiri totale conform
O.U.G. nr. 29/2017 din:

168
169

alte rezerve
170
rezultatul reportat
171

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

PREŞEDINTE
Ion DUMITREL
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Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean
Alba nr. 84 din 31 martie 2021
Anexa nr.3
Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr
INDICATORI
Crt
0
1
I. Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:
1 Venituri din exploatare
2. Venituri financiare

mii lei
Prevederi an N-2
Prevederi an precedent (N-1)
%
%
Aprobat Realizat
4=3/2
Aprobat
Realizat
7=6/5
2
3
4
5
6
7
1295.000 1312.177 101.326
1311.086
1334.502 101.786
1291.000 1296.867 100.454
1299.827
1325.121 101.946
15.310
11.259
9.381

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

PREŞEDINTE
Ion DUMITREL
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Anexa nr. 4 la Proiectul de hotarare a Consiliului Judeţean Alba nr.
84 din 31 martie 2021
Anexa nr.4
Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

INDICATORI
0
I

1
1

2
3

4

II
1

2

3

2
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
Surse proprii, din care:
a) - amortizare
b) - profit
Alocaţii de la buget
Credite bancare, din care:
a) - interne
b) - externe
Alte surse, din care:
aport capital Consiliul Judeţean Alba
- (denumire sursă)
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
Investiţii în curs, din care:
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii
administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii
administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de
gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al
unităţii administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
Investiţii noi, din care:
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii
administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii
administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de
gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al
unităţii administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),
din care:

Data
an precedent (N-1)
finaliză
Realizat/
Aprobat
rii
Preliminat
4
3
5
791
151.5
791
791

Mii lei
Valoare
2021
6
2124.50
1887.5
237

an N+2

7

8
180
180

180
180

180

180

924.5
924.5

791

151.5

2124.5

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

659

19.5

2064.5

modernizare acoperiş Ob. 171 Hala producţie

659

19.5

întocmire documentaţie faza PT+DDE reabilitare faţade, pardoseli,

an N+1

703
111.5

zugrăveli şi vopsiri interioare ob. 171 Hala producţie nr. 4
lucrari reabilitare fatade, pardoseli, zugraveli si vopsiri interioare Ob.171
alimentare cu energie electtica ob. 171 Hala de productie nr. 4, pentru
consum tehnologic Pi= 1800 kVA

1000
250

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii
administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii
administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de
gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al
unităţii administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)

4/6/202110:13 AM

INDICATORI
4 Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:
a) - interne
b)- externe
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Data
an precedent (N-1)
finaliză
Realizat/
Aprobat
rii
Preliminat

132
132

Valoare
2021

132
132

an N+1

60
60

180
180

an N+2

180
180

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU
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Anexa nr. 5 la Proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Alba
nr. 84 din 31 martie 2021
Anexa nr.5
Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante
an precedent (N-1)
Preliminat /
Termen de
Realizat
realizare Rezultat
Plăţi
restante
brut (+/-)
2
3
4

Nr.
crt.

Măsuri

0

1

Pct.
I

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului
brut şi reducere a plăţilor restante

1 Măsura 1…………………….
.
2 Măsura 2…………………….

.
.
.
Masura n…………
.
TOTAL Pct. I

Pct.
II

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Influenţe (+/-)
Plăţi
Rezultat
restante
brut
5
6

Influenţe (+/-)
Plăţi
Rezultat
restante
brut
7
8

mii lei
an N+2
Influenţe (+/-)
Plăţi
Rezultat
restante
brut
9
10

Cauze care diminuează efectul
măsurilor prevăzute la Pct. I

1 Cauza 1…………………….
.
2 Cauza
2…………………….

Pct.
III

X
X

an curent (N)

an N+1

.
.
.
Cauza
n………………….
.
TOTAL Pct. II
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

Avizat pentru legalitate
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale
din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit
estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, precum și repartizarea
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea
cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 2021
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna aprilie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru aprobarea
repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de
6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, precum și
repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor
privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 2021;
Luând în considerare comunicările unităţilor administrativ-teritoriale din Județul Alba la
adresa nr. 5371/10 martie 2021 a Consiliului Judeţean Alba;
Având în vedere prevederile :
- art. 173 alin. 1 lit. b și art. 173 alin. 3 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 15/08 martie 2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;
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 repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba a sumei
de 27.134 mii lei, corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la
bugetul de stat în anul 2021, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru
susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru
cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat,
nu le pot finanța din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit repartizat și din sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, conform anexei nr.
1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba a sumei
de 15.122 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor
privind drumurile judeţene şi comunale, potrivit anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete 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 şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Unităților Administrativ Teritoriale
nominalizate şi direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 85
Alba Iulia, 1 aprilie 2021

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu
art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală,
prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 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
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE
Nr. 7471/1 aprilie 2021
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi
administrativ - teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6%
din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, precum și
repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea
cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 2021
Expunere de motive
Cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021,
potrivit prevederilor art. 6 alin. 1, lit.c din Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul
2021, se constituie fond la dispoziția Consiliului Județean Alba și se repartizează potrivit
aceluiași cadru legal, integral în anul 2021 comunelor, orașelor și municipiilor, prin hotărâre a
Consiliului Județean Alba, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea
programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de
funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot
finanța din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit repartizat și din sume defalcate din
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.
În vederea repartizării pe unităţi administrativ–teritoriale a sumei de 27.134 mii lei
corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul
2021, s-a solicitat, în scris, tuturor unităţilor administrativ–teritoriale din județ prezentarea de
cereri pentru acordarea de sume pentru destinațiile menționate.
De asemenea prin Legea bugetului de stat pe anul 2021, în anexa 6, Judeţului Alba i-au
fost alocate sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind
drumurile judeţene și comunale, în cuantum de 15.122 mii lei, iar repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale din județul nostru, se realizează în funcție de lungimea și starea tehnică a
acestora.
Descrierea situației actuale
Potrivit prevederilor art. 6 alin. 1, lit.c din Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe
anul 2021, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 236/09 martie 2021 partea I, din
impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, o cotă de 6% este
repartizată în mod egal județelor, în limita sumei de 27.134 mii lei. Suma se repartizează pe
unități administrativ-teritoriale din județ pentru susținerea programelor de dezvoltare locală,
pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru
cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat,
nu le pot finanța din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit repartizat și din sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.
Baza legală
 art. 173 alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
 Legea nr. 15/08 martie 2021 privind bugetul de stat pe anul 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. 85 din 1 aprilie 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. 7472/1 aprilie 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
pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale
din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit
estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, precum și repartizarea
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea
cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 2021
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 2 aprilie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi s a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 12 aprilie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 85 din 1 aprilie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi
administrativ - teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe
venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, precum și repartizarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și
comunale pentru anul 2021;
- comunicările unităţilor administrativ-teritoriale din Județul Alba la adresa nr. 5371/10
martie 2021 a Consiliului Judeţean Alba
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI BUGETE
Nr. 7518/01.04.2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit
estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, precum și repartizarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și
comunale pentru anul 2021
În Monitorul Oficial al României nr. 236/09 martie 2021, partea I a fost publicată Legea
nr. 15 a bugetului de stat pe anul 2021.
Conform prevederilor art. 6 alin.1, lit.c din Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe
anul 2021 din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021 o cota de 6%,
se repartizează în mod egal județelor, în limita sumei de 27.134 mii lei, reprezentând fond la
dispoziția Consiliului Județean. În anul 2021 acest fond la dispoziţia Consiliului Judeţean Alba
se repartizează integral comunelor, orașelor și municipiilor, prin hotărâre de Consiliului
Județean, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de
infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe
care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile
proprii și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.
Sumele repartizate pentru destinația menționată se reflectă în bugetele locale ale unităților
administrativ- teritoriale, la o poziție de venituri distinctă.
Pentru repartizarea pe unităţi administrativ–teritoriale a sumei din fond, Consiliul
județean Alba a avut obligația ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea legii bugetului
de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, să solicite în scris tuturor unităților
administrativ-teritoriale din cadrul județului prezentarea de cereri pentru acordarea de sume
pentru destinațiile prevăzute, potrivit prevederilor legii bugetului de stat pe anul 2021.
Prin urmare, Consiliul Județean Alba a solicitat în scris, prin adresa nr. 5371/10 martie
2021, tuturor unităţilor administrativ–teritoriale din județ prezentarea de cereri pentru acordarea
de sume pentru destinațiile menționate în legea bugetului de stat pe anul 2021.
În sensul celor prezentate mai sus și urmare a analizei solicitărilor fundamentate ale
ordonatorilor principali de credite ai unităților administrativ-teritoriale, din Județul Alba, se
propune repartizarea sumei de 27.134 mii lei, corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit
estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, pentru susținerea programelor de dezvoltare
locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și
pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod
justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit repartizat și din
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, conform
anexei nr.1 la prezentul proiect de hotărâre.
Pentru anul 2021, prin Legea bugetului de stat, Judeţului Alba i-au fost repartizate sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile
judeţene și comunale, în sumă de 15.122 mii lei, suma ce se repartizează urmare a analizei
solicitărilor fundamentate ale ordonatorilor principali de credite ai unităților administrativ
teritoriale, în funcție de lungimea și starea tehnică a acestora, conform anexei nr. 2 la prezentul
proiect de hotărâre.
Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. ___.
DIRECTOR EXECUTIV
Marian Florin AITAI

JUDEŢUL ALBA

Anexa nr. 1
la Proiectul de hotărâre
a Consiliului Județean Alba
nr. 85/1 aprilie 2021
REPARTIZAREA

pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba a cotei de 6% din impozitul pe venit estimat
a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală,
pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și
pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod
justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit repartizat și din
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
mii lei
Nr.
crt.

Unitatea administrativ -teritorială

Sume propuse 2021

A

1

0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

TOTAL, din care:
Municipiul Aiud
Municipiul Alba Iulia
Municipiul Blaj
Municipiul Sebeș
Oraș Abrud
Oraș Baia de Arieș
Oraș Câmpeni
Oraș Cugir
Oraș Ocna Mureș
Oraș Teiuș
Oraș Zlatna
Comuna Albac
Comuna Almașu Mare
Comuna Arieșeni
Comuna Avram Iancu
Comuna Berghin
Comuna Bistra
Comuna Blandiana
Comuna Bucerdea Granoasă
Comuna Bucium
Comuna Câlnic
Comuna Cenade
Comuna Cergău
Comuna Ceru Băcăinți
Comuna Cetatea de Baltă
Comuna Ciugud
Comuna Ciuruleasa
Comuna Crăciunelu de Jos
Comuna Cricău
Comuna Cut
Comuna Daia Română
Comuna Doștat
Comuna Fărău
Comuna Galda de Jos
Comuna Gârbova
Comuna Gârda de Sus
Comuna Hopârta

27,134
1,700
2,000
1,750
1,700
500
300
800
1,700
1,000
250
700
300
175
350
300
225
350
150
150
250
250
200
225
50
250
250
250
250
200
150
300
150
200
200
250
225
200

Nr.
crt.

Unitatea administrativ -teritorială

Sume propuse 2021

A

1

0

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Comuna Horea
Comuna Ighiu
Comuna Intregalde
Comuna Jidvei
Comuna Livezile
Comuna Lopadea Nouă
Comuna Lunca Mureșului
Comuna Lupșa
Comuna Meteș
Comuna Mihalț
Comuna Mirăslău
Comuna Mogoș
Comuna Noșlac
Comuna Ocoliș
Comuna Ohaba
Comuna Pianu
Comuna Poiana Vadului
Comuna Ponor
Comuna Poșaga
Comuna Rădești
Comuna Râmeţ
Comuna Rimetea
Comuna Roșia de Secaș
Comuna Roșia Montană
Comuna Sălciua
Comuna Săliștea
Comuna Sâncel
Comuna Sântimbru
Comuna Săsciori
Comuna Scărișoara
Comuna Șibot
Comuna Sohodol
Comuna Șona
Comuna Şpring
Comuna Stremț
Comuna Șugag
Comuna Unirea
Comuna Vadu Moților
Comuna Valea Lungă
Comuna Vidra
Comuna Vințu de Jos

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

250
450
125
424
150
200
150
200
200
350
200
100
175
200
125
250
150
100
150
200
250
150
250
200
225
200
200
200
300
150
200
300
280
200
250
300
280
150
150
250
250
Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

JUDEŢUL ALBA

Anexa nr. 2
la Proiectul de hotărâre
al Consiliului Județean Alba
nr. 85/1 aprilie 2021
REPARTIZAREA

pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a sumelor defalcate din taxa pe valoare
adaugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2021
mii lei
Nr.
crt.

Unitatea administrativ -teritorială

Sume propuse 2021

A

1

0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

TOTAL, din care:
Municipiul Blaj
Oraș Câmpeni
Oraș Ocna Mureș
Oraș Teiuș
Comuna Albac
Comuna Arieșeni
Comuna Berghin
Comuna Blandiana
Comuna Bucium
Comuna Câlnic
Comuna Cergău
Comuna Ciugud
Comuna Ciuruleasa
Comuna Doștat
Comuna Fărău
Comuna Galda de Jos
Comuna Gârbova
Comuna Hopârta
Comuna Livezile
Comuna Meteș
Comuna Mihalț
Comuna Ocoliș
Comuna Pianu
Comuna Poșaga
Comuna Rădești
Comuna Râmeţ
Comuna Roșia de Secaș
Comuna Săliștea
Comuna Stremț
Comuna Unirea
Comuna Vidra
Judeţul Alba

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

15,122
500
400
400
100
350
400
200
200
100
200
200
500
100
200
350
500
100
100
400
200
500
100
150
100
200
100
100
100
100
400
100
7,672
Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă
în anul școlar 2020-2021, pentru elevii care frecventează învăţământul special
și special integrat din Judeţul Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna aprilie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind stabilirea
cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă în anul școlar 2020-2021 pentru elevii
care frecventează învăţământul special și special integrat din Judeţul Alba;
Având în vedere prevederile :
- art. 173 alin. 1 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare;
- art. 82 alin. 11, art. 105 alin. 2 lit. d şi art. 110 alin. 3 din Legea nr.1/2011 a educației
naționale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
- H.G. nr. 1064/2020 privind aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de
merit de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu
frecvență, care se acordă în anul școlar 2020-2021;
- Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de
stat aprobate prin Ordinul nr. 5576/7 octombrie 2011 al ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat
aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării tineretului şi sportului nr. 5573 din 7
octombrie 2011;
- Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul
preuniversitar de stat, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei
unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021 - 2022 aprobată prin Ordinul
ministrului educației naționale nr. 5599/ 2020;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare adoptă
următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se stabilește, pentru anul școlar 2020-2021, cuantumul bursei de performanță, de
merit, de studiu și de ajutor social de care beneficiază elevii care frecventează învățământul special
și special integrat finanțat din bugetul local al Județului Alba, în valoare de 150
lei/elev/lună/bursă.
Art. 2. (1) Se aprobă acordarea unui număr de 116 burse de ajutor social și a unui număr de
5 burse de merit pentru elevii care frecventează învățământul special și special integrat finanțat din
bugetul local al Județului Alba, pentru anul școlar 2020-2021, conform anexei - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
(2) Numărul burselor prevăzute la alin. 1 poate fi revizuit semestrial, în condițiile
legii.
Art. 3. Bursele se acordă din bugetul local al Județului Alba din sumele defalcate din taxa pe
valoarea adăugată destinate finanțării burselor acordate elevilor care frecventează învățământul
special, conform prevederilor art. 82 și art. 105 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu
modificările și completările ulterioare, precum și din veniturile proprii ale bugetului local al
Județului Alba.
Art. 4. Criteriile specifice de acordare a burselor școlare se stabilesc anual în consiliile de
administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu
integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare, cu respectarea Criteriilor generale de
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat aprobate prin Ordinul nr.

5576/7 octombrie 2011 al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, cu modificările
și completările ulterioare.
Art. 5. Responsabilitatea primirii cererilor, a verificării documentelor care atestă
îndeplinirea condițiilor de acordare a burselor școlare și stabilirea beneficiarilor acestor burse
aparține în integralitate comisiei de atribuire a burselor constituită la nivelul fiecărei unități de
învățământ.
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,
Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba, unităţilor de
învăţământ menţionate în anexa prezentei hotărâri, Direcției juridică și administraţie publică,
Direcţiei dezvoltare şi bugete şi Compartimentului unităţi de asistenţă medicală, socială,
învăţământ special din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Inițiatori, consilierii judeţeni

Avizat pentru legalitate

Cristian BARB
Ioan Dan CHERECHEȘ

SECRETAR GENERAL

Laurențiu CRIȘAN
Eugenia-Marcela DĂRĂMUȘ

Vasile BUMBU

Petru Romi DRAGOSIN
Ioan MATEI
Maria-Mirela MOCAN
Corneliu MUREȘAN
Marcel OȚOIU
Petronela-Camelia TRÎMBIȚAȘ

Înregistrat cu nr. 86
Alba Iulia, 1 aprilie 2021
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu
art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală,
prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG uri și sport

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 86/1 aprilie 2021

LISTA
privind numărul burselor școlare care se acordă în anul școlar 2020-2021, pentru elevii
care frecventează învăţământul special și special integrat din Judeţul Alba

Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Unitatea de învățământ
Centrul Școlar de Educație Incluzivă
Alba Iulia
Liceul cu Program Sportiv
„Florin Fleșeriu” Sebeș
Liceul Tehnologic
„Timotei Cipariu” Blaj
Liceul
„Horea, Cloșca și Crișan” Abrud
Școala Gimnazială
„Singidava” Cugir
Colegiul Național
„Bethlen Gabor” Aiud
Școala Gimnazială
Câmpeni

Nr. burse de
ajutor social
57

Nr. burse de
merit

20

5

Inițiatori, consilierii judeţeni
Cristian BARB
Ioan Dan CHERECHEȘ
Laurențiu CRIȘAN
Eugenia-Marcela DĂRĂMUȘ
Petru Romi DRAGOSIN
Ioan MATEI
Maria-Mirela MOCAN
Corneliu MUREȘAN
Marcel OȚOIU
Petronela-Camelia TRÎMBIȚAȘ

27
5
4
1
2

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 7473/1 aprilie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare
care se acordă în anul școlar 2020-2021, pentru elevii care frecventează învăţământul
special și special integrat din Judeţul Alba

Expunere de motive
Elevii din învăţământul preuniversitar de stat beneficiază de burse acordate din sumele
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, reprezentând o formă de sprijin material, vizând
atât protecţia socială, cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi
disciplină având drept scop susținerea activității de învăţare de înaltă performanță, precum și
scăderea abandonului școlar al elevilor și asigurarea accesului egal la educație al tuturor copiilor.
Astfel, potrivit prevederilor art. 82 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare, elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul
preuniversitar de stat beneficiază lunar de burse de performanţă, de burse de merit, de burse de
studiu şi de burse de ajutor social.
Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local respectiv a consiliului
judeţean.
Criteriile generale de acordare a burselor se stabilesc de Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului. Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, de merit, a
burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale
unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de
către elevi a activităţilor şcolare, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 5576/2011 privind
aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de
stat, cu modificările și completările ulterioare.
Cheltuielile cu bursele elevilor se acordă din bugetele locale ale unităţilor administrativteritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, şi din sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie, fiind una dintre
categoriile de cheltuieli susţinute prin finanţarea complementară, potrivit prevederilor art. 105
alin. 2 lit. d din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Descrierea situaţiei actuale
Consiliul județean are atribuții privind gestionarea serviciilor publice de interes județean, iar
în exercitarea acestor atribuții asigură în condițiile legii și potrivit competențelor sale, cadrul
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind educația, sănătatea,
serviciile sociale a persoanelor sau grupurilor aflate în nevoie socială.
Finanţarea unităţilor de învăţământ special, a claselor de învăţământ special, a elevilor din
învăţământul special și a liceelor speciale se asigură din sumele defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor judeţene conform art. 110 alin. 3 din Legea
educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Baza legală
 art. 173 alin. 1 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 art. 82 alin. 11, art. 105 alin. 2 lit. d şi art. 110 alin. 3 din Legea nr.1/2011 a educației
naționale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;

- H.G. nr. 1064/2020 privind aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de
merit de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu
frecvență, care se acordă în anul școlar 2020-2021;
- Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de
stat aprobate prin Ordinul nr. 5576/7 octombrie 2011 al ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat
aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării tineretului şi sportului nr. 5573 din 7
octombrie 2011;
- Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul
preuniversitar de stat, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei
unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021 - 2022 aprobată prin Ordinul
ministrului educației naționale nr. 5599/ 2020;
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. 86 din 1 aprilie 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.
Inițiatori, consilierii judeţeni
Cristian BARB
Ioan Dan CHERECHEȘ
Laurențiu CRIȘAN
Eugenia-Marcela DĂRĂMUȘ

Petru Romi DRAGOSIN

Ioan MATEI

Maria-Mirela MOCAN
Corneliu MUREȘAN
Marcel OȚOIU
Petronela-Camelia TRÎMBIȚAȘ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 7474/1 aprilie 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 stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă
în anul școlar 2020-2021, pentru elevii care frecventează învăţământul special
și special integrat din Judeţul Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 2 aprilie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi s a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 12 aprilie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 86 din 1 aprilie 2021 şi are ataşat privind
stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă în anul școlar 2020-2021
pentru elevii care frecventează învăţământul special și special integrat din Judeţul Alba.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. ... / aprilie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se
acordă în anul școlar 2020- 2021, pentru elevii care frecventează învăţământul special și
special integrat din judeţul Alba
Acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material vizând atât protecția socială cât și
stimularea elevilor care obțin rezultate foarte bune la învățătură.
Potrivit prevederilor art. 82 alin. (1) și (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu
modificările şi completările ulterioare precum și ale Ordinului Ministerului Educației nr.
5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din
învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare elevii de la cursurile
cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat beneficiază de burse acordate din sumele
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.
Cuantumul minim al bursei de performanţă, al bursei de merit, al bursei de studiu şi al
bursei de ajutor social se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului, iar cuantumul unei burse
acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi numărul acestora se
stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean.
Conform prevederilor HG nr. 1064/2020 privind aprobarea cuantumului minim al
burselor de performanță, de merit de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul
preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2020-2021, cuantumul minim al
burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, de care pot beneficia elevii din
învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, este de 100 lei. Totodată se precizează că
autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale pot stabili un cuantum mai mare al
burselor, în funcţie de posibilităţile financiare ale unităţilor/subdiviziunilor administrativteritoriale.
Luând în considerare:
 prevederile art. 110 alin. 3 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și
completările ulterioare,
 prevederile HG nr. 1064/2020 privind aprobarea cuantumului minim al burselor de
performanță, de merit de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul
preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2020-2021,
 prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021,
 centralizarea solicitărilor depuse de unitățile de învățământ special și special integrat
finanțate din bugetul local al Județului Alba
se stabilește, pentru anul școlar 2020-2021, cuantumul bursei de performanță, de merit,
de studiu și de ajutor social de care beneficiază elevii care frecventează învățământul special și
special integrat finanțat din bugetul local al Județului Alba, în valoare de 150 lei/elev/lună/bursă
și se stabilește acordarea unui număr de 116 burse de ajutor social și a unui număr de 5 burse de
merit.
Fondurile necesare pentru acordarea burselor de ajutor social și a burselor de merit vor fi
prevăzute în bugetul local al Județului Alba pe anul 2021 din sumele defalcate din taxa pe
valoarea adăugată destinate finanțării burselor acordate elevilor care frecventează învățământul
special, potrivit prevederilor art. 82 și art. 105 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare, precum și din veniturile proprii ale bugetului local al
Județului Alba, iar numărul de burse se poate revizui semestrial, în condițiile legii.
Responsabilitatea primirii cererilor, a verificării documentelor care atestă îndeplinirea
condițiilor de acordare a burselor și stabilirea beneficiarilor acestor burse aparține în integralitate
comisiei de atribuire a burselor constituită la nivelul fiecărei unități de învățământ.
Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor
de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor

de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către
elevi a activităţilor şcolare.
Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 86 din data de 1 aprilie 2021.
Director executiv,
Marian Aitai

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcții ale
Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna aprilie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei şi a Statului de funcții ale Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia;
- solicitarea nr. 247 din 29 martie 2021 a Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia,
înregistrată cu nr. 7317 din 30 martie 2021 la registratura Consiliului Județean Alba.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi
desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcții al Teatrului de Păpuși „Prichindel”
Alba Iulia, după cum urmează:
a.) La Compartimentul producţie, administrativ: se desfiinţează postul vacant de
muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole sau concerte treapta I, se înfiinţează
un post vacant de artist plastic debutant şi se mută postul ocupat de plasator sală de la
Compartimentul scenă.
b.) La Compartimentul financiar, contabilitate, resurse umane, juridic se desfiinţează
postul vacant de inspector de specialitate debutant.
c.) La Compartimentul artistic se înfiinţează un post vacant de actor (teatru, mânuitor
păpuși–marionete) gradul II.
d.) La Compartimentul scenă un post vacant de muncitor din activitatea specifică
instituţiilor de spectacole sau concerte debutant se transformă în muncitor din activitatea
specifică instituţiilor de spectacole sau concerte treapta III.
Art. 2. Organigrama Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, 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 Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, cu modificările
prevăzute la art. 1, va avea structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art. 4. Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 151 din 16 iulie 2020 şi anexa nr. 1 a
Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 59 din 20 martie 2020 își încetează aplicabilitatea la
data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a Managerului Teatrului de
Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 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, Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba
Iulia, administratorului public al Județului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică,
Direcției dezvoltare și bugete, Serviciului investiţii, dezvoltare, promovare patrimonială şi
managementul unităţilor de cultură și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Nr. 87
Alba Iulia, 1 aprilie 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:
Administratorului public al judeţului Alba
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 şi completările ulterioare către
următoarele comisii de specialitate:
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

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean nr. 87/1 aprilie 2021

ROMANIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
ORGANIGRAMA
TEATRULUI DE PAPUŞI „PICHINDEL” ALBA IULIA
DIRECTOR - MANAGER
1

CONSILIUL ARTISTIC

SERVICIUL
ARTISTIC- SCENA - 1

CONSILIUL ADMINISTRATIV

CONTABIL SEF
1

COMPARTIMENTUL
ARTISTIC

COMPARTIMENTUL
SCENĂ

COMPARTIMENT
MARKETING
CULTURAL

COMPARTIMENT
FINANCIAR
CONTABILITATE,
RESURSE UMANE,
JURIDIC

9

6

4

2

COMPARTIMENTUL
PRODUCTIE,
ADMINISTRATIV

5

8
4

TOTAL
POSTURI
28

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

din care
Conducere
2

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
VasileBUMBU

Execuție
26

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 87/1 aprilie 2021
STAT DE FUNCȚII
AL TEATRULUI DE PĂPUȘI „PRICHINDEL” ALBA IULIA

Nr.
crt.
1

Denumirea funcției

Nivelul
studiilor
S

Număr
posturi
1
1
1
9
4
4
1
6
1
1
1
1

Contabil șef grad II
SERVICIUL ARTISTIC-SCENA
Șef serviciu artistic-scena grad II
S
2
COMPARTIMENTUL ARTISTIC
Actor (teatru, mânuitor păpuși–marionete) gradul IA
S
3-6
S
7-10 Actor (teatru, mânuitor păpuși–marionete) gradul II
Actor treapta III
11
COMPARTIMENTUL SCENA
Regizor
scena
(culise) gradul IA
S
12
*)
Operator lumini gradul IA
S
13
Maestru lumini treapta I
14
Maestru sunet treapta I
15
Muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole
M;G
1
16
sau concerte treapta I
Muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole
M;G
1
17
sau concerte treapta III
COMPARTIMENT MARKETING CULTURAL
4
Secretar literar gradul IA
S
1
18
S
2
19-20 Impresar artistic gradul IA
Referent de specialitate gradul I
S
1
21
COMPARTIMENTUL PRODUCŢIE,
5
ADMINISTRATIV
Referent de specialitate gradul II
S
1
22
Artist plastic debutant
S
1
23
Muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole
M;G
1
24
sau concerte treapta I
Muncitor calificat I
M;G
1
25
Plasator sala
1
26
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE,
2
RESURSE UMANE, JURIDIC
Referent de specialitate gradul IA
S
1
27
Consilier juridic gradul I
S
1
28
TOTAL
28
*
În cazul în care persoana, pentru care s-a primit aprobarea nominală de la Ministerul
Culturii şi Identităţii Naţionale pentru a ocupa o funcţie corespunzătoare nivelului de studii
superioare, nu mai îndeplineşte criteriile stabilite prin Ordinul ministrului culturii şi identităţii
naţionale nr. 2883/2017, Teatrul de Păpuşi „Prichindel Alba Iulia” va solicita, în acest sens,
modificarea statului de funcţii. Funcţia de bază este maestru lumini treapta I.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 7535/1 aprilie 2021

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcții
ale Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia

I. Expunere de motive
Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, prin adresa nr. 247 din 29 martie 2021
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 7317 din 30 martie 2021 a solicitat
modificarea organigramei şi a statului de funcţii prin: mutarea unui post ocupat de la un
compartiment la altul, transformarea unui post vacant, precum şi desfiinţarea şi înfiinţarea unor
posturi vacante.
Potrivit prevederilor art. 191 alin. 2 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și 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. 59 din 20 martie 2020 a fost aprobată
Organigrama Teatrului de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 151 din 16 iulie 2020 a fost aprobat Statul
de funcţii al Teatrului de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia.
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 59 din 20 martie 2020 privind aprobarea
modificării Organigramei, Statului de funcții şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare
ale Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 151 din 16 iulie 2020 privind aprobarea
modificării Statului de funcții al Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi
desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
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. 87 din 1 aprilie 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. 7538/1 aprilie 2021

APROB,
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
Domnul Dan Mihai POPESCU
- administrator public al Judeţului Alba
şi
Domnul Horaţiu Zaharie SUCIU
- şef birou, Biroul resurse umane
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
Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 2 aprilie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 12 aprilie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 15/19 ianuarie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei şi a Statului de funcții ale Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia;
- solicitarea nr. 247 din 29 martie 2021 a Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia,
înregistrată cu nr. 7317 din 30 martie 2021 la registratura Consiliului Județean Alba.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Administrator public
Biroul resurse umane
Nr. 7542/1 aprilie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcții
ale Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia
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 și 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”.
Teatrul de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia a solicitat, prin adresa nr. 247 din 29 martie
2021 aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii, astfel:
- La Compartimentul producţie, administrativ: se desfiinţează postul vacant de muncitor
din activitatea specifică instituţiilor de spectacole sau concerte treapta I, se înfiinţează un
post vacant de artist plastic debutant şi se mută postul ocupat de plasator sală de la
Compartimentul scenă.
- La Compartimentul financiar, contabilitate, resurse umane, juridic se desfiinţează
postul vacant de inspector de specialitate debutant.
- La Compartimentul artistic se înfiinţează un post vacant de actor (teatru, mânuitor
păpuși–marionete) gradul II.
- La Compartimentul scenă un post vacant de muncitor din activitatea specifică
instituţiilor de spectacole sau concerte debutant se transformă în muncitor din activitatea
specifică instituţiilor de spectacole sau concerte treapta III.
Potrivit art. 4 alin. 1 și 2 din O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de
spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările
şi completările ulterioare, ”Instituţiile de spectacole sau concerte se înfiinţează, se organizează
şi funcţionează în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale,” respectiv,
”Instituţiile de spectacole sau concerte elaborează propriile regulamente de organizare şi
funcţionare, care se aprobă, potrivit legii, de autorităţile în subordinea cărora se află”.
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 Teatrului de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia.
Administrator public al judeţului Alba
Dan POPESCU

Şef birou,
Horaţiu Zaharia SUCIU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind însuşirea documentaţiei cadastrale de alipire a două parcele aflate în incinta
imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, judeţul Alba, înscrise în
CF 85718 Alba Iulia şi CF 101917 Alba Iulia - proprietate publică a UAT-Judeţul Alba,
rezultând o suprafaţă de 1506 mp., înscrisă sub nr. cadastral 114461
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna aprilie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiei
cadastrale de alipire a două parcele aflate în incinta imobilului situat în municipiul Alba Iulia,
str. Petru Dobra nr. 2, judeţul Alba, înscrise în CF 85718 Alba Iulia şi CF 101917 Alba Iulia proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, rezultând o suprafaţă de 1506 mp înscrisă sub nr.
cadastral 114461;
- documentaţia tehnică cadastrală de alipire a imobilelor 85718 şi 101917, aflate în
incinta imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, judeţul Alba, rezultând
o suprafaţă de 1506 mp înscrisă sub nr. cadastral 114461, documentaţie realizată de expert. topo.
Şuluţiu Mihai (aprobată prin referatul de admitere nr. 22317/24.03.2021 al Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba prin Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba
Iulia), înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 7090 din 26 martie 2021.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f, art. 286 alin. 3 coroborat cu pnct. 1 din anexa nr. 3, art.
287 lit. b şi art. 288 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;
- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 31/2016 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de
inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor unităţi din subordine, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se însuşeşte Documentaţia tehnică cadastrală realizată de expert. topo. Şuluţiu
Mihai de alipire a două parcele aflate în incinta imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str.
Petru Dobra, nr. 2, judeţul Alba, înscrise în CF 85718 Alba Iulia şi CF 101917 Alba Iulia proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, rezultând o suprafaţă de 1506 mp înscrisă sub nr.
cadastral 114461, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă alipirea celor două parcele înscrise în CF 85718 Alba Iulia sub nr.
cadastral 85718 în suprafaţă de 593 mp şi în CF 101917 Alba Iulia sub nr. cadastral 101917 în

suprafaţă de 913 mp., având categoria de folosinţă curţi construcţii, rezultând o suprafaţă
măsurată de 1506 mp., înscrisă sub nr. cadastral 114461.
Art. 3. Poziţia cu nr. crt. 215 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba se modifică în mod corespunzător.
Art. 4. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba / Biroului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de
proprietate în favoarea Judeţului Alba - domeniului public şi drept de administrare în favoarea
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.
Art. 5. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba / Biroului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în Cartea Funciară a modificărilor
prevăzute în prezenta hotărâre.
Art. 6. 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. 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, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei
gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism şi Direcţiei dezvoltare şi
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 88
Alba Iulia, 1 aprilie 2021
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, către
următoarea comisie de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare
rurală, prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi
urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al
județului

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 7539/1 aprilie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale de alipire a două
parcele aflate în incinta imobilului situat în municipiul Alba Iulia,str. Petru Dobra, nr. 2,
judeţul Alba, înscrise în CF 85718 Alba Iulia şi CF 101917 Alba Iulia - proprietate publică
a UAT-Judeţul Alba, rezultând o suprafaţă de 1506 mp., înscrisă sub nr. cadastral 114461

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează însuşirea de către UAT - Județul Alba prin
Consiliul Judeţean Alba a documentaţiei cadastrale de alipire a două parcele aflate în incinta
imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, judeţul Alba, înscrise în CF
85718 Alba Iulia şi CF 101917 Alba Iulia - proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, rezultând o
suprafaţă de 1506 mp înscrisă sub nr. cadastral 114461.
II. Descrierea situaţiei actuale
Imobilul având categoria de folosinţă curţi construcţii este înscris în două cărţi funciare şi
anume CF 85718 şi CF 101917, urmând a fi efectuată actualizarea, alipirea celor două parcele
într-un singur număr cadastral alocat, reprezentat prin CF 114461. Imobilul este situat în
intravilanul municipiului Alba Iulia, fiind 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. 215.
Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică,
economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al
ţării, potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare.
Documentaţia tehnică cadastrală a fost întocmită de către expert topo. Şuluţiu Mihai, în
scopul „Reparaţie capitală şi schimb de destinaţie din Şcoală postliceală sanitară în Secţie
recuperare, Medicină fizică, Balneologie şi Extindere ambulator” la Spitalul Judeţean de Urgenţă
Alba Iulia, documentație depusă și înregistrată la Consiliul Județean Alba cu nr. 7090/26 martie
2021.
Pentru ca documentaţia tehnică cadastrală să poată fi depusă la Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Alba, se impune însuşirea acesteia de către Consiliul Judeţean Alba.
III. Reglementări anterioare
Nu există
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f, art. 286 alin. 3 coroborat cu pnct. 1 din anexa nr. 3, art.
287 lit. b şi art. 288 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1 cu modificările şi completările
ulterioare;
- H.G. nr. 31/2016 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de
inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor unităţi din subordine, cu modificările şi completările
ulterioare;

- Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară
aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare.
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Domnul expert topo. Şuluţiu Mihai, a întocmit documentaţia tehnică cadastrală de alipire
a două parcele, aflate în municipiul Alba Iulia str. Petru Dobra nr. 2, documentație depusă și
înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 7090/26 martie 2021.
În urma verificării, s-a constatat faptul că documentaţia tehnică topografică de alipire,
este corect întocmită, drept urmare se recomandă alipirea celor două cărţi funciare în cartea
funciară nou alocată şi anume CF 114461, care face obiectul proiectului de hotărâre.
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 88 din 1 aprilie 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. 7540/1 aprilie 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 însuşirea documentaţiei cadastrale de alipire a două parcele aflate în incinta
imobilului situat în municipiul Alba Iulia,str. Petru Dobra, nr. 2, judeţul Alba, înscrise în
CF 85718 Alba Iulia şi CF 101917 Alba Iulia - proprietate publică a UAT-Judeţul Alba,
rezultând o suprafaţă de 1506 mp., înscrisă sub nr. cadastral 114461
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 2 aprilie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 12 aprilie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 88 din 1 aprilie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiei
cadastrale de alipire a două parcele aflate în incinta imobilului situat în municipiul Alba Iulia,
str. Petru Dobra nr. 2, judeţul Alba, înscrise în CF 85718 Alba Iulia şi CF 101917 Alba Iulia proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, rezultând o suprafaţă de 1506 mp înscrisă sub nr.
cadastral 114461;
- documentaţia tehnică cadastrală de alipire a imobilelor 85718 şi 101917, aflate în
incinta imobilului imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, judeţul Alba,
rezultând o suprafaţă de 1506 mp înscrisă sub nr. cadastral 114461, documentaţie realizată de
expert. topo. Şuluţiu Mihai (aprobată prin Referatul de admitere nr. 22317/24.03.2021 al
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba prin Biroul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Alba Iulia), înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 7090 din 26
martie 2021.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 7603/2 aprilie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale de alipire a două
parcele aflate în incinta imobilului situat în municipiul Alba Iulia,str. Petru Dobra, nr. 2,
judeţul Alba, înscrise în CF 85718 Alba Iulia şi CF 101917 Alba Iulia - proprietate publică
a UAT-Judeţul Alba, rezultând o suprafaţă de 1506 mp., înscrisă sub nr. cadastral 114461

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, care a fost atestat prin H.G. nr. 974/2002
privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al municipiilor, oraşelor şi
comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa
nr. 1;
Imobilul situat în intravilanul municipiului Alba Iulia având două parcele identificate prin
CF 85718 şi CF 101917 a fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 215.
Conform prevederilor art. 27 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii
imobiliare, „imobilele ce aparţin domeniului public şi domeniului privat al statului sau, după caz,
al unităţii administrativ-teritoriale se vor înscrie în cărţi funciare speciale ale unităţii
administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excepţiile prevăzute de lege”.
Procedura de actualizare date imobil este reglementată prin Legea nr. 7/1996 a
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, precum şi prin Regulamentul de avizare, recepţie şi
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al
ANCPI nr. 700/2014.
Prin actualizarea, alipirea celor două parcele identificate prin CF 85718 în suprafaţă de
593 mp, şi CF 101917 în suprafaţă de 913 mp., având categoria de folosinţă curţi construcţii, va
rezulta o suprafaţă măsurată de 1506 mp., conform CF 114461 nou alocat. În urma identificării şi
măsurătorilor efectuate de către, expert topo. Şuluţiu Mihai, s-a întocmit Documentaţia tehnică
cadastrală care a fost depusă şi înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 7090
din 26 martie 2021.
Menţionăm faptul că proprietarul tabular asupra celor două parcele în cauză având
categoria de folosinţă curţi construcţii şi care urmează a fi alipite este Domeniul public al
judeţului Alba cu drept de administrare Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. Alipirea celor
două parcele este necesară pentru investiţia "Reparaţie capitală şi schimb de destinaţie din Şcoală
postliceală sanitară în Secţie recuperare, Medicină fizică, Balneologie şi Extindere ambulator” la
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.
Se propune însuşirea de către Consiliul Judeţean Alba, a documentaţiei tehnice cadastrală
întocmită de expert topo. Şuluţiu Mihai, urmând a se solicita Oficiului de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Alba/Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, alipirea celor două
parcele identificate prin CF 86131 şi CF 106270 rezultând CF 114415 - proprietate publică a
judeţului Alba, în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), art. 182 alin.(1),
alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 286 alin.(3), art. 289 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă nr.
57/2019 privind Codul administrativ, în urma însușirii documentaţiei tehnice cadastrală
întocmită de expert topo., Şuluţiu Mihai, de către Consiliul Judeţean Alba va permite depunerea
documentaţiei la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Alba Iulia, în vederea alipirii celor două parcele, cu notarea proprietăţii

asupra - UAT Judeţul Alba cu drept de administrare Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
aferente imobilului situat în municipiul Alba Iulia str. Petru Dobra nr. 2.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Florin GHILEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea preluării temporare în administrarea
Consiliului Județean Alba a bunului imobil - teren, situat administrativ în
comuna Săsciori, sat aparţinător Răchita, în vederea realizării obiectivului
- pod provizoriu la km 24+240 pe DJ 704A
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna aprilie 2020;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea
preluării temporare în administrarea Consiliului Județean Alba a bunului imobil - teren, situat
administrativ în comuna Săsciori, sat aparţinător Răchita, în vederea realizării obiectivului - pod
provizoriu la km 24+240 pe DJ 704A;
Ţinând cont de prevederile:
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 60/2021 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;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Săsciori nr. 20/2021 privind transmiterea
unei suprafeţe de 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 aprobă preluarea temporară în administrarea Consiliului Județean Alba a
bunului imobil-teren, situat administrativ în comuna Săsciori, sat aparţinător Răchita, în
suprafaţă de 400 mp, 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 constituie în favoarea Consiliului Județean Alba până
la finalizarea lucrărilor.
Art. 3. După recepţia finală a lucrărilor menționate la art. 1, bunul imobil-teren va reveni
în administrarea Consiliului Local Săsciori.
Art. 4. Predarea, respectiv preluarea imobilului descris la art. 1 se face pe bază de
protocol de predare - primire, încheiat atât la predarea către Consiliul Județean Alba, cât și la
preluarea de către Consiliul Local al Comunei Săsciori, după recepția finală a lucrărilor.
Art. 5. 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. 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,
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

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 89
Alba Iulia, 1 aprilie 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 şi completările ulterioare către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală,
prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi
urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al
județului

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 7546/1 aprilie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea preluării temporare în administrarea
Consiliului Județean Alba a bunului imobil - teren, situat administrativ în
comuna Săsciori, sat aparţinător Răchita, în vederea realizării obiectivului
- pod provizoriu la km 24+240 pe DJ 704A

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea preluării temporare în
administrarea Consiliului Județean Alba a bunului imobil – teren, situat administrativ în
localitatea Răchita, comuna Săsciori, 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 H.G. 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 H.G. 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 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 60/2021 s-a încuviințat cererea adresată
Consiliului local al Comunei Săsciori, pentru transmiterea unui imobil - teren, din administrarea
Consiliului local al Comunei Săsciori, în administrarea Consiliului Județean Alba, iar Consiliul
Local al Comunei Săsciori prin Hotărârea nr. 20/2021 a aprobat transmiterea imobilului – teren,
situat administrativ în localitatea Răchita, comuna Săsciori, 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;
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, 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”, motiv pentru care am
inițiat prezentul proiect de hotărâre.
III. Reglementări anterioare
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 60/2021 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;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Săsciori nr.20/2021 privind transmiterea
unei suprafeţe de teren, din administrarea Consiliului local al Comunei Săsciori, în
administrarea Consiliului Județean Alba.
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
- raportul nr. 25924 din 19 noiembrie 2020 al Comisiei de inventariere a bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al Județului Alba;
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. 89 din 1 aprilie 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. 7548/1 aprilie 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 preluării temporare în administrarea
Consiliului Județean Alba a bunului imobil - teren, situat administrativ în
comuna Săsciori, sat aparţinător Răchita, în vederea realizării obiectivului
- pod provizoriu la km 24+240 pe DJ 704A
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 2 aprilie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 12 aprilie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 89/1 aprilie 2021 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea preluării temporare
în administrarea Consiliului Județean Alba a bunului imobil - teren, situat administrativ în
comuna Săsciori, sat aparţinător Răchita, în vederea realizării obiectivului - pod provizoriu la
km 24+240 pe DJ 704A;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Săsciori nr. 20/2021 privind transmiterea
unei suprafeţe de 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. 7560/1 aprilie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării temporare în administrarea
Consiliului Județean Alba a bunului imobil - teren, situat administrativ în
comuna Săsciori, sat aparţinător Răchita, în vederea realizării obiectivului
- pod provizoriu la km 24+240 pe DJ 704A
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea preluării temporare în
administrarea Consiliului Județean Alba a bunului imobil – teren, situat administrativ în
localitatea Răchita, comuna Săsciori, 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”.
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 2 poduri și 12 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 2 poduri 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 îl face impracticabil circulației rutiere în condiții minime de siguranță, acesta se va
demola, 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 pe perioada lucrărilor.
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 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 60/2021 s-a încuviințat cererea adresată
Consiliului local al Comunei Săsciori, pentru transmiterea unui imobil - teren, din administrarea
Consiliului local al Comunei Săsciori, în administrarea Consiliului Județean Alba. Prin Hotărârea
nr. 20/2021, Consiliul Local al Comunei Săsciori a aprobat transmiterea imobil – teren, situat
administrativ în localitatea Răchita, comuna Săsciori, 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;
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 … ” 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
prelua imobil – teren, situat administrativ în localitatea Răchita, comuna Săsciori, din
administrarea Consiliului local al Comunei Săsciori, în administrarea Consiliului Județean Alba,
în vederea realizării obiectivului - pod provizoriu la km 24+240 pe drumul județean DJ 704A.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei şi a Stalului de funcţii
ale Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna aprilie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei şi a Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud;
- solicitările nr. 791 din 18 martie 2021 şi nr. 893 din 29 martie 2021 ale Spitalului de
Pneumoftiziologie Aiud, înregistrate cu nr. 6499 din 22 martie 2021 şi nr. 7247 din 30 martie
2021 la registratura Consiliului Judeţean Alba.
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 31 din 25
februarie 2021 privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Spitalului de
Pneumoftiziologie Aiud;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. a, art. 173 alin. 1 lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. c
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
- art. 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordinului nr. 1224 16 septembrie 2010 al ministrului sănătăţii privind aprobarea
normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea
şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1778/2006 privind aprobarea
normativelor de personal.
- Ordinul comun nr. 1312/250 din 22 iulie 2020 al ministrului sănătăţii şi al
preşedintelui autorităţii naţionale de management al calităţii în sănătate privind organizarea
şi funcționarea structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate în cadrul unităţilor
sanitare cu paturi şi serviciilor de ambulanţă, în procesul de implementare a sistemului de
management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului
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 Spitalului de Pneumoftiziologie
Aiud, după cum urmează:
a.) La Secţia Pneumologie I :
- se înfiinţează un post de asistent medical PL;
- se înfiinţează un post de asistent medical debutant PL
b.) La Secţia Pneumologie I - Compartiment TBC:
- se desfiinţează două posturi vacante de asistent medical principal PL
c.) La Secţia Pneumologie II :
- se desfiinţează un post vacant de asistent medical principal PL
- se desfiinţează un post vacant de asistent medical PL
- se desfiinţează un post vacant de asistent medical debutant PL

d.) Se înfiinţează Compartimentul Spitalizare de zi cu două posturi vacante de asistent
medical principal PL.
e.) Se înfiinţează Ambulatoriul integrat - cabinet pneumologie cu un post vacant de
asistent medical principal PL.
f.) Se reorganizează Managementul calităţii serviciilor medicale în Compartimentul de
Management al Calităţii Serviciilor de Sănătate, astfel:
- se transformă un post vacant de consilier juridic debutant în post de consilier debutant
în specialitatea ştiinţe juridice
- se transformă un post vacant de economist gradul II în post de referent de specialitate
gradul II în specialitatea ştiinţe economice
- se desfiinţează un post vacant de asistent medical principal PL
- se înfiinţează un post de referent de specialitate debutant în specialitatea ştiinţe
sociale/economice/juridice.
Art. 2. Organigrama Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, 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 Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, cu modificările
prevăzute la art. 1 va avea structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei
hotărâri
Art. 4. Anexa Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 31 din 25 februarie 2021 şi
Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168 din 25 iulie 2019 îşi încetează
aplicabilitatea la 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 şi al managerului Spitalului de
Pneumoftiziologie Aiud, 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, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, Direcţiei juridică şi administraţie publică 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. 90
Alba Iulia, 1 aprilie 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:
- Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
- 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, cu modificările şi 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 hotărârea al
Consiliului Judeţean Alba nr. 90/1 aprilie 2021
STAT DE FUNCŢII
AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD
Nr.
crt.

1
2
3

4
5-6
7-13
14
15-16
17-20
21-25
26
27
28
29-30
31-33
34

35
36
37-38
39
40-44
45
46
47-49
50-56
57-62

63-64

65
66
67
68

69
70
71
72-73

Denumirea funcţiei

Nivel
studii

Specialitatea

COMITET DIRECTOR
Manager grad II
S
Director medical grad II
S
Director financiar contabil grad II
S
Economist
Total
SECŢIA PNEUMOLOGIE I 33 paturi
Medic şef secție grad II
S
Pneumologie
Medic primar
S
Pneumologie
Asistent medical principal
PL
Medicină generală
Asistent medical
PL
Medicină generală
Asistent medical debutant
PL
Medicină generală
Infirmieră, agent DDD
G
Infirmier
Îngrijitor curăţenie, brancardier
G
Îngrijitor curăţenie
SECŢIA PNEUMOLOGIE I - Compartiment TBC 23 paturi
Medic specialist
S
Pneumologie
Asistent medical principal-şef
PL
Medicină generală
Asistent medical principal
PL
Medicină generală
Asistent medical
PL
Medicină generală
Infirmieră, agent DDD
G
Infirmier
Îngrijitor curăţenie, brancardier
G
Îngrijitor curăţenie
Total
SECŢIA PNEUMOLOGIE II 60 paturi
Medic şef secție grad II
S
Pneumologie
Medic primar
S
Pneumologie
Medic specialist
S
Pneumologie
Asistent medical principal-şef
PL
Medicină generală
Asistent medical principal
PL
Medicină generală
Asistent medical principal
S
Medicină generală
Asistent medical principal
S
Medicină generală
Asistent medical
PL
Medicină generală
Infirmieră, agent DDD
G
Infirmier
Îngrijitor curăţenie, brancardier
G
Îngrijitor curăţenie
Total
COMPARTIMENT SPITALIZARE DE ZI 4 paturi
Asistent medical principal
PL
Medicină generală
Total
FARMACIA
Farmacist şef secție grad I
S
Farmacie
Asistent medical principal
PL
Farmacie
Asistent medical
PL
Farmacie
Îngrijitor curăţenie
G
Îngrijitor curăţenie
Total
LABORATOR ANALIZE MEDICALE + Comp. BK
Şef laborator grad I
S
Laborator
Medic specialist
S
Laborator
Biolog/biochimist
S
Biolog/biochimist
Asistent medical principal
PL
Laborator

Număr
posturi

1
1
1
3
1
2
7
1
2
4
5
1
1
1
2
3
1
31
1
1
2
1
5
1
1
3
7
6
28
2
2
1
1
1
1
4
1
1
1
2

74

Îngrijitor curăţenie

G

Îngrijitor curăţenie

Total
LABORATOR RADIOLOGIE-IMAGISTICĂ MEDICALĂ
Medic specialist
S
Radiologie
75
Asistent
medical
principal
PL
Radiologie
76
Total
LABORATOR EXPLORĂRI FUNCŢIONALE
+ Comp. ENDOSCOPIE BRONŞICĂ
S
Pneumologie
77-78 Medic specialist
Asistent medical principal
PL
Medicină generală
79
Total
DISPENSAR TBC
Medic primar
S
Pneumologie
80
Asistent medical principal
PL
Medicină generală
81
Asistent medical principal
PL
Radiologie
82
Asistent medical principal
PL
Medicină generală
83
Îngrijitor curăţenie
G
Îngrijitor curăţenie
84
Total
AMBULATORIU INTEGRAT
CABINET PNEUMOLOGIE
Asistent medical principal
PL
Medicină generală
85
Total
APARAT FUNCŢIONAL
STATISTICĂ MEDICALA
Registrator medical
M
86
Total
COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE A INFECŢIILOR
ASOCIATE ASISTENŢEI MEDICALE (Ord. 1101/2016)
Medic specialist
S
Epidemiologie
87
Asistent medical principal
PL
Epidemiologie
88
Infirmieră, agent DDD
G
Agent DDD
89
Total
COMPARTIMENTUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII
SERVICIILOR DE SĂNĂTATE
Medic specialist
S
Specialităţi medicale
90
Consilier debutant
S
Ştiinţe Juridice
91
Referent de specialitate, gradul II
S
Ştiinţe Economice
92
Ştiinţe sociale/
Referent de specialitate debutant
PL
economice/juridice
93
Total
FINANCIAR CONTABILITATE
S
Economist
94-96 Economist gradul IA
ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTARE
Referent specialitate gradul II
S
Economist
97
Total
BIROU RESURSE UMANE - SERVICII INTERNE
Şef birou grad II
S
Economist
98
Economist gradul I
S
Economist
99
S
Economist
100 Referent specialitate gradul I
JURIDIC
Consilier
juridic
gradul
II
S
Jurist
101
SERVICII INTERNE (secretariat-registratură, arhivă)
S
Economist
102 Economist gradul II
M
Arhivar
103 Funcţionar, arhivar
Total
SERVICIUL ADMINISTRATIV

1
6
1
1
2

2
1
3
1
1
1
1
1
5

1
1

1
1

1
1
1
3

1
1
1
1
4
3
1
4
1
1
1
1
1
1
6

Şef serviciu grad II

S
Inginer
1
APROVIZIONARE
M
Merceolog
1
105 Referent/merceolog tr. I
M
1
106 Magaziner
COMPARTIMENT SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA MUNCII, SITUAȚII DE
URGENȚĂ, PROTECȚIE CIVILĂ
Inginer
gradul
IA
S
Inginer
1
107
TEHNIC
SSD
Subinginer
1
108 Subinginer gradul I
COMPARTIMENT INFORMATICĂ
S
Informatică
1
109 Analist programator, gradul II
CAPELA
S
Preot
1
110 Preot gr. II
Total
7
DESERVIRE GENERALĂ
Portar,
paznic
G
Agent pază și ordine
1
111
Total
1
MUNCITORI ÎNTREȚINERE CLĂDIRI ŞI INSTALAȚII
Instalator
1
112 Muncitor calificat III
Electrician
1
113 Muncitor calificat II
Lăcătuş mecanic de
întreţinere şi reparaţii
1
114 Muncitor calificat tr. IV
Total
3
MUNCITORI DESERVIRE POSTURI FIXE
Centrala termică
Fochist
2
115-116 Muncitor calificat tr. II
Muncitor calificat tr. III
Fochist
1
117
Centrala telefonică
Telefonist
2
118-119 Muncitor calificat tr. IV
Confecţionare, reparare și întreținere inventar moale
Croitor
1
120 Muncitor calificat tr. III
Aprovizionare, depozitare, manipulare bunuri
Manipulant bunuri
1
121 Muncitor necalificat tr. I
Spaţii verzi
Horticultor
1
122 Muncitor calificat tr. II
Frizeria
Frizer
1
123 Muncitor calificat tr. IV
Conducere auto
Şofer
1
124 Şofer tr. I
Total
10
BUCĂTĂRIE
Bucătar
3
125-127 Muncitor calificat tr. III
Total
3
SPĂLĂTORIE
Spălătoreasă cu gestiune
M;G
Spălătoreasă
1
128
Spălătoreasă
M;G
Spălătoreasă
1
129
Total
2
GARDEROBĂ
Garderobier
M;G
Garderobier
1
130
Total
1
TOTAL POSTURI
130
104

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 7554/1 aprilie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a
Statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud

I. Expunere de motive
Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud prin adresele nr. 791 din 18 martie 2021 şi nr 893 din
29 martie 2021 înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6499 din 22 martie
2021 şi nr. 7247 din 30 martie 2021 a solicitat modificarea Organigramei şi a Statului de funcții
în sensul înfiinţării compartimentului Spitalizare de zi şi a Cabinetului de Pneumologie în cadrul
Ambulatorului integrat, precum şi în sensul reorganizării activităţii Compartimentului de
management al calităţii serviciilor medicale conform art. 12 din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.
1312//2020 privind organizarea şi funcţionarea structurii de management al calităţii serviciilor de
sănătate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi serviciilor de ambulanţă, în procesul de
implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei
pacientului. Totodată s-a solicitat înfiinţarea/desfiinţarea/transformarea unor posturi vacante
pentru asigurarea de servicii conform standardelor medicale.
Potrivit prevederilor art. 191 alin. 2 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, 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. 31 din 25 februarie 2021 a fost aprobat
Statul de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud.
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 31 din 25 februarie 2021 privind aprobarea
modificării Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud şi Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr. 168 din 25 iulie 2019 privind aprobarea modificării Organigramei şi a
Statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud.
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. c din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
- art. 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordinul nr. 1224 16 septembrie 2010 al ministrului sănătăţii privind aprobarea
normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea
şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1778/2006 privind aprobarea
normativelor de personal.

- Ordinul comun nr. 1312 din 22 iulie 2020 al ministrului sănătăţii şi nr. 250 din 22
iulie 2020 al preşedintelui autorităţii naţionale de management al calităţii în sănătate privind
organizarea şi funcționarea structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate în
cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi serviciilor de ambulanţă, în procesul de implementare a
sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului
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, 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. 90 din 1 aprilie 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. 7557/1 aprilie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
BIROUL RESURSE UMANE
Domnului Horaţiu Zaharie SUCIU - şef birou
şi
Direcţia juridică şi administraţie publică
Doamnei director executiv Liliana NEGRUŢ

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 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 funcţii
ale Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 2 aprilie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 12 aprilie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 90/1 aprilie 2021 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei şi a Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud;
- solicitările nr. 791 din 18 martie 2021 şi nr. 893 din 29 martie 2021 ale Spitalului de
Pneumoftiziologie Aiud, înregistrate cu nr. 6499 din 22 martie 2021 şi nr. 7247 din 30 martie
2021 la registratura Consiliului Judeţean Alba.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia juridică şi administraţie publică
Biroul resurse umane
Nr. 7688/2 aprilie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii
al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, consiliul judeţean „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”.
Articolul 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către
autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, prevede: „Autoritatea administraţiei publice locale, prin structura cu
atribuţii specifice în domeniu, are următoarele competenţe:
a) aprobă statele de funcţii ale unităţilor sanitare subordonate, cu încadrarea în
normativele de personal şi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;
b) aprobă modificarea statelor de funcţii aprobate;
c) aprobă organigrama şi modificarea acesteia;
d) înaintează Ministerului Sănătăţii, în vederea obţinerii avizului conform, propunerile
managerului unităţii privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea,
restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii pentru unităţile sanitare cu paturi al căror
management a fost transferat, pentru aprobarea acestora..”
Prin adresele nr. 791 din 18 martie 2021 şi nr. 893 din 29 martie 2021 Spitalul de
Pneumoftizologie Aiud a solicitat aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii prin
înfiinţarea unor compartimente care se regăsesc în structura aprobată prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr. 47 din 26 februarie 2015, precum şi prin transformarea/înfiinţarea/desfiinţarea
de posturi vacante. Totodată s-a solicitat reorganizarea activităţii structurii Managementul
calităţii serviciilor medicale.
Potrivit art. 6 din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1.224 din 16 septembrie 2010
privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind
aprobarea normativelor de personal ”(1) Numărul de posturi, pe categorii de personal, între
limita minimă şi maximă, se stabileşte de managerul fiecărei unităţi sanitare cu personalitate
juridică, potrivit structurilor medicale aprobate, cu încadrarea în cheltuielile de personal
aprobate ca limită maximă prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli.”
Art. 12 din Ordinului nr. 1312/250/2020 privind organizarea şi funcţionarea structurii de
management al calităţii serviciilor de sănătate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi serviciilor
de ambulanţă, în procesul de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de
sănătate şi siguranţei pacientului, prevede: ” Structurile de management al calităţii serviciilor
medicale înfiinţate şi organizate în baza Ordinului ministrului sănătății nr. 975/2012 privind
organizarea structurii de management al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor
sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice
locale îşi schimbă denumirea şi se reorganizează cu respectarea prevederilor prezentului
ordin.”

Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării
Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud.
Director executiv,
Negruţ Liliana

Şef birou,
Suciu Horaţiu Zaharia

Întocmit,
Bălţat Ramona

SECTIA PNEUMOLOGIE II TBC
60 DE PATURI
COMPARTIMENT SPITALIZARE DE ZI CU 4 PATURI

LABORATOR ANALIZE MEDICALE

LABORATOR RADIOLOGIE
LABORATOR EXPLORARI FUNCTIONALE +
COMPARTIMENT ENDOSCOPIE BRONSICA
FARMACIA
DISPENSAR T.B.C.
AMBULATOR INTEGRAT CBINET PNEUMOLOGIE
STATISTICA MEDICALA
PREVENIRE A INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENŢEI MEDICALE

COMP. DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII SERV. DE SĂNĂTATE

31
1
30
28
1
27
2
2
6
1
5
2
2
3
3
4
1
3
5
5
1
1
1
1
3
3
4

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL
4
2
2

FINANCIAR-CONTABILITATE

ACHI8ZITII PUBLICE

APROVIZIONARE-TRANSPORT

S.S.M., S.U. PROTECTIE CIVILA
TEHNIC

INFORMATIC
CAPELA
DESERVIRE GENERALA-PAZA
MUNCITORI INTRETINERE CLADIRI SI INSTALATII

MUNCITORI DESERVIRE POSTURI FIXE centrala
termica, centrala telefonica, lenjereasa, aprov. manipulare
bunuri spatii verzi, frizerie, cond. auto

BUCATARIE
SPALATORIE
GARDEROBA

1
1

SERVICI INTERNE
Secretariat-registratura, Arhiva

DIRECTOR MEDICAL

JURIDIC

Total posturi : 130, din care
- Comitet director : 3
- de conducere : 6
- de executie : 121

Resurse Umane Normare Organizare Salarizare

SECTIA PNEUMOFTIZI0LOGIE I + Comp.TBC
56 PATURI (33+23)

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD
Anexa nr. 1 la Proiectul de
Hotărâre al Consiliului Județean Alba

ORGANIGRAMA
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nr. 90/1 aprilie 2021

CONSILIUL JUDETEAN ALBA

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

MANAGER

DIRECTOR FINANCIAR
1

SEF BIROU RUNOS 1
SEF SERVICIU ADMINISTRATIV
1

Avizat pentru legalitate
SECRETARUL JUDETULUI ALBA
VASILE BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea preluării 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 aprilie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea
preluării 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;
Ţinând cont de prevederile:
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 67/2021 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;
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sebeș nr. 91/2021 privind transmiterea
imobilului teren în suprafaţă de 16.377 mp, înscris în CF 92663 Sebeş, aparţinând domeniului
public şi aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sebeş, în administrarea
Consiliului Județean Alba, în vederea realizării obiectivului de interes public „Bazin de înot
Sebeş, judeţul Alba”;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 286 alin. 3 și art. 294 alin. 3 alin. 5 și alin. 7 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;
- 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 aprobă preluarea bunului imobil - teren situat administrativ în Municipiul
Sebeș, judeţul Alba, înscris în CF 92663 Sebeș, în suprafaţă de 16.377 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 edificării
obiectivului de interes județean „Bazin de înot Sebeș Județul Alba”.
Art. 2. Se declară bunul imobil identificat la art. 1 ca bun de interes public județean.
Art. 3. Se aprobă cuprinderea imobilului, identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în
Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Județului Alba și înregistrarea la
poziţia cu nr. crt. 233, având datele de identificare prevăzute în anexă - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 4. Predarea-preluarea imobilului descris la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat
între cele două autorităţi ale administraţiei publice locale.
Art. 5. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sebeș, înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate

în favoarea Județului Alba - domeniul public.
Art. 6. 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. 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,
Consiliului local al Municipiului Sebeș, 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

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 91
Alba Iulia, 1 aprilie 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. 91 din 1 aprilie 2021

Datele de identificare
a bunului imobil care se cuprinde la pozițiile cu nr. crt. 233 în
Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Judeţului Alba

Nr.
crt.

Codul
de
clasificare

0
233

1
1.6.2.

Denumirea
bunului

2
Teren intravilan în
municipiul Sebeș

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 intravilan în municipiul Sebeș, Parcul Arini, județul
2021
Domeniul public
Alba, înscris în CF 92663 Sebeș:
al Județului Alba
- teren în suprafaţă de 16.377 mp. categoria de folosință – curți
în cota de 1/1
construcții,
potrivit Hotărârii
Cota actuală de proprietate este de 1/1 în favoarea Județului Alba.
Consiliului
Judeţean Alba
nr. …/2021

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

Secretar general al judeţului:
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. 7591/1 aprilie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea preluării 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

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează preluarea 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, declararea
acestuia ca bun de interes județean precum și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al Județului Alba cu poziția având nr. crt. 233, 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 obiectiv prioritar valorificarea prin turism a patrimoniului cultural și natural.
Prin Hotărârea nr. 67/2021, Consiliului Județean Alba a încuviințat cererea adresată
Consiliului Local al Municipiului Sebeș, pentru transmiterea bunului imobil – teren, situat
administrativ în Municipiul Sebeș, Parcul Arini, judeţul Alba, înscris în CF 92663 Sebeș, în
suprafaţă de 16.377 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”, iar prin Hotărârea nr. 91/2021 Consiliul local al Municipiului Sebeș a
aprobat transmiterea imobil, identificat anterior, 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.
Prin cuprinderea terenului mai sus menționat în domeniul public al Județului Alba și
declararea acestui teren ca fiind de interes public județean, Consiliul Județean Alba poate iniția
construirea unui bazin de înot în municipiul Sebeș, Județul Alba.
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 bunul 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 realizării obiectivului de interes județean Bazin de
înot Sebeș Județul Alba, motiv pentru care am inițiat prezentul proiect de hotărâre.
III. Reglementări anterioare
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 67/2021 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;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sebeș nr.91/2021 privind transmiterea
imobilului teren în suprafaţă de 16.377 mp, înscris în CF 92663 Sebeş, aparţinând domeniului
public şi aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sebeş, în administrarea

Consiliului Județean Alba, în vederea realizării obiectivului de interes public „Bazin de înot
Sebeş, judeţul Alba”;
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 286 alin. 3, art. 289 alin. 2 și art. 294 alin. 3 alin. 5 și alin.
7 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;
- 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. 91 din 1 aprilie 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. 7592/1 aprilie 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
privind aprobarea preluării 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
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 2 aprilie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 12 aprilie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 91/1 aprilie 2021 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea preluării 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;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sebeș nr. 91/2021 privind transmiterea
imobilului teren în suprafaţă de 16.377 mp, înscris în CF 92663 Sebeş, aparţinând domeniului
public şi aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sebeş, în administrarea
Consiliului Județean Alba, în vederea realizării obiectivului de interes public „Bazin de înot
Sebeş, judeţul Alba”.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 7688/2 aprilie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării 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
Proiectul de act administrativ inițiat vizează preluarea 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 precum și
completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Alba cu poziția
având nr. crt. 233, în vederea realizării obiectivului de interes județean Bazin de înot Sebeș
Județul Alba.
Prin Hotărârea nr. 67/2021, Consiliului Județean Alba a încuviințat cererea adresată
Consiliului Local al Municipiului Sebeș, pentru transmiterea bunului imobil – teren, situat
administrativ în Municipiul Sebeș, Parcul Arini, judeţul Alba, înscris în CF 92663 Sebeș, în
suprafaţă de 16.377 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, iar prin hotărârea nr. 91/2021 Consiliul local al Municipiului Sebeș a
aprobat transmiterea imobilului, identificat anterior, 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.
Bunul imobil, identificat mai sus, dobândit în proprietatea Județului Alba ca bun
aparținând domeniului public, conform prevederilor art. 863 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod
Civil), republicată, cu modificările și completările ulterioare, trebuie cuprins în Inventarul
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Alba, la pozițiile având nr. crt. 233.
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 comunei, 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 comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz.”
Conform prevederilor art. 294 alin. 7 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, „Declararea bunului ca fiind de uz sau
de interes public judeţean sau local se face prin hotărâre a consiliului judeţean sau a consiliului
local care a solicitat trecerea în condiţiile prevăzute la alin. (1)-(3), după caz” în vederea
edificării obiectivului de interes județean Bazin de înot Sebeș Județul Alba, imobilul – teren,
situat administrativ în Municipiul Sebeș, Parcul Arini, judeţul Alba, înscris în CF 92663 Sebeș ,
teren în suprafaţă de 16.377 mp, se declară ca bun de interes județean.
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 - Domeniu public

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.”, art. 294 alin. 3 „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 comunei, al
oraşului sau al municipiului, după caz.”, 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 comunei, după caz.” și alin. 7 „Declararea bunului ca fiind de uz sau de interes public
judeţean sau local se face prin hotărâre a consiliului judeţean sau a consiliului local care a
solicitat trecerea în condiţiile prevăzute la alin. (1)-(3), 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 prelua în proprietatea publică a
Județului Alba imobilul teren înscris în CF nr. 92663 Sebeș, se va completa Inventarul bunurilor
care alcătuiesc domeniului public al Județului Alba cu poziția având nr. crt. 233 precum și se va
declara ca bun de interes județean acest teren pe care se va edifica obiectivului de interes
județean ”Bazin de înot Sebeș Județul Alba”.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Babin Andreea Maria

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Devizului General actualizat la faza Proiect tehnic de execuție
pentru obiectivul de investiții „Extindere și Dotare Unitatea Primiri Urgențe
a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, proiect finanțat în cadrul
Programului Operaţional Regional 2014-2020

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna aprilie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea
Devizului General actualizat la faza Proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții
„Extindere și Dotare Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”,
proiect finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020;
Luând în considerare prevederile:
- Contractului de finanțare nr. 4166 din 08 mai 2019, încheiat între Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management,
Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar și Unitatea
Administrativ Teritorială Județul Alba, pentru implementarea proiectului cod SMIS 121063
„Extindere și Dotare Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” ;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 99 din 16 aprilie 2018 privind aprobarea
documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate pentru obiective mixte de investiții
și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Extindere și Dotare Unitatea Primiri Urgențe a
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul
Programului Operaţional Regional2014-2020;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 2 din 7 ianuarie 2019 privind aprobarea
Proiectului „Extindere și Dotare Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență
Alba Iulia”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 20142020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.2, Operațiunea B, Apelul
de proiecte nr. POR/2017/8/8.1/8.2B/1/7Regiuni, cod SMIS 121063;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d, art . 173 alin. 3 lit. f și art. 173 alin. 5 lit. c din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările
ulterioare;
- art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din
fonduri publice.
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă Devizul general actualizat la faza Proiect tehnic de execuție pentru
obiectivul de investiții „Extindere și Dotare Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Județean
de Urgență Alba Iulia”, proiect finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional
2014-2020, la valoarea totală de 9.459.090,00 lei (inclusiv TVA), din care C+M este
5.817.752,00 lei (inclusiv TVA), conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete şi al Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților
de cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului 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, Spitalului
Județean de Urgență Alba Iulia, Direcției juridică și administrație publică, Direcţiei dezvoltare şi
bugete, Serviciului accesare și coordonare proiecte, Serviciului investiții, dezvoltare, promovare
patrimonială și managementul unităților de cultură din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
Avizat pentru legalitate,
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 92
Alba Iulia, 1 aprilie 2021
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba
Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de
cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală,
prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi
urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al
județului
Comisia de specialitate nr. 6 - Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor
şi situaţii de urgenţă

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 7593/1 aprilie 2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat la faza Proiect
tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții „Extindere și Dotare Unitatea Primiri
Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, proiect finanțat în cadrul
Programului Operaţional Regional 2014-2020

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea Devizului General actualizat la
faza Proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții „Extindere și Dotare Unitatea
Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, în vederea continuării
implementării proiectului.
Având în vedere:
- Contractul de finanțare nr. 4166 din 08 mai 2019, încheiat între Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management,
Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar și Unitatea
Administrativ Teritorială Județul Alba, pentru implementarea proiectului cod SMIS 121063
„Extindere și Dotare Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” ;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 99 din 16 aprilie 2018 privind aprobarea
documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate pentru obiective mixte de investiții
și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Extindere și Dotare Unitatea Primiri Urgențe a
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul
Programului Operaţional Regional2014-2020;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 2 din 7 ianuarie 2019 privind aprobarea
Proiectului „Extindere și Dotare Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență
Alba Iulia”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 20142020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.2, Operațiunea B, Apelul
de proiecte nr. POR/2017/8/8.1/8.2B/1/7Regiuni, cod SMIS 121063;
- faptul că a fost finalizată elaborarea documentației tehnico-economice - faza proiect
tehnic de execuție în urma căreia au fost actualizate costurile investiţiei, respectiv Devizul
general, în sensul că valoarea totală a investiţiei se majorează de la suma de 7.531.213,90 lei la
9.459.090,00 lei cu TVA;
se impune:
- aprobarea devizului general actualizat al investiţiei, modificat în urma finalizării
proiectului tehnic de execuție.
Devizul general actualizat va sta la baza stabilirii valorilor estimate pentru achizițiile
publice necesare a fi organizate în cadrul proiectului.
II. Descrierea situaţiei actuale
Ca urmare a elaborării Documentației tehnico-economice faza Proiect tehnic de execuție
a obiectivului de investiții ,,Extindere și Dotare Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Județean
de Urgență Alba Iulia”, s-a majorat valoarea totală a proiectului față de faza Studiu de
fezabilitate.
Astfel, devizul general în baza căruia s-a semnat contractul de finanțare, a fost actualizat
în sensul creşterii valorii investiţiei de la suma de 7.531.213,90 lei la suma de 9.459.090,00 lei,
diferența de 1.927.876,10 lei fiind considerată cheltuială neeligibilă ce va fi asigurată de către
beneficiar - UAT Județul Alba.

III. Reglementări anterioare
Nu este cazul.
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d, art . 173 alin. 3 lit. f și art. 173 alin. 5 lit. c din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările
ulterioare;
- art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din
fonduri publice.
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
- Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de
stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020;
- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17
decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a
unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social
european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
- Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17
decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice
aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006.
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
În vederea realizării obiectivului de investiţii ,,Extindere și Dotare Unitatea Primiri
Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” în cadrul proiectului POR cod SMIS
121063, contribuția UAT Județul Alba la total cheltuieli neeligibile se va majora cu 1.927.876,10
lei (de la suma de 694.223,05 lei la suma de 2.622.099,15 lei), cu mențiunea că suma de
136.739,82 lei, reprezentând cofinanţarea la cheltuielile eligibile rămâne la același nivel.
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
Actualizarea Devizului general la faza Proiect tehnic de execuție este necesară în vederea
implementării proiectului ,,Extindere și Dotare Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Județean
de Urgență Alba Iulia, în sensul că Devizul general actualizat va sta la baza stabilirii valorilor
estimate pentru procedurile de achiziții publice ce urmează a fi organizate în cadrul proiectului.

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 județeni, de președintele consiliului județean, de
vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni, în condițiile legii, a fost inițiat proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 92 din 1 aprilie 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. 7594/1 aprilie 2021

APROB,
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
Direcţia dezvoltare şi bugete
Domnului director executiv Marian Florin AITAI
Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și
managementul unităților de cultură
Doamnei Cornelia FĂGĂDAR - şef serviciu
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 întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Devizului General actualizat la faza Proiect tehnic de execuție
pentru obiectivul de investiții „Extindere și Dotare Unitatea Primiri Urgențe
a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, proiect finanțat în cadrul
Programului Operaţional Regional 2014-2020
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 2 aprilie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 12 aprilie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. nr. 92 din 1 aprilie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Devizului General
actualizat la faza Proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții „Extindere și Dotare
Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, proiect finanțat în
cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020;
- Devizul general al investiţiei actualizat.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia dezvoltare şi bugete
Serviciul Investiții, dezvoltare, promovare
patrimonială și managementul unităților de cultură
Nr. 7636/2 aprilie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea Devizului General actualizat la faza Proiect tehnic de execuție pentru
obiectivul de investiții "Extindere și Dotare Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Județean
de Urgență Alba Iulia", proiect finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional
2014-2020

În strategia de dezvoltare a Județului Alba pe perioada 2014-2020, respectiv în
Strategia Județului Alba în domeniul sănătății pe perioada 2018-2023, domeniul sănătății publice
ocupă un loc prioritar și în consecință, pentru Consiliul Județean Alba este o prioritate asigurarea
serviciilor medicale de calitate. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, UAT Județul Alba a depus,
o cerere de finanțare care vizează extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului
Județean de Urgență Alba Iulia, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa
prioritară 8.–Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de Investiții 8.1 - Investiţii
în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi
local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea
socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și
trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul Specific 8.2
– Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de
primiri urgențe, Apelul de proiecte POR/2017/8/8.1/8.2B/1/7Regiuni. Operațiunea B este
dedicată investițiilor de reabilitare, modernizare, extindere, dotare în infrastructura unităților de
primiri urgențe, investiții ce vor contribui la asigurarea distribuției teritoriale echilibrate a
serviciilor medicale de urgență prin preluarea pacienților de la nivel local, care nu pot fi tratați în
sistem ambulatoriu.
Proiectul a fost declarat eligibil fiind semnat Contractul de finanțare nr. 4166 din 08
mai 2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de
Autoritate de Management, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism
Intermediar și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Alba, pentru implementarea proiectului
cod SMIS 121063 „Extindere și Dotare Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Județean de
Urgență Alba Iulia”.
Prin proiect se propune extinderea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului
Județean de Urgențe Alba Iulia. Suprafața construită desfașurată propusă a extinderii este de
901,11 mp. Prin proiectul de investiție se mai propune reorganizarea unor spații din UPU
existent, realizare corp extindere decontaminare (realizare Filtru decontaminare), amenajări
exterioare și dotări (echipamente și aparatură medicală, mobilier, dotări IT, dotări pentru
curățenie, mobilier - birotică).
În urma finalizării Proiectului tehnic, valoarea totală a investiției a crescut de la suma
de 7.531.213,90 lei, aprobată la faza SF, la suma de 9.459.090,00 lei, diferența de 1.927.876,10
lei fiind considerată cheltuială neeligibilă ce va fi asigurată de către beneficiar - UAT Județul
Alba. Această creștere este justificată de faptul că de la data elaborării Studiului de fezabilitate
și până în prezent a crescut manopera în construcții, conform OUG 114 din 28 decembrie 2018,
și au crescut foarte mult prețurile la materialele de construcții.
Devizul general actualizat la faza Proiect tehnic de execuție este foarte important
deoarece va sta la baza stabilirii valorilor estimate pentru toate achizițiile publice necesare a fi
organizate în cadrul proiectului.
Având în vedere prevederile art. 173 (3) lit. f) din din OUG 57 /2019 privind Codul
administrativ, prin care consiliul județean ,,aprobă documentațiile tehnico - economice pentru
lucrările de interes județean, în limitele și în condițiile legii”, propunem spre aprobarea

Consiliului Județean Devizul general actualizat la faza Proiect tehnic de execuție pentru
obiectivul de investiții "Extindere și Dotare Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean
de Urgență Alba Iulia", proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d și art . 173
alin. 3 lit. f, art. 182 alin. 1 și alin. 4, art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019
privind Codul administrativ, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului
Județean Alba se va aproba Devizul general actualizat la faza Proiect tehnic de execuție pentru
obiectivul de investiții "Extindere și Dotare Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean
de Urgență Alba Iulia", proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Director executiv,
Marian Florin AITAI

Șef serviciu,
Cornelia FĂGĂDAR

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind utilizarea excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2021
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna aprilie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind utilizarea
excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2021;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. b și art. 173 alin. 3 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 25 din O.U.G. nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare,
- art. 3 din O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
- Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020 aprobate
prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3155/15 decembrie 2020, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
H O T Ă RÂ R E
Art. 1. (1) Se aprobă utilizarea în anul 2021 a excedentului bugetului local al Județului
Alba, rezultat la 31 decembrie 2020 în sumă de 119.889,37 mii lei, astfel:
a.) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2021, suma de
113.668,19 mii lei;
b.) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 2021, suma de 3.988,41
mii lei;
c.) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare, în anul 2021 suma de
2.232,77 mii lei alocată din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului pentru efectuarea unor
lucrări de refacere drumuri județene ca urmare a calamităților naturale.
(2) Sumele prevăzute la alin 1 lit. a şi lit. c se repartizează și se utilizează conform
destinațiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Art. 3. Se aprobă utilizarea în anul 2021 de către Direcţia Publică Comunitară de
Evidenţă a Persoanelor Alba a excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii, rezultat la 31 decembrie 2020, în sumă de 50,59 mii lei,
pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare.
Art. 4. Se aprobă utilizarea în anul 2021 de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
a excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii, rezultat la 31 decembrie 2020, în sumă de 227,46 mii lei, astfel:
a.) pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare, suma de 212,73 mii lei;
b.) pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, suma de 14,73 mii lei.
Art. 5. Se aprobă utilizarea în anul 2021 de către Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud a
excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii, rezultat la 31 decembrie 2020, în sumă de 548,79 mii lei, astfel:
a.) pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare, suma de 27,10 mii lei;

b.) pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, suma de 521,69 mii lei.
Art. 6. Se aprobă utilizarea în anul 2021 de către Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia a
excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii, rezultat la 31 decembrie 2020, în sumă de 130,56 mii lei, pentru acoperirea
cheltuielilor secţiunii de funcţionare.
Art. 7. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotarari Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 78/25 martie 2021 privind utilizarea unor sume din excedentul bugetului local
al Județului Alba rezultat la 31 decembrie 2020 pentru finanţarea cheltuielilor secțiunii de
dezvoltare în anul 2021 își încetează aplicabilitatea.
Art. 8. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a ordonatorilor terțiari
de credite, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 9. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică
în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia;
Ordonatorilor terţiari de credite în extras; Direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 93
Alba Iulia, 5 aprilie 2021
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu
art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală,
prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 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

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 93/5 aprilie 2021
Repartizarea excedentului rezultat la închiderea exercițiului bugetar 2020, ca sursă
de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare și ca sursă de finanțare a
cheltuielilor secțiunii de funcționare, pe anul 2021
mii lei
Nr.
Denumirea obiectivului
Crt.
0
B
TOTAL EXCEDENT REPARTIZAT ÎN ANUL 2021: A+B
TOTAL excedent repartizat în anul 2021 ca sursă de
A
finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, din care:
Capitolul 51.02 Autorităţi publice şi acţiuni externe
I Obiective de investiţii:
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul
1
Județean Alba cu extindere
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala
2
Unirii Alba Iulia-Muzeul Naţional al Unirii (PT)
3 Amenajare depozit de ceramică veche
II Alte cheltuieli de investiţii:
1 Echipamente IT
2 Tehnică de calcul și echipamente de comunicatii
3 Staţie de lucru portabilă tip I si tip II
4 Container metalic (tip vestiar)
5 Container metalic de comunicaţii (shelter)
6 Autovehicul transport câini de serviciu
7 Autovehicul de teren
8 Distrugător documente
9 Kit Camera video
10 Kit aparat foto
11 Sonometru
12 Pistol Laser- TruCAM2
13 Bolo
14 Autoturism
15 Mobilier sediu CJA
16 Realizare Bust
17 Realizare site wwwcjalba.ro
Software, programe informatice, aplicaţii (software proiectare,
18 soluţie antivirus, bitdefender, soluţie intranet, licenţe, aplicaţii,
etc
Spor de putere - Alimentare cu energie electrica Sala Unirii
19
Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 12
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii 20
expertiză tehnică
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala
21 Unirii Alba Iulia - Muzeul Naţional al Unirii - Studiu de
parament şi stratigrafic
Elaborare PUD Amenajare zonă cuprinsă între Sala Unirii și
22
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Teatru de Proiecte - Studiu de fezabilitate, studii, expertize,
23
avize, acorduri

Buget 2021
1
115,900.96
113,668.19
13,793.87
9,634.00
8,414.00
20.00
1,200.00
4,159.87
341.00
146.60
150.40
46.00
70.00
87.00
110.00
12.00
2.70
6.00
89.25
145.18
26.68
90.00
1,800.00
60.00
25.00
142.60
20.00
10.00
4.00

20.00
250.00

24
25
I

II

1
2
3
4
5

1
2

1
2
3
4

I
1
2
3
4
5
6
7
8
II
1
2

Strategia de dezvoltare a Judeţului Alba pentru perioada 20212027
Actualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţului Alba
Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale
Alte cheltuieli de investiţii Serviciul Județean SalvamontSalvaspeo
Dotări independente Serviciul Județean Salvamont-Salvaspeo
Dotări independente Direcția Publică Comunitară de Evidență
a Persoanelor Alba
Capitolul 60.02 Apărare Naţională
Alte cheltuieli de investiţii:
Staţii de lucru cu licenţă -10 buc
Laptop
Licenţa antivirus
Mansardare corp C1 al imobilului situat în Alba Iulia, str.
Regina Maria, nr. 6 - expertiză tehnică
Mansardare corp C1 al imobilului situat în Alba Iulia, str.
Regina Maria, nr. 6 - DALI, studii, expertize, avize, acorduri
Capitolul 61.02 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„UNIREA”
Display interactiv
Tablete rigidizate
Capitolul 65.02 Învăţământ
Alte cheltuieli de investiţii:
Laptopuri - CJRAE
Platforma de orientare şcolară şi profesională - CJRAE
Platforma de evaluare a dezvoltării - CJRAE
Reabilitare, consolidare, modernizare, echipare și dotare Centrul
școlar pentru educație incluzivă Alba - DALI, expertize tehnice,
studii, avize, acorduri etc
Capitolul 66.02 Sănătate, din care:
Obiective de investiţii:
Construire Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă
Alba Iulia
Mansardare Policlinica (Corpuri cladire C+D) la Spitalul
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Construire scară exterioară de evacuare, Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia
Amenajare intrare principală, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba
Iulia
Construire extindere corp C curte mică, Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia
Proiectare şi execuţie - Reabilitare instalaţie apă rece şi
canalizare - Spital de Pneumoftiziologie Aiud
Execuţie instalaţie electrică, cablaj şi aparataj - circuit prize Spital de Pneumoftiziologie Aiud
Proiectare - Extindere pentru acces de urgenţă aripa nord Spital de Pneumoftiziologie Aiud
Alte cheltuieli de investiţii:
SF extindere pentru acces de urgenţă aripa nord - Spital de
Pneumoftiziologie Aiud
Întocmire documentaţie PUZ pentru introducere în intravilan
teren din Alba Iulia-Pâclişa, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba
Iulia

77.06
428.40
137.00
134.00
134.00
3.00
110.55
110.55
30.00
10.20
0.35
10.00
60.00
59.40
12.00
47.40
150.40
150.40
12.00
14.40
24.00
100.00
21,622.05
8,802.94
333.94
6,249.00
622.00
406.00
20.00
1,007.00
140.00
25.00
761.00
15.00
141.00

3
4
5
6
7

8
9
III

Construire şi dotare Secţia de Oncologie, Compartiment
Radioterapie şi Compartiment Cardiologie interventională
(documentaţie tehnică), Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Construire şi dotare Secţie boli infectioase (documentaţie
tehnică), Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Construire şi dotare Secţie Psihiatrie Cronici (documentaţie
tehnică), Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Modernizare şi dotare Bloc operator (documentaţie tehnică),
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Modernizare şi dotare Secţia Pediatrie şi Compartiment
Oftalmologie (documentaţie tehnică), Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia
Modernizare şi dotare Secţia Neonatologie şi Secţia Obstetrică
Ginecologie (documentaţie tehnică), Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia
Modernizare şi dotare Secţia Ortopedie şi traumatologie
(documentaţie tehnică), Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

IV Dotări independente Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
V Reparaţii capitale:
RK Secţiile Cardiologie, Medicină Internă, Spitalul Judeţean de
1
Urgenţă Alba Iulia
RK şi schimb de destinaţie din Şcoala Postliceală Sanitară în
2 Secţie Recuperare, Medicină fizică şi Balneologie şi extindere
Ambulator
3 RK Dispensar TBC
4 RK Post Trafo spital
5 RK Secţia ATI
6 RK Căi de acces şi subsol
VI Cofinanțare proiecte
1 Proiect Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență
Alba Iulia - Cofinanţare Cod SMIS 114211
2 Extindere, modernizare şi dotare în vederea relocării
ambulatoriului integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba
Iulia, cod SMIS 124866
3 Proiect Reabilitare energetică a Spitalului de Pneumoftiziologie
Aiud, cod SMIS 114599
4 Proiect Extindere și dotare Unitatea de Primiri Urgențe a
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, cod SMIS 121063 CJA
Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie
I Obiective de investiţii:
Sală Polivalentă de sport cu capacitate 1800-2000 locuri,
1
municipiul Blaj
2 Realizare branșament canalizare Castel Sâncrai
II Alte cheltuieli de investiţii:
1 Mobilier urban, sisteme de expunere etc, Museikon
2 Sistemul de detecție incendiu wireless Castel Sâncrai
Mansardare clădire Biblioteca Județeană L. Blaga Alba3
expertiză tehnică
Elaborare PUD Bastion Sfântul Mihail (construire centru
cultural Bastion Sf. Mihail, Restaurare și refuncționalizare
4
clădiri și caponieră, sistematizare zonă, demolare corpuri
parazitare)

162.00
162.00
150.00
51.00
5.00

45.00
30.00
5,497.50
63.00
3,384.50
1,305.50
18.00
25.00
1,736.00
250.00
50.00
3,113.11
2,035.68
111.66

503.00
462.77
12,910.10
9,762.00
9,662.00
100.00
2,310.00
100.00
120.00
10.00

80.00

5
6
7
8
I

I

Restaurare zid estic Bastion Sfântul Mihail, caponieră și morgă
- DALI, studii, expertize, avize, acorduri
Amenajare şi împrejmuire curte Castel Sâncrai studiu de
fezabilitate, studii, expertize, avize, acorduri
Realizarea expoziției permanente Sala Unirii Alba Iulia
Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud - studiu de
fezabilitate
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
Alte cheltuieli de investiţii:
Dotări independente Biblioteca Județeană „Lucian Blaga”
Alba
Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia
Alte cheltuieli de investiţii:
Dotari independente Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia

Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba Iulia
I Alte cheltuieli de investiţii:
Dotări independente Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba
Iulia
Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia
I Alte cheltuieli de investiţii:
Dotări independente Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia
I
1
2
3
4

Capitolul 68.02 Asigurări şi asistenţă socială
Obiective de investiţii:
Centru de Îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap
Psihic și Mental Ocna Mureș - PT și execuție
Proiect extindere, modernizare si autorizare PSI Centrul de
Îngrijire și Asistență Abrud
Extindere și modernizare Centrul de Îngrijire și Asistență Abrud
- execuţie
Amenajare exterioara teren Centru de Îngrijire și Asistență
Persoane cu Handicap Ocna Mures

Proiectare, extindere, modernizare si reautorizare PSI CABR
Galda de Jos
II Alte cheltuieli de investiţii:
Dotări independente DGASPC Alba
5

Proiect Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a
III copiilor şi Proiect Venus „Împreună pentru o viaţă în
siguranţă” - Program Operațional Capital Uman 2014-2020
I
1

2
3
4
5
6

Capitolul 70.02 - Servicii şi dezvoltare publică
Obiective de investiţii:
Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș
Heliport în Municipiul Blaj - SF, studii, expertize, avize,
acorduri - CJA
Parcare supraetajată Municipiul Alba Iulia - Studiu de
fezabilitate, studii, expertize, avize, acorduri
Construire bazin didactic de înot acoperit în Municipiul Sebeș Studiu de fezabilitate, studii, expertize, avize, acorduri
Amenajare Băile Sărate Ocnişoara - SF, studii, expertize, avize,
acorduri
Studiu privind calitatea apei sărate la Baza de tratament Ocna
Mureș
Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în

80.00
80.00
1,800.00
40.00
39.50
39.50
39.50
10.00
10.00
10.00
240.00
240.00
240.00
548.60
548.60
548.60
12,396.70
10,246.00
3,995.00
39.49
5,500.00
561.51
150.00
296.00
296.00
1,854.70
1,881.00
443.00
33.00
100.00
100.00
100.00
100.00
10.00
1,438.00

I

1

2
II

I
1
2
3

4
5

6
7

8
II
1
2
3

4

5
III
IV
1

Județul Alba 2014-2020
Capitolul 74.02 Protecţia Mediului
Alte cheltuieli de investiţii:
Elaborare Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul
Alba şi a Raportului de mediu, precum şi tarife emitere
avize/aprobări aferente planului
Studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de
menținere a calității aerului în județul Alba, precum şi tarife
emitere avize/aprobări aferente planului
Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile
proiect „Fazarea proiectului Sistem de management integrat
al deşeurilor în judeţul Alba”
Capitolul 84.02 Transporturi
Lucrări de drumuri și poduri propuse pe anul 2021, în
continuare:
Consolidare pod pe DJ705B peste Râul Mureş, km. 3+949,
localitatea Vinţu de Jos, judeţul Alba
Modernizare drum judeţean DJ704K: Vinerea (DJ704)-Săliştea
(DJ705E)
Consolidare pod pe DJ106E peste Râul Sebeș, km. 52+150,
localitatea Dobra, județul Alba
Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş
- Gara Podu Mureş (DN 14 B)
Pod pe DJ141C peste Valea Cenade , km. 2+600, judeţul Alba
Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN
1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Șona Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - limita Judeţul Mureș,
tronson km. 2+112- km. 4+587
Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza comunei Pianu și
Săsciori, județul Alba - pe drumul județean DJ704, faza PT si
execuţie
Consolidare pod peste râul Mureș, pe DJ107E: Aiud (DN1) Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ
107 D)
Lucrări noi:
Reabilitare și consolidare drum Galda de Jos (intersecție cu DJ
107H - drum acces Centru Management Integrat al Deşeurilor
Galda de Jos)
Reabilitare drum judeţean DJ 705: limită Judeţul Hunedoara Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74)
Modernizare şi consolidare drum judeţean DJ107V: DJ107Alecuş-DJ107D
Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750 C: Sălciua de
Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor
- Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş
(DN 1)
Modernizare drum judeţean DJ103G: Inoc(DN1) - Ciugudu de
Jos - Ciugudu de Sus - limita Judeţul Cluj
Dotări independente pentru Activitatea Transporturi:
Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii:
Consolidare pod pe DJ106E peste Râul Sebeș, km.52+150,
localitatea Dobra, județul Alba, verificare documentaţii tehnice

134.50
75.00

60.00

15.00
59.50

50,452.62
24,467.74
2,688.49
3,541.85
721.40

5,546.20
1,546.26

2,000.00
5,423.54

3,000.00
7,763.90

989.79
571.68
754.24

1,559.09
3,889.10
624.90
1,749.77
0.36

Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) 2 Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş
- Gara Podu Mureş (DN 14 B), verificare documentatii tehnice
Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN
1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel 3 Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Șona Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - limita Judeţul Mureș,
tronson km. 2+112- km. 4+587, verificare PT+DE
Consolidare pod peste Râul Mureș, pe DJ107E: Aiud (DN1) 4 Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ
107 D), verificare PT+DE
Pod pe DJ141C peste Valea Cenade , km. 2+600, judeţul Alba,
5
avize
Reabilitare și consolidare drum Galda de Jos (intersecție cu DJ
6 107H - drum acces Centru Management Integrat al Deşeurilor
Galda de Jos), verificare PT+DE
Reabilitare drum judeţean DJ 705: limită Judeţul Hunedoara 7 Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74), verificare
PT+DE
Modernizare şi consolidare drum judeţean DJ107V: DJ1078
Alecuş - DJ107D, verificare PT+DE
Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750 C: Sălciua de
Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor
9
- Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş
(DN 1), faza SF, avize, acorduri
Modernizare drum judeţean DJ103G: Inoc(DN1) - Ciugudu de
10
Jos - Ciugudu de Sus - limită Judeţul Cluj, faza DALI
Consolidare corp drum judeţean DJ107K: Galda de
Jos(DJ107H)-Mesentea-Galda de Sus-Măgura-Poiana Galdei11
Intregalde-Ivăniș-Ghioncani-DJ107I (Bârlești), tr.IV,
km.23+700-km.37+500, faza expertiză tehnică şi SF
Modernizare drum județean DJ 107 H, Coşlariu Nou - DN1,
12
faza expertiză tehnică şi DALI, inclusiv verificare
Modernizare drum județean DJ 142 N, Căpâlna de Jos 13
Sânmiclăuș, faza expertiză tehnică şi DALI, inclusiv verificare
Pod pe drumul județean DJ 107, km.4+585 , localitatea Teleac 14
expertiză tehnică
Modernizare drum județean DJ 704 A, DN7 - Pianu de Jos, faza
15
expertiză tehnică şi DALI, inclusiv verificare
Servicii de expertizare a lucrărilor executate la obiectivul 16 Consolidare corp drum judeţean DJ750: Gârda de Sus(DN75)Ordâncușa-Ghețar
Pod pe drumul județean DJ107, km.22+850, loalitatea Colibi,
17
faza SF inclusiv verificare documentaţie
Modernizare drum județean DJ106K, tronson Vingard-Ohaba,
18 faza expertiză şi DALI inclusiv verificare documentaţie
Proiect POR „Modernizare drum judeţean DJ 107I:
Aiud(DN1) Aiudul de Sus-Râmeţ-Brădeşti-Geogel-MăcăreştiBârleşti Cătun-Cojocani-Valea Barnii-Bârleşti-Mogos-Valea
V
Albă-Ciuciuleşti-Bucium-Izbita-Coleşeni-Bucium SatDN74(Cerbu) km.0+000 - km.76+540” , cod SMIS 2014+:
108707
Proiect POR „Modernizare drum județean DJ103E: DN1VI Gârbova de Jos-Gârboviţa-Gârbova de Sus”, cod SMIS
2014+: 125923

0.78

7.14

3.57
1.10

1.19

20.23
11.90

1,080.94
35.03

99.00
54.51
32.60
21.06
72.20

194.00
28.56
85.60

13,196.85

15.00
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Proiect POR „Consolidare corp drum județean DJ107K:
Galda de Jos - Mesentea - Benic - Intregalde, judeţul Alba
km.17+700-km.23+700”, cod SMIS 2014+:126106
Capitolul 87.02 Turism
Plăci metalice
TOTAL excedent repartizat în anul 2021 ca sursă de
finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare, din care:
Capitolul 84.02 Transporturi
Calamități - Sume pentru achitarea unor cheltuieli în vederea
Înlaturării efectelor calamităților naturale pe drumurile județene:
DJ107D, DJ107P, DJ 107U, DJ107V
Calamităţi - Sume pentru achitarea unor cheltuieli în vederea
Înlăturării efectelor calamităţilor naturale pe drumurile judeţene:
DJ106E, DJ107I și DJ 107K precum și a 3 podețe pe DJ 106E
afectate
Calamități - Sume pentru achitarea unor cheltuieli în vederea
Înlaturării efectelor calamităților naturale pe drumurile județene:
DJ106E, DJ107I și DJ107K precum și a 3 podețe pe DJ 106E
afectate, refacere DJ 750C, refacere 5 podețe
Calamități - Sume pentru achitarea unor cheltuieli în vederea
Înlaturării efectelor calamităților naturale pe drumurile județene:
DJ106E, DJ107V, DJ142P, DJ107K, DJ750, DJ107M, DJ750C,
DJ670C, DJ704A, DJ107A
Calamități - Sume pentru achitarea unor cheltuieli în vederea
Înlaturării efectelor calamităților naturale pe drumurile județene:
DJ106E, DJ142K, DJ107K, DJ107M, DJ750C
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

2,634.46
20.00
20.00
2,232.77
2,232.77
33.00

80.00

354.00

850.04

915.73

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 7712/5 aprilie 2021

REFERAT DE APROBARE
privind utilizarea excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2021

Expunere de motive
Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului
bugetar, pe cele două secţiuni, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează în
baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de
dezvoltare, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent şi pentru
acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz,
la sfârşitul exerciţiului bugetar.
De asemenea, potrivit prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2016 privind
unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor
termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, respectiv prevederilor art. 3 din Ordonanţa de
urgenţă nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte
normative şi prorogarea unor termene, sumele alocate bugetelor locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, rămase neutilizate la
finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local al unităţilor administrativteritoriale şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri au fost alocate până la
finalizarea lucrărilor.
Având în vedere prevederile legale mai sus menţionate, propunem:
- utilizarea din excedentul bugetului local al Județului Alba, constituit la data de
31.12.2020, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2021, pentru
acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre veniturile şi cheltuielile
secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 2021 şi ca sursă de finanţare a cheltuielilor
secţiunii de funcţionare, în anul 2021;
- utilizarea excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii, înregistrat la 31.12.2020, de către Direcţia Publică Comunitară de
Evidenţă a Persoanelor Alba, pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare, în anul
2021;
- utilizarea excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii, înregistrat la 31.12.2020, de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba,
pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare și pentru acoperirea cheltuielilor secțiunii
de dezvoltare, în anul 2021;
- utilizarea excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii, înregistrat la 31.12.2020, de către Spitalul de Pneumoftiziologie
Aiud, pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare și pentru acoperirea cheltuielilor
secțiunii de dezvoltare, în anul 2021;
- utilizarea excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii, înregistrat la 31.12.2020, de către Muzeul Naţional al Unirii Alba
Iulia, pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare, în anul 2021.
Descrierea situației actuale
În conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului
bugetar al anului 2020, după efectuarea operaţiunilor de regularizare cu bugetul de stat şi
celelalte bugete prevăzute de normele metodologice, se stabileşte excedentul anual al bugetului
local. Excedentul total constituit la data de 31.12.2020 este în sumă de 119.889.369,08 lei
conform extrasului de cont emis de Trezoreria Municipiului Alba Iulia.

Baza legală
 art. 173 alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
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. 93 din 5 aprilie 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

APROB,
PREŞEDINTE

CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 7713/5 aprilie 2021

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 utilizarea excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2021

Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 5 aprilie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi s a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 12 aprilie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 93 din 5 aprilie 2021 şi are ataşat referatul
de aprobare a proiectului de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al Județului
Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii, în anul 2021.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. 7884/05.04.2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local
al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral
sau parţial din venituri proprii, în anul 2021
Sumele neutilizate la finele exerciţiului bugetar, sunt reflectate în excedentul bugetului
local al Județului Alba, rămas după efectuarea operaţiunilor privind încheierea exerciţiului
bugetar la 31.12.2020, astfel cum prevede Ordinul MFP nr. 3155/15 decembrie 2020, cu
modificările şi completările ulterioare.
Excedentul bugetului local al Județului Alba la data de 31.12.2020 în sumă de 119.889,37
mii lei, sumă confirmată de către Trezoreria Municipiului Alba Iulia, potrivit extrasului de cont
la data de 31.12.2020, este format din rezultatul execuţiei bugetului local la sfârşitul anului 2020
şi din disponibilul excedentului anilor precedenți.
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, prin art. 58 alin. 1 reglementează utilizarea excedentului astfel: „Excedentul anual al
bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea
regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art.
6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete,
precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se
utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative,astfel:
a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;
b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita
disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);
c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi
dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar”, iar potrivit art. 58 alin. 1^3 „avansul
acordat promotorilor de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile care au calitatea de
ordonatori de credite ai bugetului local, rămas neutilizat la finele exerciţiului bugetar, se reflectă
în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, în cadrul
secţiunii de dezvoltare”.
De asemenea, potrivit prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2016 privind
unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor
termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, respectiv prevederilor art. 3 din Ordonanţa de
urgenţă nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte
normative şi prorogarea unor termene, sumele alocate bugetelor locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, rămase neutilizate la
finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local al unităţilor administrativteritoriale şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri au fost alocate până la
finalizarea lucrărilor.
Prin urmare, excedentul bugetului local al județului Alba, constituit la 31.12.2020 în
sumă de 119.889,37 mii lei, va fi utilizat în anul 2021, astfel:
 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre veniturile
şi cheltuielile secţiunii de funcţionare în anul 2021 suma de 3.988,41 mii lei;
 ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2021 suma de
113.668,19 mii lei, iar ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare, in
anul 2021 suma de 2,232,77 mii lei, sumă alocată din Fondul de intervenție la dispoziția
Guvernului pentru efectuarea unor lucrări de refacere drumuri județene ca urmare a
calamităților naturale, după cum urmează:

mii lei
Nr.
Crt.

Denumirea obiectivului

Buget 2021

0

B

A

TOTAL excedent repartizat în anul 2021 ca sursă de
finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, din care:

1

Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul
Județean Alba cu extindere

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala
Unirii Alba Iulia-Muzeul Naţional al Unirii (PT)
Amenajare depozit de ceramică veche
Echipamente IT
Tehnică de calcul și echipamente de comunicatii
Statie de lucru portabila tip I si tip II
Container metalic (tip vestiar)
Container metalic de comunicatii (shelter)
Autovehicul transport caini de serviciu
Autovehicul de teren
Distrugator documente
Kit Camera video
Kit aparat foto
Sonometru
Pistol Laser- TruCAM2
Bolo
Autoturism
Mobilier sediu CJA
Realizare Bust
Realizare site wwwcjalba.ro
Software, programe informatice, aplicatii (software proiectare,
solutie antivirus, bitdefender, solutie intranet, licente, aplicatii,
etc
Spor de putere - Alimentare cu energie electrica Sala Unirii
Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 12
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Uniriiexpertiză tehnică

Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala
24 Unirii Alba Iulia-Muzeul Naţional al Unirii- Studiu de parament
si stratigrafic

1
113,668.19
8,414.00
20.00
1,200.00
341.00
146.60
150.40
46.00
70.00
87.00
110.00
12.00
2.70
6.00
89.25
145.18
26.68
90.00
1,800.00
60.00
25.00
142.60
20.00
10.00
4.00

25

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

20.00

26

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

250.00

27

Strategia de dezvoltare a Judetului Alba pentru perioada 20212027

77.06

28 Actualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Judetului Alba

428.40

29 Dotari independente Serviciul Județean Salvamont-Salvaspeo

134.00

Dotări independente Direcția Publică Comunitară de Evidență a
Persoanelor Alba
31 Statii de lucru cu licenta - Centrul Militar Judetean Alba
32 Laptop Centrul Militar Judetean Alba
33 Licenta antivirus Centrul Militar Judetean Alba
30

3.00
30.00
10.20
0.35

34

35
36
37
38
39

Mansardare corp C1 al imobilului situat in Alba Iulia, str.
Regina Maria, nr. 6 - expertiză tehnică, Centrul Militar Judetean
Alba
Mansardare corp C1 al imobilului situat in Alba Iulia, str.
Regina Maria, nr. 6 - DALI, studii, expertize, avize, acorduri,
Centrul Militar Judetean Alba
Display interactiv, Inspectoratul pentru Situatii de
Urgenta"UNIREA"
Tablete rigidizate, Inspectoratul pentru Situatii de
Urgenta"UNIREA"
Laptopuri - CJRAE
Platforma de orientare scolara si profesionala - CJRAE
Platforma de evaluare a dezvoltarii - CJRAE

40
41 Reabilitare, consolidare, modernizare, echipare și dotare Centrul
școlar pentru educație incluzivă Alba - DALI, expertize tehnice,
studii, avize, acorduri etc

10.00

60.00
12.00
47.40
12.00
14.40
24.00
100.00

42

Construire Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă
Alba Iulia

43

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

44

Construire scara exterioara de evacuare, Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia

622.00

45

Amenajare intrare principala, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba
Iulia

406.00

Construire extindere corp C curte mica, Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia
Proiectare si executie -Reabilitare instalatie apa rece si
47
canalizare- Spital de Pneumoftiziologie Aiud
Executie instalatie electrica, cablaj si aparataj-circuit prize 48
Spital de Pneumoftiziologie Aiud
46

49

Proiectare - Extindere pentru acces de urgenta aripa nord- Spital
de Pneumoftiziologie Aiud

SF extindere pentru acces de urgenta aripa nord- Spital de
Pneumoftiziologie Aiud
Intocmire documentatie PUZ pentru introducere in intravilan
51
teren din Pâclîsa, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
50

Construire si dotare Sectia de Oncologie, Compartiment
52 Radioterapie si Compartiment Cardiologie interventionala
(documentatie tehnica), Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

333.94
6,249.00

20.00
1,007.00
140.00
25.00
15.00
141.00
162.00

53

Construire si dotare Sectie boli infectioase (documentatie
tehnica), Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

162.00

54

Construire si dotare Sectie Psihiatrie Cronici (documentatie
tehnica), Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

150.00

Modernizare si dotare Bloc operator (documentatie tehnica),
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Modernizare si dotare Sectia Pediatrie si Compartiment
56 Oftalmologie (documentatie tehnica), Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia
Modernizare si dotare Sectia Neonatologie si Sectia Obstetrica
57 Ginecologie (documentatie tehnica), Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia
55

51.00
5.00

45.00

58

Modernizare si dotare sectia Ortopedie si traumatologie
(documentatie tehnica), Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

59 Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
60 Dotări independente Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
RK Sectiile Cardiologie, Medicina Interna, Spitalul Judeţean de
61
Urgenţă Alba Iulia
RK si schimb de destinatie din Scoala Postliceala Sanitara in
62 Sectie Recuperare, Medicina fizica si Balneologie si extindere
Ambulator
63 RK Dispensar TBC
64 RK Post Trafo spital
65 RK Sectia ATI
66 RK Cai de acces si subsol
67 Proiect Reabilitarea energetica a Spitalului Județean de Urgență
Alba Iulia-Cofinantare Cod SMIS 114211
68 Extindere, modernizare si dotare in vederea relocarii
ambulatoriului integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba
Iulia, cod SMIS 124866
69 Proiect Reabilitare energetica a Spitalului de Pneumoftiziologie
Aiud, cod SMIS 114599
70 Proiect Extindere și dotare unitatea de primiri urgențe a
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, cod SMIS 121063 CJA
Sală Polivalentă de sport cu capacitate 1800-2000 locuri,
municipiul Blaj
72 Realizare branșament canalizare Castel Sâncrai
71

73 Mobilier urban, sisteme de expunere etc, Museikon
74 Sistemul de detecție incendiu wireless Castel Sâncrai
Mansardare clădire Biblioteca Județeană L. Blaga Alba75
expertiză tehnică
Elaborare PUD Bastion Sfântul Mihail (construire centru
cultural Bastion Sf. Mihail, Restarurare și refuncționalizare
76
cladiri și caponieră, sistematizare zonă, demolare corpuri
parazitare)
Restaurare zid estic Bastion Sf. Mihail, caponieră și morgă 77
DALI, studii, expertize, avize, acorduri
78

Amenajare si imprejmuire curte Castel Sincrai studiu de
fezabilitate, studii, expertize, avize, acorduri

79 Realizarea expoziției permanente Sala Unirii Alba Iulia
Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud - studiu de
80
fezabilitate
81 Dotari independente Biblioteca Județeană L. Blaga Alba
82 Dotari independente Teatrul de Papusi Prichindel Alba Iulia
83

Dotări independente Centrul de Cultura "Augustin Bena” Alba
Iulia

84 Dotări independente Muzeul National al Unirii Alba Iulia
85

Centru de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap
Psihic și Mental Ocna Mureș -PT și execuție, DGASP Alba

30.00
5,497.50
63.00
1,305.50
18.00
25.00
1,736.00
250.00
50.00
2,035.68
111.66

503.00

462.77

9,662.00
100.00
100.00
120.00
10.00

80.00
80.00
80.00
1,800.00
40.00
39.50
10.00
240.00
548.60
3,995.00

Proiect extindere, modernizare si autorizare PSI CIA Abrud,
DGASP Alba
87 Extindere și modernizare CIA Abrud –executie, DGASP Alba
Amenajare exterioara teren Centru de ingrijire și Asistență
88
Persoane cu Handicap Ocna Mures, DGASP Alba
86

Proiectare, extindere, modernizare si reautorizare PSI CABR
Galda de Jos, DGASP Alba
90 Dotari independente DGASPC Alba
89

Proiect Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a
91 copiilor si Proiect Venus "Impreuna pentru o viata in siguranta"
- Program Operațional Capital Uman 2014-2020, DGASP Alba
Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș
Heliport in Municipiul Blaj- SF, studii, expertize, avize,
93
acorduri - CJA
92

39.49
5,500.00
561.51
150.00
296.00
1,854.70
33.00
100.00

94

Parcare supraetajată Municipiul Alba Iulia - Studiu de
fezabilitate, studii, expertize, avize, acorduri

100.00

95

Construire bazin didactic de înot acoperit în Municipiul Sebeș Studiu de fezabilitate, studii, expertize, avize, acorduri

100.00

96

Amenajare Baile Sarate Ocnisoara- SF, studii, expertize, avize,
acorduri

100.00

97

Studiu privind calitatea apei sărate la Baza de tratament Ocna
Mureș

98

Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în
județul Alba 2014-2020

Elaborare Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul
Alba si a Raportului de mediu, precum si tarife emitere
99 avize/aprobari aferente planului
Studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de
menținere a calității aerului în județul Alba, precum si tarife
100 emitere avize/aprobari aferente planului
101 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile
proiect "Fazarea proiectului Sistem de management integrat al
deseurilor in judetul Alba
Consolidare pod pe DJ705B peste raul Mures, km.3+949, loc.
102 Vintu de Jos, jud. Alba
Modernizare drum judetean DJ704K:Vinerea (DJ704)-Salistea
103 (DJ705E)

104

Consolidare pod pe DJ106E peste râul Sebeș, km.52+150, loc.
Dobra, județul Alba

Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş
105 - Gara Podu Mureş (DN 14 B)
106 Pod pe DJ141C peste Valea Cenade , km. 2+600, jud. Alba
Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN
1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Șona Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - limita jud. Mureș,
107 tronson km. 2+112- km. 4+587
108 Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza comunei Pianu și
Săsciori, județul Alba-pe drumul județean DJ704, faza PT si

10.00
1,438.00

60.00

15.00
59.50

2,688.49
3,541.85

721.40

5,546.20
1,546.26

2,000.00
5,423.54

executie

109
110
111
112

113

114
115
116
117

Consolidare pod peste râul Mureș, pe DJ107E:Aiud (DN1) Ciumbrud - Bagau - Lopadea Noua - Hoparta - Vama Seaca (DJ
107 D)
Reabilitare și consolidare drum Galda de Jos (intersecție cu DJ
107H- drum acces Centru Management Integrat al Deseurilor
Galda de Jos)
Reabilitare drum judetean DJ 705: limită jud.Hunedoara Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74)
Modernizare si consolidare drum judetean DJ107V:DJ107Alecus-DJ107D
Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750 C: Sălciua de
Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor
- Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş
(DN 1)
Modernizare drum judetean DJ103G:Inoc(DN1) - Ciugudu de
Jos-Ciugudu de Sus-limita jud.Cluj
Dotari independente pentru Activitatea Transporturi:
Consolidare pod pe DJ106E peste râul Sebeș, km.52+150, loc.
Dobra, județul Alba, verificare documentatii tehnice
Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş
- Gara Podu Mureş (DN 14 B), verificare documentatii tehnice

Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN
1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel 118 Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Șona Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - limita jud. Mureș,
tronson km. 2+112- km. 4+587, verificare PT+DE
Consolidare pod peste râul Mureș, pe DJ107E:Aiud (DN1) 119 Ciumbrud - Bagau - Lopadea Noua - Hoparta - Vama Seaca (DJ
107 D), verificare PT+DE
Pod pe DJ141C peste Valea Cenade , km. 2+600, jud. Alba,
120
avize
Reabilitare și consolidare drum Galda de Jos (intersecție cu DJ
121 107H- drum acces Centru Management Integrat al Deseurilor
Galda de Jos), verificare PT+DE
Reabilitare drum judetean DJ 705: limită jud.Hunedoara 122 Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74), verificare
PT+DE
Modernizare si consolidare drum judetean DJ107V:DJ107123
Alecus-DJ107D, verificare PT+DE
Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750 C: Sălciua de
Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor
124
- Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş
(DN 1), faza SF, avize, acorduri
125 Modernizare drum judetean DJ103G:Inoc(DN1) - Ciugudu de
Jos-Ciugudu de Sus-limita jud.Cluj, faza DALI
Consolidare corp drum judetean DJ107K:Galda de
Jos(DJ107H)-Mesentea-Galda de Sus-Măgura-Poiana Galdei126
Intregalde-Ivăniș-Ghioncani-DJ107I (Bârlești), tr.IV,
km.23+700-km.37+500, faza expertiza tehnica si SF
Modernizare drum județean DJ 107 H, Coşlariu Nou - DN1,
127
faza expertiza tehnica si DALI, inclusiv verificare

3,000.00

989.79
571.68
754.24

1,559.09
3,889.10
624.90
0.36

0.78

7.14

3.57
1.10

1.19

20.23
11.90

1,080.94
35.03

99.00
54.51

128
129
130
131
132
133

Modernizare drum județean DJ 142 N, Capalna de Jos Sanmiclauș, faza expertiza tehnica si DALI, inclusiv verificare
Pod pe drumul județean DJ 107, km.4+585 , loc. Teleac expertiză tehnică
Modernizare drum județean DJ 704 A, DN7 -Pianu de Jos, faza
expertiza tehnica si DALI, inclusiv verificare
Servicii de expertizare a lucrarilor executate la obiectivulConsolidare corp drum judetean DJ750: Gârda de Sus(DN75)Ordâncușa-Ghețar
Pod pe drumul județean DJ107, km.22+850, loc. Colibi, faza
SF inclusiv verificare documentatie
Modernizare drum județean DJ106K, tronson Vingard-Ohaba,
faza expertiza si DALI inclusiv verificare documentatie

32.60
21.06
72.20

194.00
28.56
85.60

Proiect POR "Modernizare drum judetean DJ 107I: Aiud(DN1)
Aiudul de Sus-Ramet-Bradesti-Geogel-Macarestu-Barlesti
134 Catuni-Cojocani-Valea Barnii-Barlesti-Mogos-_Valea AlbaCiuciulesti-Bucium-Izbita-Cojeseni-Bucium Sat-DN74(Cerbu)
km.0+000 - km.76+540" , cod SMIS 2014+: 108707

13,196.85

Proiect POR "Modernizare drum județean DJ103E:DN1135 Garbova de Jos-Garbovita-Garbova de Sus", cod SMIS 2014+:
125923

15.00

Proiect POR "Consolidare corp drum județean DJ107K:Galda
136 de Jos - Mesentea - Benic - Intregalde, jud. Alba km.17+700km.23+700", cod SMIS 2014+:126106
137 Placi metalice
B

TOTAL excedent repartizat în anul 2021 ca sursă de
finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare, din care:

Calamități -Sume pt achitarea unor cheltuieli în vederea
1 Înlaturării efectelor calamităților naturale pe drumurile județene:
DJ107D, DJ107P, DJ 107U, DJ107V
Calamități -Sume pt achitarea unor cheltuieli în vederea
Înlaturării efectelor calamităților naturale pe drumurile județene:
2
DJ106E, DJ107I și DJ 107K precum și a 3 podețe pe DJ 106E
afectate

2,634.46
20.00
2,232.77
33.00

80.00

Calamități -Sume pt achitarea unor cheltuieli în vederea
Înlaturării efectelor calamităților naturale pe drumurile județene:
3
DJ106E, DJ107I și DJ107K precum și a 3 podețe pe DJ 106E
afectate, refacere DJ 750C, refacere 5 podețe

354.00

Calamități -Sume pt achitarea unor cheltuieli în vederea
Înlaturării efectelor calamităților naturale pe drumurile județene:
4
DJ106E, DJ107V, DJ142P, DJ107K, DJ750, DJ107M, DJ750C,
DJ670C, DJ704A, DJ107A

850.04

Calamități -Sume pt achitarea unor cheltuieli în vederea
5 Înlaturării efectelor calamităților naturale pe drumurile județene:
DJ106E, DJ142K, DJ107K, DJ107M, DJ750C

915.73

În ceea ce priveşte excedentul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii, înregistrat la 31.12.2020 acesta se propune a fi utilizat în
anul 2021 astfel:
Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba, în suma de 50,59 mii
lei, pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare.
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba în suma de 227,46 mii lei, astfel:

 pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare suma de 212,73 mii lei
 pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare suma de 14,73 mii lei.
Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud în sumă de 548,79 mii lei, astfel:
 pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare suma de 27,10 mii lei
 pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare suma de 521,69 mii lei.
Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia în sumă de 130,56 mii lei, pentru acoperirea
cheltuielilor secţiunii de funcţionare.
Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. ___ din data de ___ aprilie 2021.

DIRECTOR EXECUTIV,
Marian Florin AITAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea preluării unui imobil - teren, din domeniul public al Municipiului Alba
Iulia și din administrarea Consiliului local al Municipiului Alba Iulia, în domeniul public
al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna aprilie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea
preluării unui imobil - teren, din domeniul public al Municipiului Alba Iulia și din administrarea
Consiliului local al Municipiului Alba Iulia, în domeniul public al Județului Alba și în
administrarea Consiliului Județean Alba;
Ţinând cont de prevederile:
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 47/25 februarie 2021 privind încuviințarea
cererii adresate Consiliului local al Municipiului Alba Iulia, pentru transmiterea unui imobil teren, din domeniul public al Municipiului Alba Iulia și din administrarea Consiliului local al
Municipiului Alba Iulia, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului
Județean Alba;
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia nr. 152/30 martie 2021
privind aprobarea transmiterii unui imobil-teren, din domeniul public al Municipiului Alba
Iulia și din administrarea Consiliului local al Municipiului Alba Iulia 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. 3, și art. 294 alin. 3 alin. 5 și alin. 7 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;
- 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 aprobă preluarea bunului imobil - teren situat administrativ în Municipiul Alba
Iulia, B-dul Transilvaniei, f.n., judeţul Alba, înscris în CF 113178 Alba Iulia, în suprafaţă de
1.944 mp, din domeniul public al Municipiului Alba Iulia și din administrarea Consiliului local
al Municipiului Alba Iulia , în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului
Județean Alba, în vederea edificării obiectivului de interes județean Parcare supraetajată a
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.
Art. 2. Se declară bunul imobil identificat la art. 1 ca bun de interes public județean.
Art. 3. Se aprobă cuprinderea imobilului, identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în
Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Județului Alba și înregistrarea la
poziţia cu nr. crt. 234, având datele de identificare prevăzute în anexă - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 4. Predarea-preluarea imobilului descris la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat
între cele două autorităţi ale administraţiei publice locale.
Art. 5. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de

proprietate în favoarea Județului Alba - domeniul public.
Art. 6. 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. 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,
Consiliului local al Municipiului Alba Iulia, 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

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 94
Alba Iulia, 5 aprilie 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. 94 din 5 aprilie 2021

Datele de identificare
a bunului imobil care se cuprinde la pozițiile cu nr. crt. 234 în
Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Judeţului Alba

Nr.
crt.

Codul
de
clasificare

0
234

1
1.6.2.

Denumirea
bunului

2
Teren intravilan în
municipiul Alba Iulia

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 intravilan în municipiul Alba Iulia, Parcul Arini, județul
2021
Domeniul public
Alba, înscris în CF 113178 Alba Iulia:
al Județului Alba
- teren în suprafaţă de 1.944 mp. categoria de folosință – curți
în cota de 1/1
construcții,
potrivit HCJ nr.
Cota actuală de proprietate este de 1/1 în favoarea Județului Alba.
…/2021

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

Secretarul general al judeţului:
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. 7734/5 aprilie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea preluării unui imobil - teren, din domeniul
public al Municipiului Alba Iulia și din administrarea Consiliului local al Municipiului
Alba Iulia, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean
Alba

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează preluarea unui imobil - teren din domeniul
public al Municipiului Alba Iulia și din administrarea Consiliului local al Municipiului Alba
Iulia, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba,
declararea acestuia ca bun de interes județean precum și completarea Inventarului bunurilor
care alcătuiesc domeniul public al Județului Alba cu poziția având nr. crt. 234 în vederea
realizării obiectivului de interes județean Parcare supraetajată a Spitalului Județean de
Urgență Alba Iulia.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea nr. 47/2021, Consiliului Județean Alba a încuviințat cererea adresată
Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, pentru transmiterea bunului imobil – teren, situat
administrativ în Municipiul Alba Iulia, B-dul Transilvaniei, f.n., judeţul Alba, înscris în CF
113178 Alba Iulia, din domeniul public al Municipiului Alba Iulia și din administrarea
Consiliului local al Municipiului Alba Iulia, în domeniul public al Județului Alba și în
administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea realizării obiectivului de interes județean
Parcare supraetajată a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, iar prin hotărârea nr. 152/2021
a Consiliul local al Municipiului Alba Iulia a aprobat transmiterea imobil, identificat anterior,
din domeniul public al Municipiului Alba Iulia și din administrarea Consiliului local al
Municipiului Alba Iulia, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului
Județean Alba.
Prin cuprinderea terenului mai sus menționat în domeniul public al Județului Alba și
declararea acestui teren ca fiind de interes public județean, Consiliul Județean Alba poate iniția
construirea unei Parcării supraetajată a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.
În conformitate prevederilor 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 parcarea supraetajată mai sus menționată, 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 în municipiul Alba Iulia Bulevardul Transilvaniei
f.n., înscris în CF 113178 Alba Iulia, trebuie să fie transmis din proprietatea Municipiului Alba
Iulia și administrarea Consiliului Local Alba Iulia în proprietatea Județului Alba și administrarea
Consiliului Județean Alba, motiv pentru care am inițiat prezentul proiect de hotărâre.
III. Reglementări anterioare
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 47/2021 privind încuviințarea cererii
adresate Consiliului local al Municipiului Alba Iulia , pentru transmiterea unui imobil, din
domeniul public al Municipiului Alba Iulia și din administrarea Consiliului local al
Municipiului Alba Iulia , în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului
Județean Alba;

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia nr.152/2021 privind
aprobarea transmiterii unui imobil-teren, din domeniul public al Municipiului Alba Iulia și din
administrarea Consiliului local al Municipiului Alba Iulia în domeniul public al Județului Alba
și în administrarea Consiliului Județean Alba;
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 286 alin. 3, art. 289 alin. 2 și art. 294 alin. 3 alin. 5 și alin.
7 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;
- 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. 94 din 5 aprilie 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. 7737/5 aprilie 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 preluării unui imobil - teren, din domeniul public al Municipiului Alba
Iulia și din administrarea Consiliului local al Municipiului Alba Iulia, 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 5 aprilie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„extraordinară” estimată a avea loc în data de 12 aprilie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 94/5 aprilie 2021 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea preluării unui imobil
- teren, din domeniul public al Municipiului Alba Iulia și din administrarea Consiliului local al
Municipiului Alba Iulia, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului
Județean Alba;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia nr. 152/2021 privind
aprobarea transmiterii unui imobil-teren, din domeniul public al Municipiului Alba Iulia și din
administrarea Consiliului local al Municipiului Alba Iulia în domeniul public al Județului Alba
și în administrarea Consiliului Județean Alba.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 7742/5 aprilie 2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării unui imobil - teren, din
domeniul public al Municipiului Alba Iulia și din administrarea Consiliului local al
Municipiului Alba Iulia, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea
Consiliului Județean Alba
Proiectul de act administrativ inițiat vizează preluarea unui imobil - teren din domeniul
public al Municipiului Alba Iulia și din administrarea Consiliului local al Municipiului Alba
Iulia , în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba precum
și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Alba cu
poziția având nr. crt. 234, în vederea realizării obiectivului de interes județean Parcare
supraetajată a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia este unitatea reprezentativă a sistemului sanitar
din judeţ. În condiţiile legale actuale (mai ales legate de finanţarea prin sistemul de asigurări de
sănătate, noul sistem de acreditare şi clasificare a spitalelor şi impunerea planului naţional de
paturi), Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia trebuie să-şi adapteze permanent structura şi
serviciile medicale, pentru a face faţă noilor condiţii. Şi, poate cel mai important lucru, pacientul
trebuie pus în centrul preocupărilor managementului spitalului şi al personalului medical.
Parcarea mașinilor pentru personalul și pacienții Spitalului Județean de Urgență Alba
Iulia precum și aparținătorii acestora constituie una dintre situațiile dificile cu care se confruntă
și această unitate spitalicească. Reglementarea acestei situații o constituie edificarea unei parcării
supraetajate în imediata apropiere a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.
Prin Hotărârea nr. 47/2021, Consiliului Județean Alba a încuviințat cererea adresată
Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, pentru transmiterea bunului imobil – teren, situat
administrativ în Municipiul Alba Iulia, B-dul Transilvaniei, f.n., judeţul Alba, înscris în CF
113178 Alba Iulia, în suprafaţă de 1.944 mp, din domeniul public al Municipiului Alba Iulia și
din administrarea Consiliului local al Municipiului Alba Iulia, în domeniul public al Județului
Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea realizării obiectivului de interes
județean Parcare supraetajată a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, iar prin hotărârea nr.
152/2021a Consiliul local al Municipiului Alba Iulia a aprobat transmiterea imobil, identificat
anterior, din domeniul public al Municipiului Alba Iulia și din administrarea Consiliului local al
Municipiului Alba Iulia, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului
Județean Alba.
Bunul imobil, identificat mai sus, dobândit în proprietatea Județului Alba ca bun
aparținând domeniului public, conform prevederilor art. 863 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod
Civil), republicată, cu modificările și completările ulterioare, trebuie cuprins în Inventarul
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Alba, la pozițiile având nr. crt. 234.
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 comunei, 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 comunei, după caz.”
Conform prevederilor art. 294 alin. 7 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare, „Declararea bunului ca fiind de uz sau de interes
public judeţean sau local se face prin hotărâre a consiliului judeţean sau a consiliului local care
a solicitat trecerea în condiţiile prevăzute la alin. (1)-(3), după caz” în vederea edificării
obiectivului de interes județean ”Parcare supraetajată a Spitalului Județean de Urgență Alba
Iulia”, imobilul – teren, situat administrativ în Municipiul Alba Iulia, B-dul Transilvaniei, f.n.,

judeţul Alba, înscris în CF 113178 Alba Iulia, în suprafaţă de 1.944 mp, se declară ca bun de
interes județean.
Pentru a edifica parcarea supraetajată 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 proprietatea Municipiului Alba Iulia și administrarea Consiliului Local Alba
Iulia în proprietatea Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba, motiv pentru care
considerăm că proiectul de hotărâre astfel inițiat îndeplinește condițiile de legalitate și
oportunitate spre a fi adoptat.
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 - Domeniu public
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.”, art. 294 alin. 3 „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 comunei, al
oraşului sau al municipiului, după caz.”, 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 comunei, după caz.” și alin. 7 „Declararea bunului ca fiind de uz sau de interes public
judeţean sau local se face prin hotărâre a consiliului judeţean sau a consiliului local care a
solicitat trecerea în condiţiile prevăzute la alin. (1)-(3), 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 prelua în proprietatea publică a
Județului Alba imobilul teren înscris în CF nr. 113178 Alba Iulia, se va completa Inventarul
bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Județului Alba cu poziția având nr. crt. 234
precum și se va declara ca bun de interes județean acest teren pe care se va edifica obiectivului
de interes județean Parcare supraetajată a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Babin Andreea Maria

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Acordului de cooperare încheiat între UAT - Judeţul Alba prin Consiliul
Judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba în vederea implementării
„Proiectului pentru creşterea capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor şi pentru
creşterea capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba”

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna aprilie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Acordului de
cooperare încheiat între UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Inspectoratul de
Poliţie Judeţean Alba în vederea implementării “Proiectului pentru creşterea capacităţii
operaţionale la solicitările cetăţenilor şi pentru creşterea capacităţii de investigare a
structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba”;
- Hotărârea nr. 2 din 31 martie 2021 a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba
privind aprobarea Proiectului pentru creşterea capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor
şi pentru creşterea capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Alba.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 7 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 2144-2157 din Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 18 lit. b, art. 22 alin. 1 și art. 44 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române, republicată 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 implementarea „Proiectului pentru creşterea capacităţii operaţionale
la solicitările cetăţenilor şi pentru creşterea capacităţii de investigare a structurilor
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba” - conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art. 2. Se aprobă Acordul de cooperare încheiat între UAT - Judeţul Alba prin Consiliul
Judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba pentru implementarea “Proiectului
pentru creşterea capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor şi pentru creşterea capacităţii
de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba” - conform anexei nr. 2 parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 3. Se aprobă modelul Contractului de împrumut de folosinţă (Comodat) şi anexa
acestuia, conform anexelor nr. 3 și nr. 4 - părți integrante ale prezentei hotărâri.
Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete, Direcției juridică și administraţie publică, Serviciului administrativ şi Compartimentului
informatică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la
îndeplinire prevederile 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,
Inspectoratului de Poliţie Județean Alba, Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, Direcției
juridică și administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului administrativ şi
Compartimentului informatică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 95
Alba Iulia, 5 aprilie 2021
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba
Direcţiei juridică și administraţie publică şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală,
prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și
apărarea ordinii publice
Comisia de specialitate nr. 5 - Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare
interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 95/5 aprilie 2021
INSPECTORATUL DE POLIŢIE
JUDEŢEAN ALBA

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

Nr. _________/____________
Nr.

/____________

PROIECT
PENTRU CREŞTEREA CAPACITĂȚII OPERAȚIONALE LA SOLICITĂRILE
CETĂŢENILOR ŞI PENTRU CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE INVESTIGARE A
STRUCTURILOR INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN ALBA

ARGUMENTE:
Asigurarea climatului de normalitate civică, de ordine şi siguranţă publică, a reprezentat
permanent o prioritate pentru instituţia noastră, care, prin structurile sale a căutat să identifice
cele mai eficiente forme şi modalități de realizare a acestui obiectiv.
I. În cursul anului 2021 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba va continua acțiunile pentru
creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţenilor, menținerea sub control a fenomenului
infracțional, prevenirea şi combaterea acestuia şi va urmări realizarea reformelor instituţionale şi
intensificarea acţiunilor polițienești, în colaborare şi cu sprijinul partenerilor sociali.
Având în vedere modificările actuale referitoare la fluxul de resurse umane existente la
nivelul unităţii, cerința de securitate și protecție a datelor nu poate fi dusă la îndeplinire fără
mijloacele tehnice adecvate, în măsură să asigure o mai mare versatilitate în asigurarea
managementul subunităţilor teritoriale.
Dezvoltarea şi menținerea acestei caracteristici a managementului, în cazul acestor
structuri teritoriale, este interdependentă şi de asigurarea unor măsuri ridicate de securitate si
protecție, având în vedere deținerea şi folosirea unor bunuri, valori, documente privind
gestionarea patrimoniului, suporturi de stocare a datelor, informaţiilor clasificate.
Astfel, este imperios necesară creşterea cantitativă şi calitativă a echipamentelor tehnice,
pentru componenta de procesare IT profesională şi folosirea acestora în activităţile specifice, la
nivelul tuturor structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, aceasta urmând a conduce la
eficientizarea serviciului poliţienesc.
 Un obiectiv important al Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba îl reprezintă şi
îmbunătăţirea imaginii poliţiei, prin adoptarea unei atitudini adecvate, care să sporească
operativitatea şi prin asigurarea unei intervenţii prompte la evenimentele semnalate. Se dorește
achiziționarea unor stații de lucru portabile performante (laptopuri I7/I5) care vor fi folosite
inclusiv pentru realizarea actelor procedurale la fața locului și transmiterea operativă a acestora,
în format electronic, procurorului de caz, precum și a unor echipamente foto-video (2 kit-uri
aparate foto + obiectiv și o cameră video) pentru fixare prin fotografiere a probelor/urmelor sau
înregistrării activităților de audiere, conform cerințelor din Codul de procedură penală.
Tot în scopul eficientizării activității este necesară achiziționarea unui distrugător de
documente automat, care are ca avantaj faptul că poate distruge automat cantități mari de hârtii
(350 coli), care poate fi mototolită și nu se oprește defectează dacă acestea conțin agrafe sau

capse. Cu acest echipament pot fi distruse și carduri sau CD/DVD. De asemenea, aparatul poate
fi blocat prin intermediul unui cod.
 În cadrul Serviciului de Ordine Publică, din cadrul Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Alba, începând cu data de 15 septembrie 2020, a fost înființat Compartimentul
conductori câini, care are prevăzute un număr de 3 funcții, toate fiind ocupate. La nivelul
compartimentului există 4 câini cu următoarele specializări: 3 sunt specializați pe
patrulare/intervenție, iar unul este specializat pe detecție tutun.
Odată cu înființarea acestui compartiment s-au urmărit realizarea următoarelor rezultate:
 creşterea capacității de menţinere a ordinii publice, prin suplimentarea efectivelor cu
patrule dotate cu câini de serviciu;
 răspunsul operativ și deplasarea rapidă la evenimentele sesizate a câinilor specializați
în detectarea urmelor, obiectelor, persoanelor sau substanțelor;
 creşterea numărului autorilor de infracțiuni prinși în flagrant și a bunurilor identificate,
care fac obiectul unor infracțiuni (stupefiante, explozivi, arme, muniții, obiecte corp delict etc.);
 identificarea cu operativitate a persoanelor dispărute sau urmărite (minori dispăruți,
urmăriți care fug/se ascund, infractori fugiți de sub escortă sau evadați, persoane ce nu opresc la
semnalul polițiștilor și fug etc.)
 reducerea numărului de ultraje comise asupra poliţiştilor;
 creşterea gradului de siguranţă şi a nivelului de încredere a populaţiei în structurile
poliţiei, prin exploatarea potențialului vector de imagine reprezentat de câinii de serviciu.
Competența teritorială pentru realizarea atribuțiilor este întreg teritoriul județului Alba.
În momentul de față transportul câinilor de serviciu pentru executarea misiunilor
ordonate sau dispuse pe raza județului se execută anevoios cu un mijloc de transport marca
Volkswagen Transporter an fabricație 2000, acesta nefiind special destinat pentru astfel de
misiuni, polițiștii asumându-și un risc major transportând câinii în afara cadrului normat.
Au fost nenumărate situații în care cuplurile canine constituite nu au mai putut participa
la misiunile planificate, datorită defecțiunilor majore ale acestui autovehicul repartizat. În
prezent datorită uzurii morale și fizice ale acestui autovehicul în interior pătrunde miros de
combustibil și noxe, ceea ce dăunează și afectează capacitățile câinilor de serviciu.
Deoarece activitatea zilnică a acestui compartiment presupune deplasarea la subunitățile
din întregul județ, împreună cu câinii din dotare, conform competenței teritoriale, este imperios
necesara achiziționarea un autovehicul special amenajat pentru transportul câinilor de serviciu,
întrucât, conform art. 79 din instrucțiunile 636 din 09.05.2005 transportul câinilor de serviciu se
efectuează ,,cu mijloace de transport special amenajate, prevăzute cu spații delimitate prin grilaj
și sisteme de climatizare și protecție a animalului împotriva curenților puternici de aer și
mirosurilor iritante sau toxice, precum și împotriva zgomotelor puternice”, iar prezentul
autovehicul nu respectă aceste norme, este foarte vechi și are un grad de uzură pronunțat.
 În aceeași rezoluție, am constatat la înființarea acestei structuri, că la nivelul
imobilelor folosite de către IPJ Alba nu a fost identificat vreun spațiu care să poată fi folosit
pentru nevoile specifice ale acestei structuri, respectiv să fie o locație adiacentă padocului pentru
câini și să poată fi folosită și ca și vestiar.
În realizarea obiectivelor generale şi specifice prevăzute de programele şi planurile
strategice ale Ministerului Afacerilor Interne şi Inspectoratului General al Poliţiei Române, pe
anul 2020, se înscriu şi eforturile susținute pentru asigurarea dotărilor destinate asigurării
condițiilor normale de muncă, pentru personalul care își desfășoară activitatea în spațiile
folosite/administrate de către unitățile/structurile de poliție subordonate Inspectoratului General
al Poliţiei Române.
Astfel considerăm necesară achiziționarea unui container metalic, care să fie echipat
conform nevoilor specifice, respectiv cu grup sanitar, duș și mobilier tip vestiar, aer condiționat.
Avantajul acestui tip de dotare este montarea rapidă, racordarea simplă la utilități,
posibilitatea amplasării acestuia în apropierea padocului pentru câini și posibilitatea mutării
facile a acestuia în situaţia relocării padocurilor de câini.
 În cadrul Serviciului Criminalistic din I.P.J. Alba funcționează Biroul de Investigare
Tehnica - Științifică a Locului Faptei, structură specializată care acționează împreună cu celelalte
structuri operative pe raza de competență teritorială a Poliției Municipiului Alba Iulia cu cele

două secții de poliție rurală arondate (Galda de Jos și Vințu de Jos), orașele Teiuș și Zlatna,
precum și comuna Almașu Mare. La evenimentele mai importante, cu pericol social ridicat
(omoruri, alte infracțiuni de mare violență, tâlhării, violuri cu autori necunoscuți, furturi cu
prejudicii însemnate și moduri de operare deosebite, explozii, accidente aviatice, accidente
rutiere cu victime multiple etc.) specialiștii și tehnicienii criminaliști din cadrul Biroului
I.T.Ș.L.F. de la reședința Inspectoratului de Poliție Județean Alba se deplasează cu operativitate
pe întreg teritoriul județului Alba pentru activitățile criminalistice de cercetare la fața locului sau
alte activități specifice (acțiuni, razii, experimente judiciare, conduceri în teren, reconstituiri,
video filmări, percheziții etc).
Astfel, în cursul anului 2020, Biroul de Investigare Tehnico - Științifică a Locului
Faptei de la reședință a înregistrat un număr de 915 deplasări în teren.
În activităţile curente privind cercetarea la faţa locului, în ultima perioadă întâmpinăm
probleme pe linie de mobilitate, mai exact în deplasarea cu operativitate și în condiții de
siguranță la evenimentele mai importante unde este necesară prezența unui autolaborator
criminalistic (autovehicul dotat cu mai multe truse și echipamente pentru prelevarea diferitelor
categorii de urme criminalistice, diverse tipuri de ambalaje, instrumente de măsurare, localizare
și etichetare (marcare/numerotare), surse de iluminare pe timp de noapte, precum și un generator
de curent electric, fiind astfel un punct de lucru criminalistic la fața locului), cele două
autolaboratoare criminalistice din dotare fiind învechite și cu un grad de uzură pronunțat, după
cum urmează:
- Un Mercedes Sprinter, supraînălţat, 4 x 4 (an de fabricaţie 2001) care datorită
uzurii pronunţate este aproape tot timpul în service, ultima dată intrând în reparaţie în luna
octombrie 2019, fiind reintrodus în uz în data de 22.06.2020, ocazie cu care am constatat că
acumulatorul s-a descărcat şi trebuie schimbat, unele zone ale tăblăriei fiind afectate de rugină.
- Un Mercedes Vito 4 x 4 (an de fabricaţie 2008), ultima dată intrând în reparaţie
în data de 02.12.2020 și ieșind în data de 23.12.2020, costul reviziei tehnice fiind de 9800 lei,
costuri de întreținere din ce în ce mai mari datorate vechimii și uzurii.
Astfel se dorește înzestrarea Serviciului Criminalistic cu un autoturism de teren, marca
Dacia, model Duster 4 x 4 , diesel, cu cutie manuală, prevăzut (dotat) de către producător, în
partea din spate (spațiul destinat bagajelor) cu compartimente, rafturi, plasă de protecție și chingi
care să permită fixarea diferitelor truse și echipamente în vederea transportului acestora în
condiții optime care să faciliteze deplasarea cu operativitate și în condiții de siguranță la
evenimentele mai importante unde este necesară prezența unui autolaborator criminalistic, în
special în locații situate în locuri izolate sau unde accesul de face pe drumuri neamenajate sau în
afara drumurilor/traseelor rutiere.
 La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba este necesară dotarea cu un
echipament de tip container comunicaţii – shelter (cu dimensiunile 6000x2500x2450), pentru a
putea reloca echipamentele din nodul de comunicaţii și centrala telefonică a IPJ într-un spaţiu
adecvat, compact, în care să poată fi implementate cu succes toate măsurile de securitate și
generarea de spații noi în clădirea inspectoratului, având în vedere noile structuri de poliție
create la nivelul inspectoratului.
Cerințele operaționale care fundamentează necesitatea achiziției:
În prezent echipamentele de comunicaţii CORE-RCVD, respectiv centrala telefonică,
sunt instalate în două camere tehnice diferite, din clădirea inspectoratului, care prezintă
vulnerabilități cu privire la electroalimentare, protecţia la incendiu, sistemului de aer condiţionat
și controlul accesului.
Echipamentul care va fi achiziționat va asigura următoarele cerinţe operaţionale:
o
Spaţiu util de 15 mp;
o
Circuit de electroalimentare;
o
Circuite electrice distincte pentru toţi consumatorii deserviți;
o
Jgheaburi organizare cabluri;
o
Sistem aer condiţionat si încălzire;
o
Sistem de protecţie, antiefracţie, antiincendiu și control acces;
o
Podea antistatică conectată la împământare;
 Sonometrele sunt instrumente de măsurare a nivelului presiunii acustice(sunete pure
sau sunete complexe, zgomote), acestea fiind necesare desfășurării activităților specifice muncii

de poliție întrucât în ultima perioadă se observă o creștere semnificativă a numărului
conducătorilor auto / motocicliștilor indisciplinați care circulă pe drumurile publice de pe raza
județului nostru, cu preponderență pe principalele artere urbane, aceștia turând excesiv și
ostentativ motoarele, creând astfel un disconfort major în rândul persoanelor care locuiesc în
zonele respective, aceștia fiind conștienți că în momentul de față organele de poliție care
veghează la buna desfășurare a traficului rutier și menținerea climatului de ordine și liniște
publică, nu dețin instrumentele necesare constatării și ulterior sancționării unor astfel de
contravenții.
 Totodată, având în vedere că atât la nivel național cât și la nivelul județului nostru,
viteza excesivă este cauza principală a producerii accidentelor rutiere, Pistoale laser Trucam
și Trucam II sunt cele mai importante instrumente mobile pentru îmbunătățirea siguranței
traficului rutier, dar și a ordinii publice, acestea având în componență radare laser compacte de
ultimă generație dotate cu cameră video HD de înaltă fidelitate și un laser integrat, fiind cel mai
performant aparat de măsurare a vitezei, acesta poate detecta de la distanță marca mașinii,
plăcuța de înmatriculare și trăsăturile faciale ale șoferilor.
Combinația de tehnologie de înaltă precizie, de detectare a vitezei și înregistrare video,
face din acest dispozitiv o soluție revoluționară și cuprinzătoare pentru agenții și ofițerii de
poliție responsabili pentru siguranța rutieră.
 Tint meter este un aparat utilizat pentru măsurarea transparenței foliei aplicate pe
geamurile autovehiculelor, acesta fiind util pentru determinarea opacității foliilor sau
tratamentelor chimice de pe parbrize, luneta sau geamurile laterale, care restrâng sau
estompează vizibilitatea, atât din interior, cât și din exterior.
 Bola Wrap „Cătușe de la distanță” reprezintă un instrument care și-a dovedit
eficacitatea în rândul unităților de poliție din alte state evoluate, acesta fiind folosit pentru
imobilizarea inofensivă a persoanelor agresive, bolnavi psihici periculoși, infractori periculoși.
Instrumentul Bola Wrap poate fi asimilat cu o „armă” și se bazează pe bolero-ul
argentinian de tip lazo, acesta fiind conceput în scopul de a reține persoane de la distanță, fără a
le cauza vătămări, acesta descărcându-se ca o ancoră pentru a înfășura picioarele sau brațele
subiectului la un interval eficient de 10-25 metri.
Ne-am propus ca, în anul 2021, să continuăm reformele instituţionale, în interesul
cetăţenilor şi vom acționa, cu prioritate, pentru:
- creşterea gradului de siguranţă publică a cetățeanului prin prezența activă, în stradă, a
poliţiştilor.
- asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale cetăţenilor;
- prevenirea şi combaterea infracţiunilor, îndeosebi a celor cu violenţă;
- apărarea integrității proprietăţii publice şi private;
- prevenirea şi combaterea criminalităţii economico-financiară şi, în special, a corupție;
- intervenţia cu operativitate la semnalările prin Serviciul Naţional Unic pentru Apeluri de
Urgenţă „112” şi reducerea timpilor de intervenție;
- asigurarea protecției datelor cu caracter personal la nivelul structurilor inspectoratului;
- îmbunătăţirea parteneriatului cu societatea civilă;
În general, eficiența acţiunilor desfăşurate este condiționată de realizarea unor
parteneriate, care să asigure furnizarea sprijinului, ajutorului şi încurajarea pentru o
participare activă a tuturor factorilor responsabili.
Participarea autorităţilor publice locale oferă un suport important, atât pentru
profesioniștii implicați în combaterea criminalităţii, cât şi pentru cetăţeni în calitate de
beneficiari ai serviciilor oferite de instituțiile statului.
În acest context, se impune intensificarea acţiunilor Inspectoratului de Poliţie al
Judeţului Alba în colaborare şi cu sprijinul partenerilor sociali, în scopul îmbunătățirii
serviciilor publice de interes local privind ordinea şi siguranța publică şi situațiile de urgenţă.
În vederea asigurării coordonatelor menţionate, este necesară achiziționarea de
autovehicule, tehnică IT, echipamente foto-video și containere, echipamente si tehnica specifica
rutiera (sonometre, pistoale laser, tint meter, Bolo).

SCOP:
1. Asigurarea unui serviciu poliţienesc de calitate şi creşterea capacității operaționale la
nivelul structurilor inspectoratului.
2. Creşterea nivelului de siguranţă a cetățeanului prin intensificarea măsurilor pentru
prevenirea, descoperirea şi combaterea fenomenului infracțional.
3. Asigurarea transparenței modului de intervenție al polițiștilor la evenimentele.
OBIECTIVE:
Eliminarea unor neconformități şi neajunsuri privind dotarea logistică, astfel încât să se
realizeze creşterea calităţii şi eficienței activităţilor polițienești.
ACTIVITĂŢI:
1. Achiziționarea de către Consiliul Judeţean Alba - Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică a următoarelor bunuri materiale:
a. Stație de lucru portabilă tip I (laptop)
b. Stație de lucru portabilă tip II (laptop)
c. Container metalic (tip vestiar)
d. Container metalic de comunicații (shelter)
e. Autovehicul transport câini de serviciu
f. Autovehicul de teren (4x4)
g. Kit Cameră video –;
h. Kit aparat foto –
i. Distrugător profesional de documente
j. Sonometru 2245 Exhaust Noise
k. Pistol Laser –TruCAM2
l. Tint meter
m. Bolo
BENEFICIARII:
Beneficiari direcți ai proiectului:
 Structurile din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba.
 Polițiștii și personalul contractual din cadrul structurilor inspectoratului
Beneficiari indirecți:
 Cetățenii
 Societatea civilă
ECHIPA DE COORDONARE A PROIECTULUI
 Conducerea inspectoratului
 Serviciul Cabinet
 Serviciul Logistic
 Serviciul Rutier
 Serviciul Comunicații și Informatică
GRUP ŢINTĂ
 Cetățenii judeţului Alba care vor beneficia de un serviciu poliţienesc de calitate şi
operativitate crescută.
PARTENERI
 Consiliul Judeţean Alba prin Autoritatea Teritorială de Ordine Publică
 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba
LOC DE IMPLEMENTARE: Județul Alba
REZULTATE AŞTEPTATE:
 Creşterea dotării cu autovehicule și tehnică IT, astfel încât să se realizeze creşterea
calităţii şi eficienței activităţilor polițienești.
 Scăderea numărului de ultraje asupra polițiștilor

INDICATORI DE EVALUARE:
CANTITATIVI:
 Numărul de documente procesate.
 Numărul de analize proiectate.
CALITATIVI:
 Creşterea eficienței activităţilor polițienești.
 Creşterea gradului de siguranţă a cetățenilor.
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ALBA
Şeful inspectoratului
Comisar șef de poliţie
DOGARU FLORIN CONSTANTIN

CONSILIUL JUDEŢEAN
ALBA
Preşedinte
ION DUMITREL

Anexa nr. 1 a PROIECTULUI PENTRU CREŞTEREA
CAPACITĂȚII OPERAȚIONALE LA SOLICITĂRILE CETĂŢENILOR
ŞI PENTRU CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE INVESTIGARE A
STRUCTURILOR INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN ALBA

BUGET ESTIMATIV
lei
Echipamente IT&C
Staţie de lucru portabilă tip I
(laptop I7)
Staţie de lucru portabilă tip II
(laptop I5)
Container metalic (tip vestiar)
Container metalic de comunicații (shelter)
Autovehicul transport câini de serviciu
Autovehicul de teren 4x4
Kit Cameră video
Kit aparat foto
Distrugător documente
Sonometru 2245 Exhaust Noise
Pistol Laser-TruCAM2
Tint meter
Bolo

UM

Cantitate

Preț/Buc cu
TVA

Valoare

buc

8

4800

38400

buc

32

3500

112000

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

1
1
1
1
1
2
3
3
2
5
3

46000
70000
87000
110000
2700
3000
4000
29750
72590
1159.2
8893
Total

46000
70000
87000
110000
2700
6000
12000
89250
145180
5796
26679
751.005

Anexa nr. 2 a PROIECTULUI PENTRU CREŞTEREA
CAPACITĂȚII OPERAȚIONALE LA SOLICITĂRILE CETĂŢENILOR
ŞI PENTRU CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE INVESTIGARE A
STRUCTURILOR INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN ALBA
SCURTĂ PREZENTARE A ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE
LA NIVELUL INSPECTORATULUI ÎN ANUL 2020
În anul 2020 au fost înregistrate cu 15 % mai puține infracțiuni decât în 2019. A scăzut
numărul furturilor și a crescut siguranța stradală. Au fost înregistrate mai puţine accidente de
circulație.
În anul 2020, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba a avut ca şi obiectiv prioritar creșterea
gradului de siguranță şi protecție al cetățenilor, iar acţiunile desfăşurate au fost, în permanenţă,
dedicate îndeplinirii acestui obiectiv.
În domeniul prevenirii criminalităţii: în anul trecut au fost iniţiate şi implementate 10 proiecte
și campanii de informare şi prevenire şi s-au desfăşurat activităţi punctuale pe diferite segmente
ale criminalităţii, în parteneriat cu instituţii, autorităţi publice locale şi ONG-uri.
În ceea ce priveşte combaterea criminalităţii - din analiza datelor statistice rezultă că în anul
2020, la nivelul structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba au fost înregistrate cu 15 %
mai puține sesizări de infracţiuni decât în anul 2019. Infracționalitatea judiciară a scăzut cu 21
%, infracţionalitatea economică a crescut cu 3 %, iar cea de altă natură a scăzut cu 7,8 % .
Ponderea semnificativă este deţinută de infracţionalitatea judiciară care reprezintă 54% din
totalul infracţionalităţii sesizate, urmată de infracţionalitatea de altă natură cu 35% şi
infracţionalitatea economico – financiară cu 10,8 %.
În funcţie de mediul în care au fost comise, se constată că din totalul infracţiunilor sesizate,
63,7% au fost înregistrate în mediul urban, indicator care a scăzut faţă de anul 2019 cu 17,4% iar
36,3% au fost înregistrate în mediul rural (indicator care a scăzut faţă de 2019 cu 9,7 % ).
Criminalitatea stradală: În anul 2020 au fost înregistrate cu 25,4% mai puține infracțiuni
stradale față de anul 2019, Din totalul acestora, 91 % sunt infracţiuni de furt, 22 % dintre acestea
fiind furturi din auto, iar 17 % sunt furturi din buzunare.
În anul 2020, poliţiştii au descoperit în flagrant delict 1.146 de infracţiuni.
Managementul integrat al ordinii şi siguranţei publice: Activitatea şi rezultatele obţinute pe
linia menţinerii ordinii şi siguranţei publice a fost analizată permanent, inclusiv în cadrul
şedinţelor săptămânale la care au participat şi reprezentanţii Inspectoratului Județean de
Jandarmi.
Constituirea patrulelor de ordine şi siguranţă publică s-a realizat în conformitate cu prevederile
dispoziţiilor din domeniu, patrulele fiind de poliţie, mixte poliţie - jandarmi, independente de
jandarmi şi în unele cazuri au fost realizate și în colaborare cu poliţia locală.
Media zilnică a dispozitivelor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice urban-rural a fost de
116 polițiști și 21 de jandarmi.
Pe parcursul anului 2020, au fost puse în aplicare 1.319 planuri de acțiune pentru prevenirea
răspândirii infecției cu virusul SARS-COV2, în cooperare cu structurile MAI precum și alte
instituții abilitate.
Siguranţa în şcoli: În anul 2020, prioritatea inspectoratului a fost creşterea siguranţiei în
unităţile de învăţământ. Astfel, a fost pus în aplicare Planul Teritorial Comun de Acţiune pentru

creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei
juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Alba.
Infracţionalitatea sesizată în mediul şcolar este în scădere, respectiv de la 18 infracțiuni în cursul
anului 2019 la 7 infracțiuni în cursul anului 2020.
Criminalitatea contra patrimoniului : A scăzut cu 15 % faţă de anul 2019 și reprezintă 75,8%
din totalul infracțiunilor judiciare. Furturile, cel mai important segment infracţional al acestei
categorii, reprezintă 47%, procent care a scăzut cu 15% față de anul 2019.
Protejarea patrimoniului cultural naţional: În dosarele proprii au fost recuperate și
indisponibilizate 317 bunuri culturale care aparțin Patrimoniului Cultural Național, marea lor
majoritate artefacte arheologice: monede (romane, dacice și medievale) fibule, arme, unelte,
podoabe, statuete vase ceramice, tablouri etc. ). Categoria Tezaur și Fond.
În urma efectuării de investigații au fost identificată o monedă medievală din aur DUCAT,
descoperită de un detectorist. Moneda a fost recuperată și predată Muzeului Unirii din Alba Iulia.
În cadrul acțiunii Pandora V, au fost identificate, pe platformele unor case de licitații, 24 bunuri
de provenienţă arheologică (monede, podoabe, obiecte de cult), date în urmărire, solicitate prin
C.R.I. pentru indisponibilizare, recuperare/repatriere (Germania, Monaco etc.)
Au fost confiscate două detectoare de metale deținute ilegal.
Infracţionalitatea în domeniul silviculturii și pisciculturii: În anul 2020, în urma activităţilor şi
acţiunilor desfăşurate au fost înregistrate 319 dosare penale, au fost aplicate 520 de sancţiuni
contravenţionale şi a fost confiscată cantitatea de 3.814 metri cubi de material lemnos.
Pe linia prevenirii şi combaterii braconajului piscicol, au fost constatate 28 de infracţiuni și au
fost aplicate 192 de sancţiuni contravenţionale.
Urmărire şi extrădare: În anul 2020, s-a dispus măsura urmăririi naţionale faţă de 142 persoane
și internațională față de 16 persoane, iar în urma activităţilor specifice efectuate s-a reuşit
identificarea a 134 de persoane aflate în urmărire.
În aceeași perioadă au fost înregistrate 127 de mandate şi sentinţe penale și au fost soluţionate
115.
Pe linia armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase au fost sesizate un număr de 84 de
infracţiuni, iar pe linie de braconaj cinegetic au fost constatate 23 de fapte prevăzute de Legea
407/2006 privind vânătoarea şi protecţia fondului cinegetic;
Au fost ridicate în vederea confiscării 30 de arme, 500 kg carne vânat, 39,7 tone îngrășăminte
chimice și 404 kilograme articole pirotehnice şi au fost indisponibilizat un autoturism.
Au fost emise 50 de dispoziţii de suspendare sau anulare a dreptului de port şi folosire a armelor.
Criminalitatea economico – financiară: În 2020 au fost constatate 514 infracţiuni de natură
economico-financiară și au fost luate 26 de măsuri preventive.
În domeniul infracţiunilor contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii au fost constatate 226
de infracţiuni de înșelăciune.
În cursul anului 2020, s-au organizat 18 acțiuni de amploare, în domeniul produselor accizabile,
silvic, construcții, protecția mediului, sănătate, proprietate intelectuală, asigurări și prestări
servicii cu scopul final de evaziune fiscală, delapidare și înșelăciune.

Acțiunile s-au desfășurat pe raza a 23 de județe (Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița Năsăud,
Timiș, Caras Severin, Harghita, Hunedoara, Iași, Cluj, Mureș, Maramureș, Sibiu, București,
Botoșani, Suceava, Vaslui, Neamt, Sălaj, Satu Mare, Vâlcea, Gorj),
Pentru documentarea activității infracționale a persoanelor vizate de anchete, au fost efectuate
177 de percheziții, iar în urma anchetelor desfăşurate au fost reținute 26 de persoane.
Siguranţa traficului rutier: Principalul obiectiv al polițiștilor rutieri din cadrul I.P.J. Alba a fost
siguranța traficului rutier pe drumurile publice, asigurându-se continuitatea dispozitivului rutier,
precum şi reorientarea unor elemente de dispozitiv pentru realizarea unei prezenţe active pe
principalele drumuri naţionale, în punctele cu risc ridicat de accidente şi la orele cu trafic intens,
în vederea fluidizării circulaţiei şi prevenirii evenimentelor rutiere.
În anul 2020 s-a reușit reducerea numărului accidentelor grave de circulație, cu 17 %, faţă de
anul 2019, a persoanelor rănite grav cu 22% și a persoanelor rănite ușor cu 53%.
În cadrul acțiunilor punctuale, polițiștii rutieri au constatat un număr de 636 de infracțiuni la
regimul rutier, cele mai multe (189) fiind infracţiuni de conducere cu o alcoolemie peste limita
legală, urmate de infracțiunile de conducere fără permis şi de conducere cu permisul suspendat.
De asemenea au fost aplicate un număr de 35.470 de sancţiuni contravenţionale, cele mai multe
(15.745) pentru nerespectarea regimului legal de viteză, din care 280 celor care au depăşit viteza
cu peste 50 km/h.
Au fost reţinute, în vederea suspendării, 2.055 de permise de conducere şi au fost retrase 1243 de
certificate de înmatriculare pentru diferite defecţiuni tehnice, lipsa inspecţiei tehnice periodice
sau lipsa RCA.
Principalele cauze ale producerii accidentelor grave de circulaţie au fost viteza neadaptată la
condițiile de drum, indisciplina pietonală și neacordarea de prioritate.
Apeluri de urgenţă 112: În anul 2020, au fost înregistrate 21.605 apeluri de urgenţă, din care
58,7% au fost în mediul urban, iar 41,3 % în mediul rural.
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JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN
ALBA

Nr. ________ din ________

Nr. ________ din ___________

ACORD DE COOPERARE
pentru implementarea „Proiectului pentru creşterea capacităţii operaţionale
la solicitările cetăţenilor şi pentru creşterea capacităţii de investigare a
structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba”
I. Părţile
UAT - JUDEŢUL ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în
municipiul Alba Iulia, Piața Ion. I. C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, reprezentat legal prin domnul
Ion DUMITREL - Preşedinte
şi
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba
Iulia, str. Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 2, județul Alba, CUI 4331058, reprezentat legal prin domnul
Comisar şef de poliţie, Florin Constantin DOGARU - Şeful inspectoratului,
au convenit la încheierea prezentului acord.
II. Scopul acordului
Art. 1. Asigurarea unui serviciu poliţienesc de calitate şi creşterea capacităţii operaționale
la nivelul structurilor inspectoratului.
Art. 2. Creşterea nivelului de siguranţă a cetăţeanului prin intensificarea măsurilor pentru
prevenirea, descoperirea şi combaterea fenomenului infracţional.
III. Obiectul acordului
Art. 3. Implementarea „Proiectului pentru creşterea capacităţii operaţionale la
solicitările cetăţenilor şi pentru creşterea capacităţii de investigare a structurilor
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba”.
Art. 4. Eliminarea unor neconformităţi şi neajunsuri privind dotarea cu bunuri şi tehnică
IT, astfel încât să se realizeze creşterea calităţii şi eficienţei activităţilor polițienești.
IV. Durata acordului
Art. 5. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţi şi va avea o
durată de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire.
V. Obligaţiile părţilor
Art. 6. În îndeplinirea atribuţiilor şi competenţelor care le revin conform legii, părţile vor
avea următoarele obligaţii:
UAT - JUDEŢUL ALBA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA:
a.) asigurarea sumei de 751.005,00 lei – inclusiv TVA, din bugetul local al Judeţului Alba,
reprezentând valoarea estimată pentru achiziţionarea echipamentelor IT&C şi a bunurilor
necesare implementării proiectului, după cum urmează:
LEI

Echipamente IT&C
Staţie de lucru portabilă tip I
(laptop I7)
Staţie de lucru portabilă tip II
(laptop I5)
Container metalic (tip vestiar)
Container metalic de comunicații (shelter)
Autovehicul transport câini de serviciu
Autovehicul de teren 4x4
Kit Cameră video
Kit aparat foto
Distrugător documente

Preț/Buc cu
TVA

UM

Cantitate

Buc.

8

4800

38400

Buc.

32

3500

112000

Buc.

1

46000

46000

Buc.

1

70000

70000

Buc.

1

87000

87000

Buc.

1

110000

110000

1

2700

2700

2

3000

6000

3

4000

12000

Buc.
Buc.
Buc.

Valoare

Sonometru 2245 Exhaust Noise

Buc.

3

29750

89250

Pistol Laser-TruCAM2

Buc.

2

72590

145180

Tint meter

Buc.

5

1159.2

5796

Bolo

Buc.

3

8893

26679

Total

751.005

b.) derularea procedurilor de achiziţii publice a echipamentelor IT&C şi a bunurilor
necesare impementării proiectului;
c.) transmiterea în folosinţă gratuită pentru dotarea structurilor Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Alba, a echipamentelor IT&C şi a bunurilor achiziţionate de Consiliul Judeţean Alba în
cadrul proiectului.
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ALBA:
a.) preluarea în folosinţă gratuită a echipamentelor IT&C şi a bunurilor achiziţionate de
Consiliul Judeţean Alba în cadrul proiectului;
b.) asigurarea personalului de specialitate necesar pentru punerea în funcţiune a bunurilor
preluate în folosinţă gratuită;
c.) asigurarea unei bune întreţineri şi exploatare corespunzătoare a echipamentelor IT&C
şi a bunurilor preluate;
d.) folosirea echipamentelor IT&C şi a bunurilor preluate în folosinţă gratuită exclusiv
pentru realizarea scopului prezentului acord de cooperare;
e.) prezentarea trimestrială către Consiliului Judeţean Alba şi Autoritatea Teritorială de
Ordine Publică Alba a unui raport privind activitatea desfăşurată în cadrul proiectului şi
rezultatele obţinute în urma implementării acestuia.
Art. 7. Părţile au dreptul oricând de a propune şi alte activităţi considerate necesare în
atingerea scopului comun şi realizarea activităţilor propuse în proiect.
Art. 8. Părţile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea
acestui acord.

VI. Comunicări
Art. 9. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord, trebuie
să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât
şi în momentul primirii. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax
sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
Prezentul Acord a fost încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
UAT - JUDEȚUL ALBA,
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA,
PREȘEDINTE,
ION DUMITREL

INSPECTORATUL DE POLIŢIE
JUDEŢEAN ALBA
INSPECTOR ŞEF,
Comisar şef de poliţie
FLORIN CONSTANTIN DOGARU

DIRECTOR EXECUTIV,
Direcţia dezvoltare şi bugete
Marian Florin AITAI

CONTABIL ŞEF,
Comisar şef de poliţie
HOREA COTEŢ

ŞEF SERVICIU
COMUNICAȚII ȘI INFORMATICĂ,
Comisar de poliţie
AVRAM AUREL COSMIN
Vizat,
CFP

DIRECTOR EXECUTIV,
Direcţia juridică şi administraţie publică
Liliana NEGRUȚ

Vizat,
CONSILIER JURIDIC

ŞEF SERVICIU,
Serviciul administrativ
Paul Marius HAŢEGAN

Vizat,
CONSILIER JURIDIC
Comisar de poliţie
IOANA MUNTEAN
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JUDEŢUL ALBA

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL DE POLIŢIE
INSPEC AL JUDEŢULUI ALBA

Nr. .... din .........2021

Nr. .... din .........2021

CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE FOLOSINȚĂ
(COMODAT)
Art. 1. Părțile contractului
UAT - JUDEŢUL ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în
municipiul Alba Iulia, B-dul Ion. I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, reprezentat legal prin domnul
ION DUMITREL - Preşedinte, în calitate de comodant,şi
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba
Iulia, str. Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 2, județul Alba, CUI 4331058, reprezentat legal prin domnul
Comisar şef de poliţie, Florin Constantin DOGARU - Şeful inspectoratului, în calitate de
comodatar;
În temeiul prevederilor art. 2144 – 2157 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu
modificările și completările ulterioare şi al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. ... din ....
aprilie 2021 privind aprobarea Acordului de cooperare încheiat între UAT - Judeţul Alba prin
Consiliul Judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba în vederea implementării
„Proiectului pentru creşterea capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor şi pentru
creşterea capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba”,
părţile au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosință (comodat), cu
respectarea următoarelor clauze:
Art. 2. Obiectul contractului
Comodantul remite comodatarului, prin împrumut de folosință gratuită (pe o perioadă
de 5 ani, cu posibilitate de prelungire) următoarele mijloacele fixe:
Echipamente IT&C
Staţie de lucru portabilă tip I
(laptop I7)
Staţie de lucru portabilă tip II
(laptop I5)
Container metalic (tip vestiar)
Container metalic de comunicații (shelter)
Autovehicul transport câini de serviciu

UM

Cantitate

Buc.

8

Buc.

32

Buc.

1

Buc.

1

Buc.

1

Autovehicul de teren 4x4
Echipamente IT&C
Kit Cameră video
Kit aparat foto
Distrugător documente

Buc.

1

UM

Cantitate
1

Buc.
Buc.
Buc.

2
3

Sonometru 2245 Exhaust Noise

Buc.

3

Pistol Laser-TruCAM2

Buc.

2

Tint meter

Buc.

5

Bolo

Buc.

3

în vederea implementării „Proiectului pentru creşterea capacităţii operaţionale la
solicitările cetăţenilor şi pentru creşterea capacităţii de investigare a structurilor
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba”,
Bunurile vor fi predate pe bază de proces verbal de predare-primire, care va cuprinde
toate accesoriile acestuia și care constituie anexă la prezentul contract.
Art. 3. Durata contractului
(1) Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 5 ani, începând cu data la care bunurile
vor fi predate comodatarului pe bază de proces verbal. Pe durata de valabilitate a contractului
bunurile predate se vor afla sub răspunderea juridică a comodatarului.
(2) Prin acordul părților, prezentul contract poate să înceteze și înainte de termen.
(3) Prezentul contract de prelungește de drept, fără alte formalități, pe aceiași perioadă
menționată la alin. 1, dacă niciuna din părțile semnatare nu notifică cu 30 zile înainte de
expirarea termenului contractului.
Art. 4. Drepturile și obligațiile părților
4.1. Comodantul are dreptul:
a.) de a preda bunurile menţionate art. 2;
b.) de a i se restitui bunurile la încetarea contractului;
c.) de a fi informat anual sau ori de câte ori i se cere despre starea în care se găsesc
bunurile predate.
4.2. Comodatarul are dreptul:
a.) de a folosi bunurile pe perioada contractului în scopul realizării activităţilor propuse în
cadrul proiectului.
4.3. Comodantul se obligă:
a.) să remită cu titlu gratuit bunurile la data încheierii contractului și să nu-l împiedice pe
comodatar să le folosească pe perioada convenită;
b.) să dea comodatarului un preaviz de 15 zile calendaristice dacă înțelege să denunțe
unilateral contractul.
4.4. Comodatarul se obligă:
a.) să se îngrijească ca un bun proprietar de folosirea bunurilor remise în comodat;
b.) să folosească bunurile conform destinației lor;
c.) să predea bunurile în stare de funcționare la data încetării contractului;
d.) să respecte legislația în vigoare privind folosința bunurilor;
e.) să răspundă pentru prejudiciile aduse terţilor prin folosirea bunurilor, pe întreaga
durată a contractului.
Art. 5. Încetarea contractului
Prezentul contract încetează:

a.) prin denunțarea unilaterală a contractului, cu preaviz de 15 zile calendaristice;
b.) prin restituirea bunurilor de către comodatar înaintea termenului prevăzut în contract;
c.) prin reziliere, dacă una dintre părți nu își execută una din obligațiile enumerate în
prezentul contract;
d.) dacă o parte cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute în prezentul contract
fără acordul celeilalte părți sau nu își execută una din obligațiile sale, după ce a fost avertizată,
printr-o notificare scrisă de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la
rezilierea prezentului contract;
e.) prin expirarea termenului prevăzut în contract.
Art. 6. Riscuri
6.1. Comodatarul va suporta riscurile deteriorării sau pieirii bunurilor în următoarele
cazuri:
 întrebuințarea contrar destinației lor;
 folosirea bunurilor după încetarea prezentului contract;
 neasigurarea gradului de siguranţă la utilizare a bunurilor;
 folosirea lor în neconcordanţa cu specificaţiile şi caracteristicile tehnice ale acestora.
6.2. În toate celelalte cazuri riscul deteriorării sau pieirii bunurilor este suportat de
comodant.
Art. 7. Cazul fortuit și forța majoră
Nici una din părțile contractului nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executare
în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revin în baza prezentului
contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost
cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.
Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 48
(patruzecișiopt) de ore, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea
limitării consecințelor lui. Ulterior acestui moment, părțile sau un reprezentant al acestora vor
confirma printr-un înscris realitatea și exactitatea cauzei de forță majoră.
Dacă în termen de 10 (zece) zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează,
părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre
ele să pretindă daune-interese.
Cazul fortuit exclude răspunderea comodatarului dacă acesta nu a putut prevedea
pericolul, dacă nu a folosit bunul contrar destinaţiei şi dacă l-a restituit comodantului la termenul
prevăzut de prezentul contract.
Art. 8. Notificări
În accepţiunea prezentului contract, orice notificare adresată de una dintre acestea
celeilalte este valabil îndeplinită daca va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a
prezentului contract.
În cazul în care notificarea se face prin poştă, ea va fi transmisă, prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de
oficiul poştal primitor pe această confirmare.
Dacă notificarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi
lucrătoare după cea în care a fost expediată.
Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una din părţi, dacă nu sunt confirmate
în scris.
Art. 9. Litigii
Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de
reprezentanţii lor.
În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile contractante
se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.
Art. 10. Amendamente
Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului de a conveni
modificarea clauzelor contractului prin act adițional semnat de reprezentanții legali ai acestora.

Art. 11. Clauze finale
Prevederilor prezentului contract îi sunt aplicabile prevederile Codului Civil, precum și
celelalte reglementări în vigoare în materie.
Contractul însoțit de Procesul verbal de predare-primire, care este anexă și face parte
integrantă din prezentul contract, s-a încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare
parte contractantă, toate având aceeași valoare juridică.
Prezentul contract s-a încheiat azi................
UAT - JUDEȚUL ALBA,
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA,
PREȘEDINTE,
ION DUMITREL

INSPECTORATUL DE POLIŢIE
JUDEŢEAN ALBA
INSPECTOR ŞEF,
Comisar şef de poliţie
FLORIN CONSTANTIN DOGARU

DIRECTOR EXECUTIV,
Direcţia dezvoltare şi bugete
Marian Florin AITAI

CONTABIL ŞEF,
Comisar şef de poliţie
HOREA COTEŢ

ŞEF SERVICIU
COMUNICAȚII ȘI INFORMATICĂ,
Comisar de poliţie
AVRAM AUREL COSMIN
Vizat,
CFP

DIRECTOR EXECUTIV,
Direcţia juridică şi administraţie publică
Liliana NEGRUȚ

Vizat,
CONSILIER JURIDIC

ŞEF SERVICIU,
Serviciul administrativ
Paul Marius HAŢEGAN

Vizat,
CONSILIER JURIDIC
Comisar de poliţie
IOANA MUNTEAN

Anexa nr. 4 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 95/5 aprilie 2021
Anexa
la Contractul de împrumut de folosinţă (comodat)
Nr. ...../2021
PROCES-VERBAL DE PREDARE PRIMIRE
a bunurilor care fac obiectul Contractului de împrumut de folosinţă (comodat)
nr. ....../2021
Art. 1. Prezentul document constituie Anexa la Contractul de împrumut de folosinţă
(comodat)
nr. ......../2021.
Art. 2. Judeţul Alba prin Consiliul Județean Alba predă, iar Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Alba primește și recepţionează următoarele bunuri:
Echipamente IT&C
Statie de lucru portabilă tip I
(laptop I7)
Statie de lucru portabilă tip II
(laptop I5)
Container metalic (tip vestiar)
Container metalic de comunicații (shelter)
Autovehicul transport câini de serviciu
Autovehicul de teren 4x4
Kit Cameră video

UM

Cantitate

Buc.

8

Buc.

32

Buc.

1

Buc.

1

Buc.

1

Buc.

1

Buc.

Kit aparat foto

Buc.

Distrugător documente

Buc.

Preț/Buc cu
TVA

Valoare

1
2
3

Sonometru 2245 Exhaust Noise

Buc.

3

Pistol Laser-TruCAM2

Buc.

2

Tint meter

Buc.

5

Bolo

Buc.

3
Total

Am predat:

Am primit:

JUDEȚUL ALBA,
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA,
PREȘEDINTE,

INSPECTORATUL DE POLIŢIE
JUDEŢEAN ALBA
INSPECTOR ŞEF,
Comisar şef de poliţie
FLORIN CONSTANTIN DOGARU

ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 7746/5 aprilie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare încheiat între UAT Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba în
vederea implementării „Proiectului pentru creşterea capacităţii operaţionale la solicitările
cetăţenilor şi pentru creşterea capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Alba”
În conformitate cu prevederile art. 18 lit. a din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și
funcționarea Poliției Române care prevede că Autoritatea Teritorială de Ordine Publică
„contribuie la elaborarea planului de activități și la fixarea obiectivelor și indicatorilor de
performanță minimali, având ca scop protejarea intereselor comunității și asigurarea climatului
de siguranță publică” și ale art. 20 din H.G. nr. 787/2002, privind aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare al ATOP, care prevede că „anual, în cursul lunii decembrie, pe baza
concluziilor desprinse în urma consultării populației și acelor rezultate din analiza situației
operative la nivelul unităților administrativ - teritoriale, se întocmește un plan strategic pentru
anul următor, cuprinzând principalele obiective ce trebuie îndeplinite de unitățile de poliție și
indicatorii de performanță minimali”.
Planul Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba pentru anul 2021 a fost
aprobat prin Hotărârea ATOP Alba nr. 1 din 26.01.2021 şi prezentat de către Președintele ATOP
Alba în plenul ședinței Consiliului Judeţean Alba din 25.02.2021.
La Capitolul IV al Planului Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba
pentru anul 2021 se prevede că în anul 2021, din bugetul Consiliului Judeţean Alba vor fi alocate
resurse financiare pe bază de proiecte pentru convenţiile de interes public judeţean încheiate de
către Consiliul Judeţean Alba cu unele instituţii de ordine şi siguranţă publică din judeţul Alba.
În acest sens, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba propune Proiectul pentru creşterea
capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor şi pentru creşterea capacităţii de investigare
a structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, având ca scop – asigurarea unui
serviciu poliţienesc de calitate şi creşterea capacităţii operaționale la nivelul structurilor
inspectoratului, creşterea nivelului de siguranţă a cetăţeanului prin intensificarea măsurilor
pentru prevenirea, descoperirea şi combaterea fenomenului infracţional, asigurarea transparenței
modului de intervenție al polițiștilor la evenimentele şi ca obiectiv – eliminarea unor
neconformităţi şi neajunsuri privind dotarea cu bunuri şi tehnică IT, astfel încât să se realizeze
creşterea calităţii şi eficienţei activităţilor poliţieneşti.
Prin acest Proiect se are în vedere dotarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba cu
bunuri şi tehnică IT, a căror achiziţie se estimează la suma de 751.005,00 lei – inclusiv TVA.
Suma menţionată, se recomandă a fi cuprinsă în proiectul de buget judeţean pentru anul 2021,
pentru achiziţionarea unor echipamente IT&C şi bunuri necesare implementării proiectului,
având valori estimate, după cum urmează:
LEI
Echipamente IT&C
Staţie de lucru portabilă tip I
(laptop I7)
Staţie de lucru portabilă tip II
(laptop I5)
Container metalic (tip vestiar)
Container metalic de comunicații (shelter)

Preț/Buc cu
TVA

UM

Cantitate

Valoare

Buc.

8

4800

38400

Buc.

32

3500

112000

Buc.

1

46000

46000

Buc.

1

70000

70000

Autovehicul transport câini de serviciu
Autovehicul de teren 4x4
Kit Cameră video
Kit aparat foto
Distrugător documente

Buc.

1

87000

87000

Buc.

1

110000

110000

1

2700

2700

2

3000

6000

3

4000

12000

Buc.
Buc.
Buc.

Sonometru 2245 Exhaust Noise

Buc.

3

29750

89250

Pistol Laser-TruCAM2

Buc.

2

72590

145180

Tint meter

Buc.

5

1159.2

5796

Bolo

Buc.

3

8893

26679

Total

751.005

Pentru ca echipamentele IT&C şi bunurile de mai sus să între în dotarea structurilor
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, se propune aprobarea de către Consiliul Judeţean Alba
a unui acord de cooperare între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Inspectoratul de
Poliţie Judeţean Alba pentru implementarea acestui proiect, pe o durată de 5 ani, cu posibilitatea
prelungirii acesteia.
Consiliul Judeţean Alba va avea obligaţia prin acest acord, de a asigura suma de
751.005,00 lei – inclusiv TVA, de a derula procedurile de achiziţii publice a echipamentelor
IT&C şi bunurilor necesare impementării proiectului, bunurile achiziţionate de Consiliul
Judeţean Alba în cadrul proiectului, fiind transmise în folosinţă gratuită Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Alba pentru dotarea structurilor acestuia.
Prin acest acord, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba va prelua în folosinţă gratuită
bunurile achiziţionate de Consiliul Judeţean Alba în cadrul proiectului, va asigura personalul de
specialitate necesar pentru punerea în funcţiune a bunurilor preluate în folosinţă gratuită, va
asigura buna întreţinere şi exploatarea corespunzătoare a bunurilor preluate, iar trimestrial – va
prezenta Consiliului Judeţean Alba şi Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba câte un
raport privind activitatea desfăşurată în cadrul proiectului şi rezultatele obţinute în urma
implementării acestuia.
Predarea-preluarea bunurilor achiziţionate de Consiliul Judeţean Alba pentru
implementarea proiectului, se face prin proces verbal de predare-primire care va constitui Anexa
la Contractul de împrumut de folosinţă (Comodat) încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul
Judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de
prelungire a duratei.
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. 95/5 aprilie 2021.
Ținând cont de prevederile legale mai sus menționate, propun analizarea Proiectului de
hotărâre iniţiat în vederea supunerii lui spre dezbatere și aprobare în ședința „ordinară” a
Consiliului Județean Alba din luna aprilie 2021.
La redactarea prezentului referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 7748/5 aprilie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Doamnei director executiv Liliana NEGRUŢ
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 întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Acordului de cooperare încheiat între UAT - Judeţul Alba prin Consiliul
Judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba în vederea implementării
„Proiectului pentru creşterea capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor şi pentru
creşterea capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba”
Raportul de specialitate comun va fi redactat şi comunicat secretarului general al
judeţului Alba până în data de 5 aprilie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinară” estimată a avea loc în data de 12 aprilie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 95/5 aprilie 2021 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Acordului de
cooperare încheiat între UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Inspectoratul de
Poliţie Judeţean Alba în vederea implementării “Proiectului pentru creşterea capacităţii
operaţionale la solicitările cetăţenilor şi pentru creşterea capacităţii de investigare a
structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba”;
- Hotărârea nr. 2 din 31 martie 2021 a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba
privind aprobarea Proiectului pentru creşterea capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor şi
pentru creşterea capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
DIRECŢIA DEZVOLTARE BUGETE
Nr. 7752/5 aprilie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare încheiat între UAT Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba în
vederea implementării “Proiectului pentru creşterea capacităţii operaţionale la solicitările
cetăţenilor şi pentru creşterea capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Alba”
În conformitate cu art. 18 lit. a) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și
funcționarea Poliției Române care prevede că Autoritatea Teritorială de Ordine Publică
“contribuie la elaborarea planului de activități și la fixarea obiectivelor și indicatorilor de
performanță minimali, având ca scop protejarea intereselor comunității și asigurarea climatului
de siguranță publică” și ale art. 20 din Hotărârea Guvernului României nr. 787/2002, privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al ATOP, care prevede că “anual, în
cursul lunii decembrie, pe baza concluziilor desprinse în urma consultării populației și acelor
rezultate din analiza situației operative la nivelul unităților administrativ - teritoriale, se
întocmește un plan strategic pentru anul următor, cuprinzând principalele obiective ce trebuie
îndeplinite de unitățile de poliție și indicatorii de performanță minimali”.
Planul Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba pentru anul 2021, a fost
aprobat prin Hotărârea ATOP Alba nr. 1 din 26.01.2021 şi prezentat de către Președintele ATOP
Alba în plenul ședinței Consiliului Judeţean Alba din 25.02.2021.
La Capitolul IV al Planului Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba
pentru anul 2021 se prevede că în anul 2021, din bugetul Consiliului Judeţean Alba vor fi alocate
resurse financiare pe bază de proiecte pentru convenţiile de interes public judeţean încheiate de
către Consiliul Judeţean Alba cu unele instituţii de ordine şi siguranţă publică din judeţul Alba.
În acest sens, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba propune Proiectul pentru creşterea
capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor şi pentru creşterea capacităţii de investigare a
structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, având ca scop – asigurarea unui serviciu
poliţienesc de calitate şi creşterea capacităţii operaționale la nivelul structurilor inspectoratului,
creşterea nivelului de siguranţă a cetăţeanului prin intensificarea măsurilor pentru prevenirea,
descoperirea şi combaterea fenomenului infracţional, asigurarea transparenței modului de
intervenție al polițiștilor la evenimentele şi ca obiectiv – eliminarea unor neconformităţi şi
neajunsuri privind dotarea cu bunuri şi tehnică IT, astfel încât să se realizeze creşterea calităţii şi
eficienţei activităţilor poliţieneşti.
În şedinta extraordinară de plen din data de 31 martie 2021 a Autorității Teritoriale de
Ordine Publică Alba a fost adoptată Hotărârea Nr.2/31.03.2021: „HOTĂRÂRE privind
aprobarea Proiectului pentru creşterea capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor şi
pentru creşterea capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Alba”.
Prin această Hotărâre se are în vedere dotarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba cu
bunuri şi tehnică IT, a căror achiziţie se estimează la suma de 751.005,00 lei – inclusiv TVA.
Suma menţionată, se recomandă a fi cuprinsă în proiectul de buget judeţean pentru anul 2021,
pentru achiziţionarea unor echipamente IT&C şi bunuri necesare implementării proiectului,
având valori estimate, după cum urmează:

LEI
Echipamente IT&C
Statie de lucru portabilă tip I
(laptop I7)
Statie de lucru portabilă tip II
(laptop I5)
Container metalic (tip vestiar)
Container metalic de comunicații (shelter)
Autovehicul transport câini de serviciu
Autovehicul de teren 4x4
Kit Cameră video
Kit aparat foto
Distrugător documente
Sonometru 2245 Exhaust Noise
Pistol Laser-TruCAM2
Tint meter
Bolo

Preț/Buc cu
TVA

UM

Cantitate

Buc.

8

4800

38400

Buc.

32

3500

112000

Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.

1
1
1
1
1
2
3
3
2
5
3

46000
70000
87000
110000
2700
3000
4000
29750
72590
1159.2
8893

46000
70000
87000
110000
2700
6000
12000
89250
145180
5796
26679

Total

Valoare

751.005

Pentru ca echipamentele IT&C şi bunurile de mai sus să între în dotarea structurilor
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, se propune aprobarea de către Consiliul Judeţean Alba
a unui acord de cooperare între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Inspectoratul de
Poliţie Judeţean Alba pentru implementarea acestui proiect, pe o durată de 5 ani, cu posibilitatea
prelungirii acesteia.
Consiliul Judeţean Alba va avea obligaţia prin acest acord, de a asigura suma de
751.005,00 lei – inclusiv TVA, de a derula procedurile de achiziţii publice a echipamentelor
IT&C şi bunurilor necesare impementării proiectului, bunurile achiziţionate de Consiliul
Judeţean Alba în cadrul proiectului, fiind transmise în folosinţă gratuită Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Alba pentru dotarea structurilor acestuia.
Prin acest acord, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba va prelua în folosinţă gratuită
bunurile achiziţionate de Consiliul Judeţean Alba în cadrul proiectului, va asigura personalul de
specialitate necesar pentru punerea în funcţiune a bunurilor preluate în folosinţă gratuită, va
asigura buna întreţinere şi exploatarea corespunzătoare a bunurilor preluate, iar trimestrial – va
prezenta Consiliului Judeţean Alba şi Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba câte un
raport privind activitatea desfăşurată în cadrul proiectului şi rezultatele obţinute în urma
implementării acestuia.
Predarea-preluarea bunurilor achiziţionate de Consiliul Judeţean Alba pentru
implementarea proiectului, se face prin proces verbal de predare-primire care va constitui Anexa
la Contractul de împrumut de folosinţă (Comodat) încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul
Judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de
prelungire a duratei.
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 aprobarea Acordului de cooperare încheiat între UAT - Judeţul Alba prin
Consiliul Judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba în vederea implementării
“Proiectului pentru creşterea capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor şi pentru
creşterea capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba”, în
forma prezentată de inițiator.

DIRECTOR EXECUTIV DJAP,
Liliana NEGRUŢ

DIRECTOR EXECUTIV DDB,
Marian-Florin AITAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 61/25 martie 2021 privind
modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna aprilie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 61/25 martie 2021 privind modificarea componenței Autorității
Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba;
- adresa nr. 34553/29 martie 2021 a Direcţiei Poliţia Locală a Municipiului Alba Iulia,
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 7158/29 martie 2021;
- adresa nr. 37078/2 aprilie 2021 a Primăriei Municipiului Alba Iulia, înregistrată la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 7706/2 aprilie 2021.
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 289/27 noiembrie 2020 privind validarea
desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Alba, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 61/25 martie 2021 privind modificarea
componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului 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. I. Se revocă art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 61/25 martie 2021
privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba.
Art. II. Se revocă art. 4 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 61/25 martie 2021
privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba.
Art. III. Art. 5 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 61/25 martie 2021 privind
modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba va avea
următorul conţinut:
„Art. 5. Componenţa nominală actualizată a Autorităţii Teritoriale de 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;
ILCU Daniel 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. IV. 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, 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. 96
Alba Iulia, 5 aprilie 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 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, cu modificările şi completările ulterioare către
Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și
apărarea ordinii publice

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 7749/5 aprilie 2021
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.
61/25 martie 2021 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 altă componență 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, a fost adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 61/25 martie
2021 privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului
Alba.
În urma comunicării acestei hotărâri, Consiliul Judeţean Alba a înregistrat adresa nr.
34553/29.03.2021 a Direcţiei Poliţia Locală a Municipiului Alba Iulia, prin care i se comunică
faptul că potrivit legislaţiei în vigoare, şeful Poliţiei locale este membru de drept şi nu membru
desemnat în cadrul ATOP Alba, de către Primăria Municipiului Alba Iulia.
Imediat, Consiliul Judeţean Alba, prin adresa nr. 7234/DJAP/VI/B/29.03.2021 a solicitat
informaţii cu privire la raporturile de serviciu dintre domnul Ilcu Daniel Ioan şi Primărie,
primind răspuns prin adresa nr. 37078/02.04.2021 a Primăriei Municipiului Alba Iulia, prin care
se comunică faptul că domnul Ilcu Daniel Ioan este Director executiv Poliţia Locală în funcţie,
nu mai este în concediu medical şi nu a avut raporturi de serviciu suspendate. Domnul Vodă Ioan
este Şef Serviciu Poliţia locală şi îl înlocuieşte pe domnul Ilcu Daniel Ioan, când acesta este în
imposibilitatea de aşi îndeplini prerogativele funcţiei.

În aceste condiţii, se impune modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 61/25
martie 2021 privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a
Județului Alba, în sensul că domnul Ilcu Daniel Ioan – Director executiv Poliţia Locală a
Municipiului Alba Iulia, rămâne membru de drept în cadrul ATOP Alba.
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 cu
cu modificările şi completările ulterioare.
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
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. 96 din 5 aprilie 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. 7750/5 aprilie 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
cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 61/25 martie 2021 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 5 aprilie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 12 aprilie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 96 din 5 aprilie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Alba nr. 61/25 martie 2021 privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de
Ordine Publică a Județului Alba;
- adresa nr. 34553/29 martie 2021 a Direcţiei Poliţia Locală a Municipiului Alba Iulia,
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 7158/29 martie 2021;
- adresa nr. 7234/DJAP/VI/B/29 martie 2021 a Consiliului Judeţean Alba, înregistrată 1a
Primăria Municipiului Alba Iulia sub nr. 35052/30 martie 2021;
- adresa nr. 37078/2 aprilie 2021 a Primăriei Municipiului Alba Iulia, înregistrată la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 7706 /2 aprilie 2021.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
COMPARTIMENT ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Nr. 7751/5 aprilie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 61/25
martie 2021 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.
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, a fost adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 61/25 martie
2021 privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului
Alba.
În acest sens, componenţa ATOP Alba, validată prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Alba nr. 289/27 noiembrie 2020, a fost modificată, urmând să aibă următoarea componență:
Președinte: ALBANI-ROCCHETTI Simone-consilier judeţean; Membri: CETERAŞ MariusNicolae-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 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,
VODĂ Ioan - Poliţia Locală 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 şi BUTA Lucian Florin-reprezentant al
comunităţii.
În urma comunicării Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 61/25 martie 2021,
Consiliul Judeţean Alba a înregistrat adresa nr. 34553/29.03.2021 a Direcţiei Poliţia Locală a
Municipiului Alba Iulia, prin care i se comunică faptul că potrivit legislaţiei în vigoare, şeful
Poliţiei locale este membru de drept şi nu membru desemnat în cadrul ATOP Alba, de către
Primăria Municipiului Alba Iulia.
Imediat, Consiliul Judeţean Alba, prin adresa nr. 7234/DJAP/VI/B/29.03.2021 a solicitat
informaţii cu privire la raporturile de serviciu dintre domnul Ilcu Daniel Ioan şi Primărie,
primind răspuns prin adresa nr. 37078/02.04.2021 a Primăriei Municipiului Alba Iulia, prin care
se comunică faptul că domnul Ilcu Daniel Ioan este Director executiv Poliţia Locală în funcţie,
nu mai este în concediu medical şi nu a avut raporturi de serviciu suspendate. Domnul Vodă Ioan
este Şef Serviciu Poliţia locală şi îl înlocuieşte pe domnul Ilcu Daniel Ioan, când acesta este în
imposibilitatea de aşi îndeplini prerogativele funcţiei.
În aceste condiţii, se impune modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 61/25
martie 2021 privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a
Județului Alba, în sensul că domnul Ilcu Daniel Ioan – Director executiv Poliţia Locală a
Municipiului Alba Iulia, rămâne membru de drept în cadrul ATOP Alba, restul structurii ATOP
Alba rămânând identică cu cea aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 61/25
martie 2021.
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 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 61/25 martie 2021 privind
modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba, în forma
prezentată de inițiator.
DIRECTOR EXECUTIV,
Liliana Negruţ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării structurii organizatorice a
Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A.

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna aprilie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
structurii organizatorice a Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A.;
- solicitarea nr. 2161 din 29 martie 2021 a Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba”
S.A., înregistrată cu nr. 7135 din 29 martie 2021 la registratura Consiliului Judeţean Alba.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. l din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și 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 aprobă modificarea structurii organizatorice a Societății „Drumuri şi Poduri
Locale Alba” S.A., respectiv organigrama şi statul de funcţii, acestea urmând să aibă structura
prevăzută în anexa nr. 1 şi anexa nr. 2 - părţi integrante ale prezentei hotărâri.
Art. 2. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 60 din 20 martie 2020 îşi încetează
aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba, precum și a directorului general al Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A. 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 Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A., Direcţiei juridică şi administraţie publică,
Direcţiei dezvoltare şi bugete 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. 97
Alba Iulia, 5 aprilie 2021

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
- Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba.
- 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 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

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 97/5 aprilie 2021
STAT DE FUNCŢII
al Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A.

Nr.
crt.

1

Denumirea funcţie

Nivel

Număr de
posturi

Personal de conducere şi tehnico-administrativ

27

Personal conducere delegată

1

Director general

N2

Personal conducere executivă

1
2

2

Inginer şef producţie

N3

1

3

Contabil şef

N3

1

Birou resurse umane-salarizare

2

4

Şef birou resurse umane-salarizare

N3

1

5

Inspector evaluare şi selecţie profesională

N4

1

Birou juridic

2

6

Şef birou juridic

N3

1

7

Consilier juridic

N4

1

Compartiment achiziţii/aprovizionare
8

Economist în management

1
N4

Compartiment patrimoniu/mediu
9

Inginer

1
N4

Compartiment SSM/PSI
10

Inspector SSM

1
1
1

N4

Laborator/controlul calităţii

1
2

11

Şef laborator - Inginer chimist

N3

1

12

Tehnician

N4

1

Birou producţie

3

13

Şef birou - inginer/subinginer constructor

N3

1

14-15

Inginer/subinginer constructor

N4

2

Birou ofertare - informatizare

3

16

Şef birou

N3

1

17

Inginer/subinginer constructor

N4

1

18

Inginer sistem informatică

N4

1

Birou topografie de şantier

2

19

Şef birou - Inginer/subinginer topograf

N3

1

20

Tehnician

N4

1

Birou financiar-contabilitate
21

Şef birou financiar-contabilitate

4
N3

1

22-24

Economist în gestiune economică

N4

Gestiunea materialelor – controlul intern de
gestiune

3
3

25

Controlor de gestiune

N4

1

26

Gestionar depozit Alba Iulia

N4

1

27

Gestionar depozit Aiud

N4

1

Personal din structura de producţie

124

Secţia de execuţie
28

Şef şantier - inginer/subinginer constructor

1
N3

Secţia de producţie Aiud
29

Şef secţie - inginer/subinginer constructor

1
1

N3

Formaţie lucrări mixte Aiud

1
8

30

Şef formaţie

N3

1

31

Sef echipa

N4

1

32

Asfaltator

N4

1

33-34

Finisor terasamente

N4

2

35

Lucrător în drumuri

N4

1

36-37

Muncitor necalificat

N4

2

Formaţie lucrări mixturi asfaltice Aiud

9

38

Şef formaţie

N3

1

39

Sef echipa

N4

1

40-43

Asfaltator

N4

4

44

Lucrător în drumuri

N4

1

45-46

Muncitor necalificat

N4

2

Staţia de asfalt şi staţia de betoane Aiud

4

47

Şef formaţie

N3

1

48-49

Asfaltator

N4

2

50

Maşinist încărcător frontal

N4

1

Paza şi protecţie secţia AIUD
51-53

Agent control acces

3
N4

Secţia de producţie Alba Iulia
54

Şef secţie - inginer/subinginer constructor

3
1

N3

Formaţie lucrări mixte Alba Iulia

1
15

55

Şef formaţie

N3

1

56

Sef echipa

N4

1

57

Asfaltator

N4

1

58

Finisor terasamente

N4

1

59

Lucrător în drumuri

N4

1

60-61

Betonist

N4

2

62

Fierar-betonist

N4

1

63-64

Dulgher

N4

2

65-66

Pavator

N4

2

67-69

Muncitor necalificat

N4

3

Formaţie lucrări mixturi asfaltice Alba Iulia

9

70

Şef formaţie

N3

1

71

Sef echipa

N4

1

72-74

Asfaltator

N4

3

75-76

Lucrător în drumuri

N4

2

77-78

Muncitor necalificat

N4

2

Staţia de asfalt şi instalaţia de emulsie Alba Iulia

4

79

Şef formaţie

N3

1

80-81

Asfaltator

N4

2

82

Maşinist încărcător frontal

N4

1

Paza şi protecţie secţia ALBA IULIA
83-85

Agent control acces

3
N4

Punct de Lucru Câmpeni
86

Şef lot

3
1

N3

Formaţie lucrări mixte Câmpeni

1
6

87-88

Asfaltator

N4

2

89

Finisor terasamente

N4

1

90-91

Lucrător în drumuri

N4

2

92

Muncitor necalificat

N4

1

Paza şi protecţie punct de lucru Câmpeni
93-95

Agent control acces

3
N4

Secţia utilaj-transport

3
4

96

Şef secţie utilaj-transport

N3

1

97

Inginer informatician (monitorizare)

N4

1

98-99

Normator

N4

2

Şef atelier/coordonator transport
100

Inginer/subinginer autovehicule rutiere

1
N3

Formaţie auto/deservire utilaje

1
43

101-116

Şofer de mare tonaj

N4

16

117-120

Şofer de autocamioane

N4

4

120-127

Şofer de autoturisme şi camionete (1+6)

N4

7

128-129

Maşinist repartizator mixturi

N4

2

130-134

Maşinist cilindru compactori

N4

5

135-136

Maşinist excavator

N4

2

137-139

Maşinist buldoexcavator

N4

3

140-142

Maşinist autogreder

N4

3

143

Maşinist freza asfalt

N4

1

Formaţie reparaţii auto şi utilaje

8

144

Şef echipă

N4

1

145-148

Mecanic auto

N4

4

149

Sudor

N4

1

150

Electrician auto

N4

1

151

Frezor

N4

1

Total

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

151
Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 97/5 aprilie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării structurii
organizatorice a Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A.

I. Expunere de motive
Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A., prin adresa 2161 din 29 martie 2021
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 7135 din 29 martie 2021 a solicitat
modificarea structurii organizatorice pentru realizarea obiectivelor asumate de către manager
prin planul de administrare privind dezvoltarea societăţii.
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. 60 din 20 martie 2020 a fost aprobată
structura organizatorică a Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A., respectiv
Organigrama şi Statul de funcţii.
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 60 din 20 martie 2020 privind aprobarea
modificării structurii organizatorice a Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A..
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. l din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 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
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 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. 97 din 5 aprilie 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. 7557/1 aprilie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
BIROUL RESURSE UMANE
Domnului Horaţiu Zaharie SUCIU - şef birou
şi
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 modificării structurii organizatorice a
Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A.
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 5 aprilie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 12 aprilie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 90/1 aprilie 2021 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
structurii organizatorice a Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A.;
- solicitarea nr. 2161 din 29 martie 2021 a Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba”
S.A., înregistrată cu nr. 7135 din 29 martie 2021 la registratura Consiliului Judeţean Alba.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia dezvoltare bugete
Biroul resurse umane
Nr. 7765/5 aprilie 2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării structurii organizatorice a
Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A.
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 adresa nr. 2161 din 29 martie 2021 Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A.
a solicitat modificarea structurii organizatorice pentru eficientizarea activităţii societăţii, după cu
urmează:
I.
Modificarea denumirii unei structuri: la Compartimentul juridic se modifică
denumirea în Birou juridic
II.

Modificarea structurii de conducere: înfiinţarea unui post de şef birou juridic

III.
Modificarea structurii de producţie:
 desfiinţarea un post de şofer de autocamioane
 transformări de posturi:
o La Formaţie lucrări mixte Aiud se transformă un post de lucrător în drumuri în
post de şef echipă.
o La Formaţie lucrări mixturi asfaltice Aiud se transformă un post de lucrător în
drumuri în post de şef echipă.
o La Formaţie lucrări mixte Alba Iulia se transformă un post de asfaltator în post
de şef echipă.
o La Formaţie lucrări mixturi asfaltice Alba Iulia se transformă un post de
asfaltator în post de şef echipă.
o La Formaţie auto/deservire utilaje se transformă două posturi de şofer de
autocamioane în posturi de şofer de mare tonaj.
Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba S.A. este o întreprindere publică organizată
potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr.109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital
social deţinut în totalitate de Consiliul Judeţean Alba, care operează în condiţii normale de piaţă
şi care îşi desfăşoară activitatea într-un mediu concurenţial.
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării
structurii organizatorice a Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A.

Director executiv,
Aitai Marian Florin

Şef birou,
Suciu Horaţiu Zaharia

ORGANIGRAMA
Societății Drumuri şi Poduri Locale Alba S.A.

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 97/5 aprilie 2021
CENTRALIZATOR POSTURI
N1 – ADMINISTRARE
N2 – CONDUCERE DELEGATA
N3 – CONDUCERE EXECUTIVA
N4 – EXECUTIE
TOTAL N3 + N4
TOTAL N2 + N3 + N4

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL

INGINER SEF PRODUCTIE

BIROU
RESURS
E
UMANE
SALARIZARE
1
1
N3 N4

BIROU
JURIDIC

1
1
N3 N4

COMP.
PATRIMONIU
MEDIU

COMP.
ACHIZIŢII
APROVI ZIONARE

0
N3

0
1
N3 N4

COMP.
SSM /
PSI

LABORATOR
CONTROLUL
CALITĂŢI
1 II 1

0
1
N3 N4

1
N4

N3

N4

BIROU
PRODUCŢIE

1
N3

BIROU
OFERTARE,
INFORMATI
ZARE
1
N3

2
N4

2
N4

N1

N2

CONTABIL SEF

N3

BIROU
TOPOGRA
FIE DE
ŞANTIER

BIROU
FINANCIAR
CONTABILITATE

1
N3

1
N3

1
N4

N3

GESTIUNEA
MATERIALELOR
CONTROLUL
INTERN DE
GESTIUNE
0
N3

3
N4

1
N3

SECŢIA DE PRODUCŢIE
AIUD

N3
1

FORMAŢIE
LUCRĂRI
MIXTE
AIUD

FORMAŢIE
LUCRĂRI
MIXTURI
ASFALTICE
AIUD

STAŢIE
ASFALT ŞI
BETOANE
AIUD

1
N3

1
N3

1
N3

7
N4

8
N4

PREŞEDINTE
ION DUMITREL

3
N4

SECŢIA DE PRODUCŢIE
ALBA IULIA

PAZĂ ŞI
PROTECŢ
IE

0
N3

3
N4

FORMAŢIE
LUCRĂRI
MIXTURI
ASFALTICE
ALBA IULIA

STAŢIE
ASFALT
ŞI EMULSIE
ALBA IULIA

1
N3

1
N3

1
N3

8
N4

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

PUNCT DE LUCRU
CÂMPENI

N3
1

FORMAŢIE
LUCRĂRI
MIXTE
ALBA IULIA
14
N4

3
N4

SECŢIA
UTILAJ
TRANSPORT

N3
1

SECŢIA DE EXECUŢIE

3
1
21
129
150
151

3
N4

PAZĂ ŞI
PROTECŢ
IE

0
N3

3
N4

FORMAŢIE
LUCRĂRI
MIXTE
CÂMPENI
0
N3

6
N4

N3
1

N3
ŞEF ATELIER/
COORDONATOR TRANSPORT 1

PAZĂ ŞI
PROTECŢ
IE

0
N3

3
N4

3
N4

FORMATIE
AUTO /
DESERVIRE
UTILAJE
0
N3
LEGENDA:

43
N4

FORMAŢIE
REPARAŢII
AUTO ŞI
UTILAJE
0
N3

8
N4

N1 – ADMINISTRARE
N2 – CONDUCERE DELEGATA
N3 – CONDUCERE EXECUTIVA
N4 - EXECUTIE

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 aprilie 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. 2096/26 martie 2021 a Societăţii Comerciale APA CTTA SA Alba,
înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 7298/30 martie 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. 291/14.01.2019,
- raportul Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public
al Judeţului Alba.
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 „Sediu administrativ
Sucursala Apuseni”, cuprins la poziţia cu nr. crt. 188 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, concesionat către S.C. APA CTTA S.A. Alba, ca urmare a
realizării unor lucrări de investiţii, de la valoarea de 455.001,63 lei la valoarea de 466.110,77 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. 53 - „Sediu administrativ Sucursala Apuseni” valoarea de
466.110,77 lei;
Art. 3. Poziția cu nr. crt. 188 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. 98
Alba Iulia, 5 aprilie 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. 98 din 5 aprilie 2021
Datele de identificare ale bunului imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 188 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba

Nr.
Crt.

Codul
de
Clasificare

0
188.

1
8.29.06

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
2
3
4
5
6
Sediu administrativ
Situat administrativ la parterul imobilului din oraşul Câmpeni, str.
2010
466.110,77 Domeniul public
Sucursala Apuseni
Revoluţiei 1848, bl. C2B, judeţul Alba, cuprinzând 2 bunuri-spaţii, după
al judeţului Alba
cum urmează:
potrivit Hotărârii
- Apartamentul VII.c, în suprafaţă construită de 35,26 mp, înscris în C.F.
Guvernului nr.
nr. 70108-C1-U2 Câmpeni, provenită din conversia C.F. nr. 3379
974/2002 cu
individuală Câmpeni sub nr. topo. 365/5/VII/c, structură zidărie,
modificările și
şarpantă lemn, învelitoare tablă, terasă;
completările
- Apartamentul VII.d, în suprafaţă construită de 109,12 mp, înscris în
ulterioare şi
C.F. nr. 70108-C1-U1 Câmpeni, provenită din conversia C.F. nr. 3380
Hotărârii
individuală Câmpeni sub nr. topo. 365/5/VII/d, structură zidărie,
Consiliului
şarpantă lemn, învelitoare tablă, terasă.
Judeţean Alba
Vecinătăţi:
nr. …./2020
Sud – DN 75 Câmpeni-Oradea
Est – Str. Revoluţiei 1848
Vest – Str. Avram Iancu
Nord – Str. Horea
Comisia specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba:
Preşedinte:
Secretar general,
Membri:
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU
Voichița Maria COMAN
Ioan BODEA
Liliana NEGRUȚ
Denumirea
Bunului

Secretari ai comisiei: Andreea Maria BABIN
Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 7818/5 aprilie 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 „Sediu administrativ Sucursala
Apuseni”. Această clădire are o valoare de inventar de 455.001,63 lei.
Prin Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 291/14.01.2019 s-au
recepţionat lucrări de construcţii din fondul IID aferente investiţiei „Reparaţii acoperiş şi
înlocuire învelitoare Bl C2b Câmpeni- Sediu Sucursala Apuseni- jud Alba”, cu o perioadă de
garanţie de 36 luni, în valoare de 11.109,14 lei ( fără TVA).
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. 98 din 5 aprilie 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. 7819/5 aprilie 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 5 aprilie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 12 aprilie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 98/5 aprilie 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. 2096/26 martie 2021 a Societăţii Comerciale APA CTTA SA Alba,
înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 7298/30 martie 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. 291/14.01.2019.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
VASILE BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 7825 /05 aprilie 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. 2096/26.03.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr.
7298/30.03.2021, Societatea Comercială APA CTTA SA Alba transmite Procesul verbal de
recepţie la terminarea lucrărilor nr. 291/14.01.2019, privind execuţia lucrărilor de construcţii din
fondul IID aferente investiţiei “Reparaţii acoperiş şi înlocuire învelitoare Bl. C2b CâmpeniSediu Sucursala Apuseni- jud Alba”.
Valoarea investiţiei de 11.109,14 lei, efectuate la Sediul administrativ sucursala Apuseni,
conform Anexei Procesului verbal de recepţie, se compune din:
 11.109,14 lei – C+M ( desfacere elemente acoperiş, învelitori table profilate- cota 1/5suc Apuseni, burlane, coame pentru învelitori, etc.)
Bunul imobil „Sediu administrativ Sucursala Apuseni” cuprins la poziţia cu nr. crt. 188 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, are următoarele date de
identificare:
„Situat administrativ la parterul imobilului din oraşul Câmpeni, str. Revoluţiei 1848, bl. C2B,
judeţul Alba, cuprinzând 2 bunuri-spaţii, după cum urmează:
- Apartamentul VII.c, în suprafaţă construită de 35,26 mp, înscris în C.F. nr. 70108-C1-U2
Câmpeni, provenită din conversia C.F. nr. 3379 individuală Câmpeni sub nr. topo. 365/5/VII/c,
structură zidărie, şarpantă lemn, învelitoare tablă, terasă;
- Apartamentul VII.d, în suprafaţă construită de 109,12 mp, înscris în C.F. nr. 70108-C1-U1
Câmpeni, provenită din conversia C.F. nr. 3380 individuală Câmpeni sub nr. topo. 365/5/VII/d,
structură zidărie, şarpantă lemn, învelitoare tablă, terasă.”
Valoarea clădirii este de 455.001,63 lei, iar lucrările de investiţii executate la această
clădire, măresc valoarea de inventar a acesteia, la valoarea de 466.110,77 lei.
Conform art. 28 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare „Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe
amortizabile: investiţiile efectuate la mijloacele fixe existente, sub forma cheltuielilor ulterioare
realizate în scopul îmbunătăţirii parametrilor tehnici iniţiali, prin majorarea valorii mijlocului
fix.” În consecinţă, investiţiile în valoare de 11.109,14 lei, realizate la mijlocul fix „Sediu
administrativ Sucursala Apuseni” impun majorarea valorii de inventar a acestuia, de la valoarea
totală de 455.001,63 lei la valoarea de 466.110,77 lei. De asemenea, se modifică în mod
corespunzător poziţia cu nr. crt. 53 în Anexa nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008.
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 administrativ-

teritoriale 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. 188 din Inventar, în mod corespunzător.
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. 188 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al judeţului Alba, ca urmare a recepţiei la terminarea lucrărilor de investiţii, potrivit legii.
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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 aprilie 2021, luând în dezbatere solicitarea nr.
2096/26.03.2021 a Societăţii Comerciale APA CTTA SA Alba, înregistrată la registratura
Consiliul Judeţean Alba cu nr. 7298/30.03.2021, privind lucrările de investiţii recepţionate şi
executate din Fondul IID, de către SC APA CTTA SA Alba şi Procesul verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor nr. 291/14.01.2019, a constatat următoarele:
Bunul imobil „Sediu administrativ Sucursala Apuseni” este cuprins la poziţia cu nr. crt. 188 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba şi are următoarele date
de identificare:
„Situat administrativ la parterul imobilului din oraşul Câmpeni, str. Revoluţiei 1848, bl. C2B,
judeţul Alba, cuprinzând 2 bunuri-spaţii, după cum urmează:
- Apartamentul VII.c, în suprafaţă construită de 35,26 mp, înscris în C.F. nr. 70108-C1-U2
Câmpeni, provenită din conversia C.F. nr. 3379 individuală Câmpeni sub nr. topo.
365/5/VII/c, structură zidărie, şarpantă lemn, învelitoare tablă, terasă;
- Apartamentul VII.d, în suprafaţă construită de 109,12 mp, înscris în C.F. nr. 70108-C1-U1
Câmpeni, provenită din conversia C.F. nr. 3380 individuală Câmpeni sub nr. topo.
365/5/VII/d, structură zidărie, şarpantă lemn, învelitoare tablă, terasă.” Valoarea de inventar
este de 455.001,63 lei, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/2020.
1. Consiliul Judeţean Alba a delegat gestiunea serviciilor de alimentare cu apă şi de
canalizare către Societatea Comercială APA CTTA SA prin contractul nr. 196912770/2008. 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, inclusiv „Sediu administrativ Sucursala Apuseni”.
2. Prin Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 291/14.01.2019, SC APA
CTTA SA Alba a recepţionat lucrări de investiţii, anume Reparaţii acoperiş şi înlocuire
învelitoare, efectuate la „Sediu administrativ Sucursala Apuseni”, în valoare de
11.109,14 lei.
În concluzie:
Pentru reglementarea situației juridice, se impun următoarele:
- modificarea valorii de inventar a bunului imobil „Sediu administrativ Sucursala
Apuseni”, cuprins la poziţia cu nr. crt. 188 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 de 455.001,63 lei la valoarea de 466.110,77 lei;
- bunul imobil identificat, cuprins la poziţia cu nr. crt. 53 în Anexa nr. 2 a Contractului
de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 196912770/2008, va avea valoarea de inventar totală de 466.110,77 lei, compusă din:

- 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.
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